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Hoe ver 
wil jij gaan?

EEn rEis van stEEds diEpErE toEwijding… 



Op vele plaatsen in de bijbel, zowel in het Oude als het nieuwe testament, 
wordt het leven van de gelovige beschreven als een ‘wandel’. sommige 
moderne vertalingen vervangen het woord ‘wandel’ voor ‘leven’, maar dat 
vind ik jammer. want je kunt leven en tegelijk statisch zijn,  maar je kunt on-
mogelijk wandelen zonder in beweging te zijn. Het gebruik van het woord 
‘wandel’ laat al zien dat de gelovige per definitie vooruit moet. je kunt niet 
geloven zonder te groeien. we moeten voortdurend in beweging blijven. in 
spreuken 4:18 staat: maar het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht, 
dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De recht-
vaardige bevindt zich dus op een pad, niet op een stoel. en ‘gaandeweg’ zal 
zijn licht elke dag helderder gaan schijnen. als ons licht niet meer helder-
der wordt, dan moeten we bij onszelf nagaan of we nog wel groeien; of we 
niet statisch zijn geworden. als je vandaag leeft op het licht van gisteren, 
dan loop je het risico steeds verder terug te zakken. 

De engelse titel van deze studie is progressive commitment - ‘voortschrijden-
de toewijding’ (progressive commitment) – wat zich in het nederlands het 
best laat vertalen met ‘toewijding die steeds verder gaat’. Om dit thema 
aan je over te brengen neem ik je mee op reis met abraham*. we zullen 
kijken naar een aantal cruciale momenten uit zijn leven, waarin hij voor de 
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Hoe ver 
wil jij gaan?

EEn rEis van stEEds diEpErE toEwijding… 

* Hoewel de namen van Abram en Sarai pas in Genesis 17 veranderd werden in Sara en 
Abraham – wanneer God zijn verbond sluit - hanteren we voor het gemak in dit hele boekje 
overal de nieuwe namen, omdat wij achteraf – dus na de naamsverandering - terugkijken op 
zijn leven. Alleen de bijbelcitaten zijn om voor de hand liggende redenen ongewijzigd gelaten. 



keuze stond tussen stilstand of doorgroeien. Maar als hij koos voor ver-
der groeien, dan betekende dit ook altijd dat hij iets moest loslaten. 

waarom abraham? 
er staan vele geweldige mannen van God in de bijbel, die in allerlei op-
zichten grote voorbeelden voor ons zijn. waarom kiezen we abraham? 
Omdat abraham uniek is. Hij wordt de ‘vader van alle gelovigen’ ge-
noemd. Door ons geloof in jezus christus, het zaad van abraham, zegt 
de bijbel, zijn wij kinderen van abraham geworden. er staat niet dat we 
kinderen van David of van Mozes zijn geworden, maar van abraham. 
Dat is me heel dierbaar, want op die basis erf ik ook alle zegeningen die 
God aan abraham heeft beloofd (zie Gal. 3:13-14). Door geloof is er een 
directe geestelijke lijn tussen abraham en mij, want door geloof in het 
werk van jezus christus zijn wij geënt in het uitverkoren volk israël. als 
je christus toebehoort, dan hoor je ook bij abraham. in romeinen 4 legt 
Paulus bovendien uit dat als wij op God vertrouwen zoals abraham, 
dan zijn wij kinderen van abraham. Maar er is een ‘als’… een kind van 
abraham zijn betekent wandelen en vertrouwen zoals abraham deed. 
jezus bestrafte de natuurlijke nakomelingen van abraham in zijn tijd en 
zei dat God desnoods kinderen van abraham zou kunnen voortbrengen 
uit stenen, als het alleen maar zou gaan om erfelijkheid. Maar wat er echt 
toe doet,  is de wandel en het vertrouwen van abraham na te volgen. 

Daarom kijken we in deze studie naar vijf geloofsstappen van abraham. je 
zult daarbij zien dat iedere stap een verdergaande, diepere toewijding aan 
God betekende. Maar elke toewijding die hij maakte aan God, betekende ook 
dat hij iets op het menselijke vlak moest loslaten. Dus hoe meer abraham 
zich overgaf aan God, hoe meer hij afstand deed van menselijke verlangens, 
menselijke relaties en menselijke voorkeuren. let wel, dit betekent niet dat 
we onze menselijke relaties moeten veronachtzamen. Zowel onze relatie 
met God als onze relaties met mensen moeten goed en zuiver zijn. Maar hoe 
meer we ons toewijden aan God, hoe minder ruimte er komt voor negatieve 
of afleidende invloeden van de menselijke relaties om ons heen. 

