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Dank God in alles.
Want dit is de wil Gods.
Mopperen is precies het tegenovergestelde van dankzeggen.
We kunnen zeggen: de houding
van dankzegging maakt de
kracht van God in ons leven vrij
maar de houding van mopperen
en klagen blokkeert die kracht.

Dus de wil van God werd eerst
in de Heere Jezus ten volle geopenbaard: Hij dankte zijn Vader
in alles.
En nu staat er in dit woord, dat
het niet alleen de wil van God
was in de Heere Jezus, maar er
staat: dit is de wil van God in
Christus Jezus voor u.

We herhalen nogmaals: de houding van dankzegging maakt de
kracht van God in ons leven vrij
maar de houding van mopperen
en klagen blokkeert die kracht.

En met u wordt bedoeld: u en
mij, ieder christen; man of
vrouw, allen zijn hierin gelijk.
Het is Gods wil voor ons allemaal.

We gaan eerst hierover iets lezen in 1 Thes. 5:18 waar staat:

Wat is Gods wil voor ons allemaal: Dat wij in alles zullen
danken. Soms weten we niet of
iets de wil van God is of niet.
Maar hier is het glashelder: In
alles danken is de wil van God.

Dank God in alles. Want dit is
de wil van God in Christus Jezus voor u.
Toen de Heere Jezus op aarde
was, had Hij het zo. Er staat dat
God in alles danken de wil van
God is. Hij wist, dat God in alles
danken, de wil van God was.
Dat was nu precies de wil van
Zijn hemelse Vader.

Het leven van alledag bestaat
doorgaans uit kleine dingen: In
de wereld om ons heen zien we
dat kleine dingen soms grote gevolgen kunnen hebben:


Het gevolg van een kleine
fout van een monteur kan
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zijn, dat er een vliegtuig
neerstort.




Door een kleinigheid of door
een misverstand kan een
oorlog ontstaan en een boos
woord in deze wereld kan tot
een schietpartij leiden.
Er is maar een kleine speld
voor nodig om een band
door te prikken.

Ach, wat maakt een beetje klagen nou uit. Dat is toch niet zo
erg. Wat maakt dat nu voor verschil?
Dat maakt veel verschil.
Alles hangt ervan af, hoe wij reageren op de dingen, die wij in
ons leven ontmoeten.
Zo was het ook met het volk Israël waarover we lezen in 1 Cor.
10:10
10 En mor niet (en dat betekent
in gewoon Nederlands: mopper
niet), zoals ook sommigen van
hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.

11 Al deze dingen nu zijn hun
overkomen als voorbeelden
voor ons, en ze zijn beschreven
tot waarschuwing voor ons,
over wie het einde van de eeuwen gekomen is.
12 Daarom, wie denkt te
staan,laat hij oppassen dat hij
niet valt.
13 Meer dan een menselijke
verzoeking is u niet overkomen.
En God is getrouw: Hij zal niet
toelaten dat u verzocht wordt
boven wat u aankunt, maar Hij
zal met de verzoeking ook de
uitkomst geven om die te kunnen
doorstaan.
Dat is dus een heerlijke zekerheid. Alles wat wij op onze levensweg als christenen ontmoeten, is vooraf gewogen door
God.
Elke verzoeking en elke beproeving zal niet boven vermogen
worden. Dat zal God niet toelaten.
De Israëlieten, die mopperden,
vertrouwden God niet. Ze klaagden over gebrek aan water, ze
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walgden van het dieet dat God
voor hen had beschikt. God
voorzag steeds, en heel geduldig. Hij gaf soms ook toe aan de
wensen van Zijn mopperende
kinderen.
Toen ze walgden van het manna
wilde ze vlees hebben. En God
voorzag daarin; ze kregen midden in de woestijn vlees! Niet 1
dag, niet 2 of 5 dagen maar een
hele maand. U kunt het nalezen
in Numeri 11.
Waarom duurde het 40 jaar om
325 km af te leggen van Egypte
naar het beloofde land. Ze werden opgehouden, omdat ze
klaagden en weigerden op God
te vertrouwen, dat Hij in al hun
behoeften zou voorzien, ook als
het er soms niet zo naar uit zag.
De kerntekst is dus: Dank God
in alles. Want dit is de wil van
God in Christus Jezus voor u..
De houding van dankzegging en
lofprijzing maakt dus de kracht
van God in ons leven vrij, maar
de houding van mopperen en
klagen blokkeert die kracht.

