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Laat de vrede van Christus uw scheidsrechter zijn
Zac Poonen

In Colossenzen 3:15 staat geschreven: “Laat de vrede van God heersen in uw
harten”. Hoe kunt u weten wanneer u afdwaalt? Hoe kunt u weten wanneer u
Gods wil gemist hebt? U heeft in uw hart een scheidsrechter die u dat duidelijk
laat zien. Heeft u wel eens een voetbalwedstrijd gezien? Er wordt nooit een
wedstrijd gespeeld zonder scheidrechter, want zonder een scheidsrechter zou
iedereen ongestraft overtredingen maken. Wanneer er echter een
scheidsrechter is dan zal hij, zodra er een overtreding gemaakt wordt,
affluiten.
Laten wij ons eens voorstellen dat u in een voetbalteam speelt en dat de
scheidsrechter op zijn fluit blaast. U trekt zich echter niets van de
scheidsrechter aan en zegt: “Dit is fantastisch! Omdat niemand mij tegen houd
kan ik gemakkelijk een doelpunt maken!” U kunt dan wel gescoord hebben
maar de scheidsrechter zal zeggen: “Breng de bal bij mij terug, er is geen
doelpunt gescoord, want u hebt hiervoor een overtreding gemaakt en dit
doelpunt geldt daarom niet.” Nu moet u nederig de bal terug brengen en de
fout rechtzetten. Het doelpunt telt niet omdat hij daarvoor op zijn fluit had
geblazen.
Hoe kunnen wij dit principe toepassen in ons christenleven? Wanneer u merkt
dat de scheidsrechter in uw geweten op zijn fluitje geblazen heeft dan weet u
dat u iets verkeerds heeft gedaan. Misschien heeft u op een ruwe wijze tegen
uw vrouw gesproken, of heeft u geld aangenomen wat niet juist was. Alles wat
u voor de Heere doet, nadat er op de fluit is geblazen, telt niet. De Heere zegt
dan, “Kom terug en herstel jouw fout. Ga naar jouw vrouw en verontschuldig
jezelf tegenover haar. Ga niet evangeliseren voordat jij dit rechtgezet hebt. Alle
doelpunten die gemaakt zijn tellen niet.”
Laat de vrede van Christus jouw scheidsrechter zijn. Wanneer u naar deze
scheidsrechter luistert dan gaat u nooit verkeerd. Hoe lang moet het nog duren

voordat u de scheidsrechter gehoorzaamt? Heeft u wel eens voetbalwedstrijden
gezien waar de spelers met de scheidrechter in discussie gaan? U weet dan
dat de scheidsrechter de discussie altijd wint. De scheidsrechter heeft altijd
het laatste woord. Soms worden spelers van het veld gestuurd wanneer zij
blijven argumenteren. Dus strijd niet te veel met uw scheidsrechter, want hij
zou u van het veld kunnen sturen. Zeg in plaats daarvan: ”Oké Heere, ik zal
doen wat U zegt”. Herstel wat verkeerd was en ga dan verder. Hoe weet u dan
dat er op de fluit geblazen is? Dan verliest u uw vrede. Vrede is de
scheidsrechter. Wanneer u ergens door geërgerd of onrustig over bent en in
die staat in de gemeente komt, dan kunt u beter uw mond houden. De irritatie
en onrust komt anders uit uw mond. Spreek nooit wanneer u geërgerd of
onrustig bent. Ook wanneer u thuis ergens door geërgerd bent, is de beste
manier om u vrouw te zegenen door uw mond te houden. Wanneer u geërgerd
bent dan heeft de scheidsrechter op zijn fluit geblazen. Herstel de fout. Elke
keer wanneer u geïrriteerd en geërgerd bent dan is er iets niet in orde. Laat de
vrede van Christus uw scheidsrechter zijn.
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