De manier waarop abraham steeds verder ging met God, zou je ook kun-
nen vergelijken met het bijbelse patroon van de tabernakel. Veel christenen 
vinden de tabernakel maar saai, onbelangrijk of ingewikkeld. Persoonlijk 
ken ik echter geen onderwijs in de bijbel dat me meer inspireert tot heilig-
heid en doet verlangen naar Gods aanwezigheid. in het onderwijs over 
de tabernakel kom je langs verschillende attributen of meubelstukken: het 
bronzen altaar, het wasvat, de tafel met 
de toonbroden, de kandelaar, etc.* Daarin 
herken je - net als bij de reis van abraham 
- steeds hogere stadia van reiniging en 
toewijding. en als je dan aanbelandt in 
het summum, het Heilige der Heilige, dan 
staat daar nog maar één meubelstuk: de ark van het Verbond. Dat raakt 
me; hoe verder je gaat met God, hoe minder opties je overhoudt. Totdat je 
uiteindelijk geen andere optie meer over hebt dan alleen God zelf. (*Voor 
inspirerend onderwijs over de tabernakel, lees: In Gods aanwezigheid)
 
Dat is geestelijke groei. en in zekere zin betekent het altijd iets opgeven; 
steeds meer afstand doen, zodat uiteindelijk alleen God je bron is. Maar 
het punt waar je stopt met dingen opgeven, waar je stopt met loslaten, is 
ook het punt waar je geestelijke groei stagneert. 

vErlaat jE land
we kijken naar abrahams eerste geloofsstap, die we vinden in de laaste 
verzen van Genesis 11:

En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en 
Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, (dus Terah, Abram, 
Sarai en Lot) en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land 
Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. 

Merk op dat hun reisdoel Kanaän was, maar daar kwamen ze niet aan. 
Haran ligt net op de helft tussen Ur en Kanaän. 
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De dagen nu van Terah waren tweehonderdvijf jaar, en Terah stierf in Haran.

nu geeft het Oude Testament eigenlijk nergens aan waarom ze de reis 
waaraan ze begonnen waren niet afmaakten, maar bleven hangen in 
Haran. Maar klaarblijkelijk wist abraham al die tijd toch wel dat Kanaän 
de plek was waar hij eigenlijk naartoe moest. lees nu het begin van het 
volgende hoofdstuk:

De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit 
het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot 
volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik 
zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen 
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, 
zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was 
vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

Zie je dat abrahams gehoorzaamheid stap voor stap ging? Hij vol-
deed niet in een keer aan alle voorwaarden. en zijn vooruitgang 
bleef alleen maar doorgaan als hij voldeed aan de voorwaarden. in 
Handelingen 7:4 komen we erachter waarom abraham niet de hele reis 
in een keer kon ondernemen. Dit is weer zo’n prachtig voorbeeld van 
een nieuwtestamentische tekst die licht werpt op een tekst uit het Oude 
Testament. Deze frase komt uit de toespraak die stefanus hield voor de 
joodse raad in jeruzalem. Hij beschrijft het begin van abrahams reis en 
zegt: 

Mannenbroeders en vaders, luister! De God der heerlijkheid verscheen aan onze 
vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië  was (dit is Ur der Chaldeeën), 
voordat hij in Haran woonde, en Hij zei tegen hem:  Ga uit uw land en uit uw 
familie en kom naar een land dat Ik u wijzen zal. (vers 2)

Zie je dat dit al plaatsvond in Ur en niet in Haran? Misschien werd de 
roeping vernieuwd in Haran, maar het begon in Ur. 

Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar-
vandaan bracht Hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land, 
waar u nu in woont.

wat was de hindernis om de reis in een keer te doen? Zijn vader. want 
God had gezegd: ,,Verlaat je land, je vaders huis (dit betekent: je vaders 
gezin) en je familie. Hij moest drie dingen verlaten: zijn land, zijn gezin, 
zijn familie. nou, zijn land verliet hij wel, maar zijn vader nam hij mee. 
en hij kon de complete reis niet afmaken zo lang zijn vader nog leefde. 
Toen zijn vader overleed, was obstakel nummer één om God gehoorzaam 
te zijn verdwenen en kon hij de reis naar Kanaän afmaken. 

wiE is ‘vadEr’ ?
Deze situatie kun je op allerlei manieren 
vergeestelijken. Daar ben ik in het alge-
meen niet zo’n voorstander van, maar in 
dit geval zie ik toch een heel aansprekende 
en herkenbare geestelijke betekenis. ik denk dat velen van ons graag naar 
het beloofde land willen, maar we willen vader meenemen. Maar dan 
zegt God: ,,je komt tot halverwege, maar niet verder.’’ Herken je die situ-
atie in het leven van mensen? Ze komen een heel eind, maar op een ge-
geven moment stagneert de reis. Misschien hoor je zelf wel bij die groep? 
Kan het zijn dat je probeert ‘vader’ mee te nemen? waar staat ‘vader’ 
voor? ik geloof dat dit kan staan voor allerlei verschillende dingen uit het 
verleden. bepaalde tradities waarin je bent opgevoed, of bepaalde herin-
neringen of associaties die je vasthoudt… Het zou kunnen gaan om gods-
dienstige tradities of vaste gebruiken uit de denominatie waar je uitkomt. 
in een ander boekje, ‘De Doop’, ga ik bijvoorbeeld in op hoe het dopen 
van babies in veel kerkelijke tradities een goed bedoeld gebruik is, maar 
dat het niet de bijbelse doop is. Zo’n gebruik kan mensen in hun volwas-
sen leven afhouden van de bijbelse doop die gebaseerd is op persoonlijke 
bekering, geloof, gehoorzaamheid en identificatie met jezus. Maar dit 
is slechts één van vele voorbeelden van tradities die ons kunnen belem-
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meren in onze wandel van groeiende toewijding en gehoorzaamheid. je 
‘vader’ meenemen kan ook staan voor financiële binding – bijvoorbeeld 
het niet kunnen loslaten van een erfenis, of een familiebedrijf of zaak. Of 
‘vader’ kan een sociale binding zijn, zoals bijvoorbeeld diepgewortelde 
afhankelijkheid je vader, of juist bitterheid richting je vader of moeder. 
Zo’n binding moet uit de weg voordat je het beloofde land kunt bin-
nengaan. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat je je ouders niet moet res-
pecteren, of bijvoorbeeld alle contact verbreken; ik bedoel dat er soms 
emotionele bindingen moeten worden losgemaakt voor je verder kunt. 