God heeft de planning van onze
tijd volkomen in zijn hand maar
Zijn tijdsplanning valt niet altijd
samen met onze tijdsplanning.
Het volgende voorbeeld zal ons
dat duidelijk maken. Een bekende schrijver was eens uitgenodigd om te spreken vooreen
groep zakenlieden over het onderwerp: Dank God in alles.
Want dit is de wil van God in
Christus Jezus voor u..
Die zakenlieden hadden zijn reis
betaald en die vergadering zou
in de stad El Paso in Texas gehouden worden.
De spreker moest er met het
vliegtuig heen en hij was vastbesloten om punctueel op tijd te
zijn.
De vergadering zou ‘s
middags om half drie beginnen.
Onderweg daar heen merkte hij
in zijn vliegtuig, dat het er op
leek dat hij te laat zou komen en
het was al tegen half drie.
Hij werd er een beetje zenuwachtig van en bad tot de Heere:
Wat voor zin heeft het dat dit
gebeurd. Maar de Heer herin-
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nerde hem aan de tekst, waarover hij zou gaan spreken en een
stem klonk in zijn hart: wil je nu
in deze omstandigheden danken.

ook van tevoren toe bestemd om
aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de
Eerstgeborene zou zijn onder
vele broeders.

Hij sputterde wat tegen; deze
mensen hebben mijn reis betaald
en ze verwachten dat ik op tijd
ben. Hoe kan ik hiervoor dankbaar zijn? Weer klonk de stem
in zijn hart: kun je dankbaar zijn
voor Mijn tijdsplanning?

Dat weten we dus nu. Wat weten we nu? Dat God alle dingen
doet medewerken ten goede. Is
dat niet een vergissing, die
woorden: alle dingen?

Toen begon hij te bidden en zei:
Heere, ik draag het beheer van
mijn tijd aan U over en vertrouw
erop, dat U de dingen ten goede
zult laten meewerken.

Nee, het is waar. Het is Gods
woord. Alle dingen werken mee
ten goede. Met welk doel dan?
Wij zijn geroepen tot gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus.
En God wil alle dingen daarvoor
gebruiken.

Er staat immers in Romeinen
8:28/29 dat voor hen, die God
liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn
voornemen geroepen zijn.
28 En wij weten dat voor hen,
die God liefhebben, alle dingen
meewerken ten goede, voor hen
namelijk die overeenkomstig
Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen, die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er

De spreker had dus zijn tijdsplanning in Gods hand overgeven en zakte nu opgelucht achteruit in zijn vliegtuigstoel en
zag, dat zijn horloge kwart voor
drie aan wees. Maar hij had nu
vrede in zijn hart; hij vertrouwde op Gods tijdplanning.
De stewardess kwam langs en
bediende hem met een drankje
en haar horloge kwam vlak onder zijn ogen.
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Hij zag dat haar horloge op:
kwart voor twee stond.
De
spreker ging overeind in zijn
vliegtuigstoel zitten en zei tegen
de stewardess: weet u zeker dat
dit de juiste tijd is? Ja, zei ze,
we zijn zojuist overgegaan in
een andere tijdzone en het is nu
kwart voor twee.
Dank U Heer, was zijn stille
dankgebed.. Het vliegtuig vloog
door en de tijd ging door. Het
toestel landde in El Paso om
twintig minuten over twee en hij
moest om half drie spreken.
Weer kwam de onrust bij hem
naar boven maar weer zei hij:
Nee Heere, ik wil op Uw tijdsplanning vertrouwen.
Toen hij uit de luchthaven stapte, liep hij naar een taxi toe.
Zijn horloge wees 2.25 uur aan;
hij had dus nog vijf minuten,
wilde hij daar op tijd zijn.
De taxichauffeur keek hem aan
en vroeg: "Waar wilt u heen,
meneer." "Ik wil graag zo snel
mogelijk naar het El Paso Hilton
hotel" zei de spreker.

De chauffeur grinnikte en wees
naar de overkant van de straat:
"Dat hotel is daar meneer, recht
voor u uit."
De spreker liep door de deur de
zaal binnen waar de bijeenkomst
werd gehouden en keek op zijn
horloge. Het was precies half
drie. Hij werd gebracht naar de
tafel, waar de spreker kwam te
zitten en Gods tijdschema klopte
op de minuut af.
Met grote vreugde heeft hij die
middag gesproken over het thema: Dank God in alles. Want
dit is de wil van God in Christus
Jezus voor u. Deze geschiedenis
is echt gebeurd.
Kunnen wij onszelf veranderen?
Nee, maar Gods woord kan dit
wel; Gods woord heeft een reinigende kracht.
Gods woord en Gods Geest kunnen ons veranderen van ongelovige mopperaars in dankbare en
blijde gelovigen; God wil en kan
die verandering bewerken en Hij
heeft veel geduld met ons. Keer
op keer geeft Hij ons nieuwe gelegenheden, nieuwe kansen.
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In de praktijk zullen we merken,
dat God nu juist die omstandigheden in ons leven gaat brengen,
die ons voorheen aanleiding tot
mopperen gaven.
Als we ze zien aankomen, dan
kunnen we God ervoor danken
en prijzen, omdat Hij uitgerekend die gebeurtenissen gebruikt om de verandering in ons
te bewerken.
Door dankbaar te zijn – door te
danken in alles – vereren wij
God, omdat wij Hem dan vertrouwen.
En dat is, wat Hij graag wil. En
een ieder, die op Hem vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