soms moet je vriendschappen verbre-
ken die je gebonden houden aan een 
negatief verleden. ik denk dat helaas 
heel wat christenen ‘vader’ – in welke 
vorm dan ook – nog met zich meezeu-
len, waardoor ze Gods volle bestem-

ming voor hun leven nooit zullen zien. Zij blijven hangen in Haran. Ze 
begonnen ooit uit gehoorzaamheid, maar zijn afgehaakt omdat ze zaken 
uit het verleden blijven vasthouden.   

sluiEr
Goed, toewijding nummer één was het verlaten van Ur. Toewijding num-
mer twee was het verlaten van Haran. Dat kon pas toen zijn vader niet 
meer leefde. Maar daarmee had abraham nog niet aan alle voorwaarden 
voldaan. wat was er nog meer? Hij had nóg iemand om zich heen die niet 
was opgenomen in het contract met God. wie? lot. want er stond: …Ga 
uit uw familie… lot was familie. Het is overigens interessant dat de naam 
‘lot’ in het Hebreeuws een specifieke betekenis heeft. Het betekent ‘slui-
er’ of ‘versluiering’ - iets dat het zicht bedekt of belemmert. Op die manier 
wordt het in het Oude Testament als werkwoord gebruikt. Dus abraham 
kon het beloofde land wel binnen met lot, maar hij was niet in staat het 
beloofde land ook echt te zien, omdat zijn zicht was bedekt – hij had een 
versluiering voor zijn ogen. en God arrangeerde toen de omstandigheden 
zo dat ze tot een confrontatie kwamen. Dus lezen we in Genesis 13:5-17: 

Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en 
tenten. Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blij-
ven wonen. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de 
herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de Perizzieten 
nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, 
jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat 
we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar 
rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ Lot liet zijn blik rondgaan en zag 
hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de 
HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin 
van de HEER en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en 
trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Kanaän wonen, 
maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte 
zich uit tot aan Sodom; de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen 
de HEER.
Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je 
heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oos-
ten en het westen. Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je nakomelingen, voor 
altijd. En Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen 
even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in 
zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal Ik het geven. (nbV)

in dit stuk staat veel dat interessant is voor onze ontdekkingsreis. God 
had niet de bedoeling dat lot bij abraham zou blijven, dus arrangeerde 
hij de dingen zo dat ze uit elkaar zouden gaan. een van de dingen die 
ik geleerd heb in het geestelijke leven is dat je soms ook moet kunnen 
buigen als je onder druk staat. soms zijn we vastbesloten over de stap die 
we moeten zetten en we zetten onze zin gewoon door. Maar we hebben 
niet in de gaten dat door de druk heen God tot ons spreekt en zegt: ik 
wil helemaal niet dat je dit doet. een van de bekende problemen is onze 
koppigheid. we zijn vastbesloten over wat er moet gebeuren en we weten 
zeker dat dit is wat God wil, en al is het het laatste wat ik doe, ik doe het! 
nou, het wordt dan misschien ook echt het laatste wat je doet… je hou-
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ding is niet goed en brengt je niet in de wil van God – sterker nog, je zou 
Hem wel eens tegenover je kunnen krijgen. abraham zei niet: God, nu 
moet U eens goed luisteren, we blijven bij elkaar, want we zijn samen op 
weg gegaan, dus nu moet U ook blijven. 

in één van mijn predikingen over de vrucht van de Geest had ik het over 
zachtmoedigheid. en terwijl ik daarover sprak, werd ik zelf geraakt door 
het onderwerp. God maakte me duidelijk dat zachtmoedigheid niet 
zwak is. Zachtmoedigheid is een teken van kracht. alleen een sterk ie-
mand heeft het vermogen om zachtmoedig te zijn. abraham was zo ie-
mand. bedenk dat lot de jongere persoon was. in die tijd en cultuur, had 
abraham gemakkelijk kunnen zeggen: ,,Oké, we gaan uit elkaar en ik 
kies.’’ Maar hij zei: ,,lot, kies jij!’’ weet je wat ik denk? abraham had het 
volste vertrouwen dat God de keuze van lot zou gebruiken om zijn god-
delijke wil uit te werken. ben jij bereid om zulke risico’s te nemen? Om je 
recht en je gelijk los te laten en te zeggen: ,,Heer, ik laat het los. en als hij 

dan krijgt wat ik had moeten krijgen, dan is 
dat tussen U en hem.’’ ik geloof dat als je die 
houding aanneemt, niemand ooit iets krijgen 
wat jou toekomt. Herinner je je de woorden 
van johannes de Doper? ,,een mens kan niets 
ontvangen tenzij het hem van boven gegeven 

wordt…’’ Dat geloof ik echt. Voor mijzelf ben ik op het punt aangeland 
dat als mensen dingen willen grijpen en een gevecht willen aangaan, dan 
ben ik weg. want alles wat God echt voor mij bestemd heeft, kan toch 
niemand van me afnemen, tenzij ikzelf een foute keuze maak. 

vErantwoordElijkE vadErs
Terug naar lot. Hij maakte de verkeerde keuze omdat er in zijn hart iets 
verkeerd zat. bovendien keek hij naar de materiële dingen in plaats van 
naar de geestelijke. Dus koos hij de zijde die er het meest welvarend en 
veelbelovend uitzag; het gebied met nog meer materiële welvaart dan 
hij al had, maar het was tevens een gecorrumpeerde, kwade omgeving. 

een belangrijk gegeven aan lots keuze, is dat hij zijn hele gezin mee-
nam richting sodom. en hij heeft een deel ervan er nooit meer uit te-
ruggekregen. Zijn aanstaande schoonzoons bleven achter en zijn vrouw 
veranderde tijdens de vlucht in een zoutpilaar. Dat is voor mij toch wel 
een van de grootste waarschuwingen over de enorme verantwoordelijk-
heid van vaderschap. als mannen kunnen we een foute keuze maken 
en onze hele familie meenemen in de ellende die eruit voortkomt. Zelf 
komen we er misschien weer uit. Maar zij misschien niet. en in zekere 
mate zijn wij dan verantwoordelijk voor het feit dat zij in sodom ach-
terblijven. Heb je je weleens afgevraagd hoe lot zich gevoeld moet heb-
ben toen hij sodom was ontvlucht en er van die stad (en van zijn eigen 
rijkdom) niets overbleef dan rokende puinhopen? Zijn vrouw raakte hij 
kwijt en toen hij later met zijn dochters in een grot woonde, voerden zij 
hem dronken om zwanger van hem te raken… en hij was degene die 
hen had meegenomen naar sodom. Tot zover over lot. we kijken weer 
naar abraham, in vers 14: 

Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk 
vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.’

Zo lang lot nog bij hem was, kon abraham zijn erfenis niet zien. God 
gaf hem het inzicht niet. Maar toen lot was afgescheiden werd de ver-
sluiering weggehaald. abraham hoefde niet eens te verhuizen, hij hoefde 
alleen maar te kijken om zijn erfenis te zien. en elke kant die hij uit keek, 
zou van hem worden. Vervolgens zei de Heer: ,,Kijk niet alleen, maar 
wandel er ook doorheen, van links naar rechts en van noord naar zuid… 
want het wordt allemaal van jou.’’ Maar hij kon zijn erfenis pas zien toen 
hij de derde toewijding had gemaakt, namelijk om lot los te laten… Ook 
wij zijn soms totaal blind voor het feit dat we al in ons beloofde land 
wonen, omdat God de sluier nog niet heeft weggehaald. we herkennen 
pas dat we wonen en functioneren in onze bestemming, als we de die-
pere toewijding van gehoorzaamheid hebben gemaakt.  
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Merk op dat iedere dieper gaande toewijding steeds inhield dat abraham 
iets moest loslaten of van iets los moest komen. Hij moest zijn thuisstad 
loslaten, zijn vader moest worden weggenomen voor hij verder kon, en 
nu werd ook zijn neef van hem losgemaakt. 

hogE prijs
wat is het volgende? er kunnen er meer zijn, maar ik spoel even door 
naar het verhaal van ismaël. abraham woonde geloof ik al zo’n elf jaar 
in het beloofde land, maar van de beloofde erfgenaam was nog niets te 
bespeuren. Dus abraham en sara besloten om God een handje te hel-
pen. iemand zei eens: het kind van opportunisme is meestal een ismaël. 
je moet niet proberen zaken naar je hand te zetten. en als ik stilsta bij 
ismaël en zijn nakomelingen, dan wil ik er ten zeerste voor waken ooit 
een ismaël voort te brengen. als abraham ooit een rampzalige fout be-
ging, dan was het wel ismaël. niet alleen keerde ismaël zelf zich tegen de 
beloofde erfgenaam izak, maar ook zijn nakomelingen hebben de nako-
melingen van izak, Gods geliefde volk israël, bijna vijfduizend jaar lang 

in de weg gestaan – en vandaag 
nog steeds. De prijs die je be-
taalt voor een ismaël is hoog! 
een ander interessant detail 

in dit verhaal is dat abram het initiatief in deze beslissing liet aan zijn 
vrouw sara, in plaats van dat hij zelf als hoofd van het gezin de beslis-
sing nam. sara zei: ,,neem mijn slavin…’’ en hij deed dat. enkele jaren 
later zei sara: ,,stuur mijn slavin weg…’’ en abraham kon niet anders. 
als hij de eerste keer het initiatief zelf in handen had gehouden, dan was 
de tweede keer er nooit gekomen.

Maar laat ik direct en duidelijk ook de andere kant belichten: een man 
die niet naar het advies van zijn vrouw luistert, is een dwaas! een vrouw 
heeft immers vele inzichten die een man niet heeft. in mijn eerste huwe-
lijk met lydia heb ik onnoemelijk veel voordeel gehad door gebruik te 
maken van haar inzicht. Maar God liet me duidelijk zien: het uiteinde-

lijke besluit, daarvoor ben jij verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid 
mag ik niet afschuiven. Dat betekent niet dat een vrouw geen mening 
mag hebben, haar man geen raad mag geven, niet samen met hem mag 
bidden, of hem soms de waarheid zegt… ik zei eens tegen mijn vriend 
bob Mumford, die ook prediker is: ,,Man, wat heb jij een buitengewoon 
irritante vrouw! Ze heeft namelijk bijna altijd gelijk. je kunt maar beter 
goed naar haar luisteren…’’ Maar de man heeft een centrale, leidende 
functie in beslissingen nemen en moet daar verantwoordelijk mee om-
gaan. Hij mag geen verstek laten gaan. ik geloof dat altijd wanneer een 
man verstek laat gaan als hoofd van het 
gezin, daar volgen problemen. en dit is 
volgens mij één van de grootste proble-
men van onze tijd: afwezige mannen en 
vaders die hun verantwoordelijkheid niet 
oppakken. De problemen van de mens-
heid begonnen met twee incidenten. Ten 
eerste de man die afwezig was en zijn taak niet invulde; en vervolgens de 
vrouw die zijn functie eigenmachtig overnam. adam had nooit mogen 
toestaan dat de slang zich richtte tot zijn vrouw. Hem was opgedragen de 
hof te bewaken tegen het gedierte van het veld. Die taak had hij verzaakt. 
en dan vervolgens eva. als zij nou maar gezegd had: ,,ik praat nooit met 
vreemde slangen zonder mijn man erbij…’’ Dan zou er ook geen pro-
bleem zijn geweest. 
Hoe dan ook, abraham had geluisterd naar sara, had een zoon gekre-
gen bij Hagar, het kind was opgegroeid en was ongeveer twaalf jaar oud. 
en toen kwam uiteindelijk toch de beloofde erfgenaam, op Gods manier. 
niet door manipulatie, niet door God een handje te helpen, maar op 
Gods initiatief. Over initiatief gesproken, nog even terugkomend op het 
thema van het initiatief en de beslissing die bij de man berust; jezus is de 
bruidegom van de Kerk, die de bruid is. Ditzelfde principe geldt ook hier. 
jezus laat de beslissingen en het initiatief ook niet over aan de bruid. Hij 
wil dat de bruid zich door Hem laat leiden, door de initiatieven van de 
Heilige Geest. wat Hij wil van de Kerk, is dat ze reageert. Maar minstens 
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de helft van de kerken in deze wereld heeft werkelijk nog nooit gehoord 
van het initiatief overlaten aan de Heer.

ons EigEn fEEstjE
Mag ik de suggestie doen dat dit een eindtijdprobleem is? Het boek esther 
is hiervan een prachtige illustratie. Koning ahasveros had een vrouw, 
Vasti. Hij hield een banket voor al zijn ministers, kapiteins en raadslie-
den, en het hoogtepunt zou zijn dat hij zijn koningin zou voorstellen in al 
haar schoonheid. Dus hij zond zijn kamerheren om de koningin te roepen, 
maar ze liet melden: ,,sorry, ik heb geen tijd. ik heb zelf een feestje gaande 
en kan niet komen.’’ wat een accuraat beeld van de Kerk! De helft van de 
tijd, als de Heer ons roept om in zijn aanwezigheid te verschijnen, zijn we 
net met ons eigen feestje bezig… ,,sorry Heer, we kunnen nu even niet 
antwoorden op uw initiatief en uw plannen.’’ Vasti verloor haar kroon. Ze 
werd gedegradeerd. en ahasveros zocht een vrouw die het initiatief aan 
hem zou laten. ik geloof werkelijk dat ook dit een beeld is van de Kerk 
vandaag… God is op zoek naar een nieuwe Kerk, die is als esther. en toch, 

het is interessant om te zien 
hoe geweldig uitgebalan-
ceerd de bijbel is… want de 
prachtige, dienstbare esther 
kwam ook op een moment 
dat zij zelf het initiatief nam. 
weet je het nog? Ze was naar 
Gods plan aan het hof van 

de koning geplaatst voor een specifieke tijd en moest haar mond open-
doen, ‘nu het moment daar is’ (in sommige engelse vertalingen staat hier: 
‘for such a time as this…’) om uitkomst en redding te brengen voor een 
volk in nood (zie esther 4:14). Zo’n esther-kerk, die haar mond opendoet 
zodat er redding komt voor een volk dat gered moet worden, daar is jezus 
naar op zoek. Maar weet je nog hoe het verhaal ging? esther was al dertig 
dagen niet bij de Koning geroepen. Haar volk stond op het punt te wor-
den uitgeroeid en ze zei:  ,,je weet dat de wet voorschrijft dat ik ter dood 

gebracht wordt, tenzij de Koning zijn gouden scepter uitstrekt… Toch zal 
ik naar binnen gaan.’’ Dus zij nam hier het initiatief. Maar dat deed ze in 
een andere houding dan Vasti. en toen de koning haar zag, strekte hij zijn 
scepter en willigde haar verzoek in. 

omgaan mEt foutEn
Goed, we gaan terug naar het verhaal van abraham en kijken naar wat 
er gebeurde toen ismaël moest vertrekken. Genesis 21:9-14. Dit gebeurde 
toen izak geen borstvoeding meer kreeg… 

En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het 
spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham:  Jaag deze slavin en haar zoon weg, 
want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. Deze woor-
den waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon.
Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw 
slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar 
stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 
Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nage-
slacht is. Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, nam brood en een zak met 
water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind 
en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba.

Dit is nog eens een illustratie van hoe een man Gods omgaat met zijn 
fouten. Volgens mij is dit een van de diepste en belangrijkste lessen uit 
de hele bijbel. natuurlijk, als jij iemand bent die nooit fouten maakt, dan 
hoef je nu niet op te letten. Maar zo niet, heb dan even extra aandacht. 
wat doe je als je een fout hebt gemaakt? je hebt een verkeerde keuze 
gemaakt. Of je hebt verkeerd gereageerd op omstandigheden. Of je bent 
op het verkeerde aanbod ingegaan. een simpel voorbeeld: je hebt een 
prachtige maar geld en benzine verslindende auto gekocht. Toch heb je 
iedereen om je heen overtuigd dat het de juiste auto was. je vrouw zei 
nog zo: ,,wacht nou even, een ietsje kleinere auto kan toch ook?’’ Maar je 
hoorde haar niet eens. Dus je hebt initiatief genomen en nu zit je met een 
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draak van een aankoop. De juiste beslissing is heel simpel: hoe langer 
je die auto houdt, hoe meer geld je kwijtraakt, en hoe meer frustratie je 
zult moeten doorstaan. soms moet je gewoon zeggen: ik ben dwaas ge-
weest. ik moet hem nu zo snel mogelijk kwijt en zal de gevolgen en het 
gezichtsverlies dragen. 

nu is dit maar een simpel voorbeeld. Maar wat als je zo’n foute inschat-
ting hebt gemaakt op geestelijk gebied? je hebt een broeder verkeerd in-
geschat en hem links laten liggen… wat doe je? Doe je alsof je neus bloedt, 
of vraag je vergeving en je maakt het goed? Of een ander veel voorko-
mend voorbeeld. een man in de bediening raakt te emotioneel betrokken 
bij een vrouw die hij hulp biedt. ik heb dit vele malen zien gebeuren. er 

hoeft niet eens sprake te zijn van licha-
melijk contact, maar het hart van de 
man en zijn houding naar zijn vrouw 
is aangetast. wat doe je? bedek je het 
met religieuze praat en zeg je: ,,ach, ik 

heb een speciale band met haar – ze begrijpt me op een manier die mijn 
vrouw niet begrijpt.’’? O, wat een misleidende, gevaarlijke woorden! ik 
heb met vele mannen te maken gehad die bevrijding nodig hadden op dit 
gebied, en het motto is: Vlucht zo ver mogelijk weg van die situatie! Zeg 
je baan op indien nodig, maar maak dat je weg komt! 

Het probleem is, in het bijzonder voor mannen, dat we het zo moeilijk 
vinden om toe te geven dat we een fout hebben gemaakt. Het voelt zo 
vernederend en zwak. in het bijzonder als je het moet belijden aan je 
vrouw. als een man zijn vrouw verkeerd heeft behandeld, als hij haar 
niet de eer, het respect en de tederheid heeft gegeven die haar toekomt, 
en hij komt ermee bij mij, dan komt hij daarmee niet weg. Dan zal ik hem 
altijd eerst terugsturen naar zijn vrouw om ook haar zijn excuses aan te 
bieden. weet je waarom? Omdat de kans dat het dan opnieuw gebeurt 
vele malen kleiner is… Verootmoediging maakt je klein en het voelt mis-
schien zwak, maar het maakt je geestelijk juist super sterk!  
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nog één voorbeeld uit mijn eigen leven. Op een bepaald moment in mijn 
bediening bracht ik een lange, zorgvuldig opgebouwde preek waarin ik 
vurig betoogde dat de nieuwtestamentische Kerk geen apostelen meer 
kent. niet veel later moest ik op verschillende plaatsen deze preek toe-
lichten met vier memorabele woorden: ,,ik had het mis!’’ ik zeg eerlijk dat 
dat me veel kostte. ik had kunnen blijven doorzwoegen om mijn gelijk 
te bewijzen, maar mijn bediening zou vroeg of laat op allerlei manieren 
kreupel zijn geraakt. 
Dit is een van de dingen die ik zo prachtig vind aan David. als nathan 
hem confronteert met zijn zonde, dan geeft hij direct toe. Daardoor kon 
hij de man blijven die hij was. in verschillende opzichten waren de zon-
den van saul lang niet zo ‘groot’ als die van David. Maar saul kwam er 
nooit meer bovenop. waarom niet? Omdat hij ze nooit volledig toegaf. 
Vergelijk maar eens de confrontaties tussen samuel en saul en die tussen 
nathan en David. (Zie 1 samuel 15 en 2 samuel 12.) je zult zien dat David 
in staat was te zeggen: ,,ik zat fout!’’, terwijl saul probeerde zichzelf te 
rechtvaardigen, excuses verzon en redenen opgaf waarom hij het zo ge-
daan had. ik geloof dat er weinig belangrijker lessen zijn voor kinderen 
van God, dan de les over hoe we omgaan met onze fouten. 

Hoe moet abraham zich gevoeld hebben, toen hij de slavin, die feitelijk 
zijn concubine was geweest en die mogelijk al zo’n twintig of misschien 
wel dertig jaar bij hen had gewoond, de woestijn in moest sturen met een 
waterkruik om haar hals?  en dan nog wel samen met de eerste zoon die 
uit hemzelf geboren was – zijn eigen vlees en bloed… Denk je dat dit 
makkelijk was? ik geloof dat het een verschrikking moet zijn geweest. 
Misschien vraag je wel: ,,Had hij dit wel moeten doen?’’ Mijn antwoord 
is ja, want hij vertrouwde God. als wij een fout maken, vertrouwen we 
dan dat zijn manier van daarmee afrekenen de juiste is? Of gaan we zelf 
proberen dingen recht te breien? als een leerling een fout maakt en hij 
gaat ermee naar zijn leraar, dan moet hij ook aanvaarden dat de oplossing 
van de leraar de juiste is. Daar waar jij een fout hebt gemaakt, daar moet 
je ook nederig genoeg zijn om niet meer alleen op je eigen inschatting te 
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vertrouwen. Het is in zo’n periode in je leven essentieel dat iemand naast 
je gaat staan, met je meekijkt en je mag confronteren: ,,luister, je moet de 
feiten onder ogen zien. Probeer niet jezelf en anderen voor de gek te hou-
den. je hebt een fout gemaakt.’’

ik heb beide soorten mannen en vrouwen gezien. Zij die eerlijk zijn over hun 
fouten en zij die ze niet toegeven. en ik heb helaas ook de verschillen gezien 
in afloop…  Zij die niet toegeven, hebben zichzelf min of meer afgesneden 
van de doorgaande stroom van leven en bestemming die God wil geven. en 
zij die wel toegeven, kunnen terugkomen in Gods volle leven, in zijn bestem-
ming, en reizen verder om ten volle te genieten van het beloofde land. 

god wil allEs
Goed, nog één laatste toewijding. wat moest abraham nog meer los-
laten? Hij had al afscheid genomen van zijn thuisland, zijn vader, zijn 
neef, zijn slavin en haar zoon… wat kon God nu nog meer van hem vra-

gen? je raadt het al: izak. Dat weten we omdat 
we het verhaal kennen, maar eigenlijk is het wel 
vreemd. izak, de wonderbaby, degene die God 
gegeven had. Maar God zei: ,,en nu wil ik hem 
terug…’’ en vanuit Gods woord, observatie en 
persoonlijke ervaring kan ik bevestigen: alle 
zegen die God je geeft, wil Hij op een dag van je 

terug. en of je dan desondanks gezegend blijft, hangt af van jouw reactie 
op Gods eis. laten we het verhaal lezen in Genesis 22:  

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei 
tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik.
Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land 
Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.

stel je dit eens voor… wat zou jij doen? Voor mijzelf weet ik echt niet wat 
ik zou doen. Denk je dat abraham even overlegde met sara? niet dus… 
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Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn 
knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon… 

steeds als God iets aan abraham vroeg, stond hij vroeg op om het meteen 
te gaan doen. ik geloof dat als hij zich nog even had omgedraaid, dan 
had hij het niet gedaan. als hij in bed was blijven liggen om erover te 
piekeren, dan zou de hele loop van de geschiedenis zijn veranderd. we 
schakelen nu naar het ‘moment supreme’, vanaf vers 9:

Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en 
legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit 
en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de Engel van de HEERE riep tot 
hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen 
zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet 
Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt. Toen 
sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn 
horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en of-
ferde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.

waar staat de ram voor? Precies, jezus. De ram is een priesterlijk dier. Het 
was het offeren van de prins. waar staan horens altijd voor in de bijbel? 
Kracht. waarom was de ram verstrikt in de struiken? wat was jezus’ 
kracht? Zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Daarom kon Hij niet ontko-
men. en dan dat prachtige vers 14: 

En Abraham gaf die plaats de naam ‘Jaweh Jireh’ - De HEERE zal erin voorzien. 
Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voor-
zien worden. Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede 
keer vanuit de hemel.
Hij zei:  Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij 
uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nage-
slacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de 
oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.
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Heb je in de gaten wat er in petto is? wat je loslaat, wordt vermenigvul-
digd. als hij zijn zoon niet geofferd had, zou zijn zoon nooit zijn verme-
nigvuldigd. Maar wat je aan God geeft, zal Hij vermenigvuldigen. God 
zegent je altijd, maar wat je aan Hem overgeeft, dat zal Hij vermenigvul-
digen. en dat kan van alles zijn… je bediening, je zaak, je sociale posi-
tie… Hoe dichter je bij God komt, hoe waardevoller het wordt, tot God 

uiteindelijk zijn wijsvinger richt op datgene 
wat er voor jou werkelijk toe doet. Hij zegt: 
,,Dat wil ik van je hebben.’’ en jij zegt: ,,Heer, 
dit is niet eerlijk.’’ en dat klopt. ik denk dat 
God niet altijd eerlijk speelt. iemand zei eens: 
alles is geoorloofd in liefde en oorlog. een 
liefdesrelatie blijft niet keurig binnen de lijn-

tjes van wat eerlijk is. in zekere zin is liefde de meest verzengende, ver-
slindende kracht in het universum. liefde zegt: ,,ik wil alles van je! ik wil 
je met niemand delen.’’ Onze Heer is een jaloers God. Hij zegt: ,,ik wil je 
helemaal. ik wil jou met niemand delen.’’

Ga jij door 
naar de volgende stap? 
we kijken nog heel even terug naar de vijf stappen van toewijding. wat 
liet abraham allemaal los? 

1  Zijn thuisland – Op weg gaan in gehoorzaamheid. 
2  Zijn vader – afrekenen met alles wat je vasthoudt uit het verleden. 
3  Zijn neef – de versluiering wordt weggenomen en je ziet je beloofde 

land als je stapt in volledige gehoorzaamheid. 
4  De zoon die hij nooit had moeten krijgen – afscheid nemen van je 

werken in eigen kracht. eerlijk zijn over je fouten. Hoe pijnlijk ook. 
5  De zoon die God hem gegeven had… totale overgave. 
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wat is het verhaal? werkelijke toewijding en overgave gaat steeds verder 
en kost je alles. en op die plaats kom je niet in één dag. als God direct aan 
het begin aan abraham verteld had wat Hij zou vragen aan het einde van 
de reis, dan was hij misschien niet eens op weg gegaan, of wel? 

Uiteindelijk is er maar één vraag: Vertrouw je God werkelijk? Hij heeft 
je lief, Hij geeft zoveel om je, en Hij weet zoveel beter dan jij wat goed 
voor je is.

neem op dit moment even de tijd om je te richten op God en na te den-
ken over twee vragen:

1  welke toewijding houd ik nog achter, wat houdt mij nog terug om 
door te reizen naar het beloofde land?  

2  sommige lezers hebben een fout gemaakt, en houden nu nog vast aan 
een ismaël. je laat hem niet los. en het dreigt je hele leven en gezin te 
vergiftigen. als je dit herkent, dan weet je ook dat God je vraagt om 
een toewijding, een diepere toewijding dan waar je tot vandaag toe 
bereid was. Durf je te zeggen: ,,Heer, hier is het. U mag het hebben!’’? 

als je antwoord hebt op deze vragen en je geeft het terug aan God, dan 
ben je een cruciale stap vooruit gekomen in je geestelijke wandel!
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• actieve, krachtige woord, het
• als je het beste wilt van God
• bekering & wedergeboorte
• beloofd land
• bidden voor de regering
• biografie (stephen Mansfield)
• bitter water
• Doel van beproeving, het 
 (onderwijsbrieven)
• Doop, de
• Doop in de Heilige Geest, de
• eerste mijl, de
• eindtijd, wat gaat er gebeuren?, de
•  fundament van geloof door 
 bijbelstudie
• Gaven van de Geest, de
• Geestelijke strijd
• Geheim van een goed huwelijk, het
• Genade of niets
• God en je partnerkeuze
• Gods antwoord voor afwijzing
• Gods kerk herontdekt
• Gods kracht doorgeven
• Gods levende woord
• Gods wil mijn levensdoel
• Gods plan voor je geld
• Hoger = lager
• Huwelijk, een verbond, het
• ik vergeef je
• israël in het nieuws
• Kracht van het offer, de
• Kracht van proclamatie, de
• Kruis, je kunt er niet omheen, het
• leven door geloof
• leven in de laatste dagen
• lucifer ontmaskerd

• Man & Vader
• Omwisseling aan het kruis, de
• Onbegrijpelijke liefde
• Ontmoeting in jeruzalem 
 (ook als luisterboek)
• Oordelen
• Overgave
• Overwinning over de dood
• Pijlers, van het christelijke geloof, de
• Psalmen, de (dagboek)
• race uitlopen, de (onderwijsbrieven)
• regeren met christus (onderwijsbrieven)
• Toekomst van israël en de Kerk, de
• Van vloek naar zegen
• Vasten
• Vanwege de engelen (onderwijsbrieven)
• Verander de geschiedenis door bid-

den en vasten
• Verzoening, jouw ontmoeting met God
• Vijanden die tegenover ons staan
• Volg Mij! (onderwijsbrieven)
• waar het hart vol van is
• waarom God jou belangrijk vindt
• wachters op de muur
• wezen, weduwen, armen en ver-

drukten, Gods hart
• wie is de Heilige Geest 
 (onderwijsbrieven)
• wonderen en tekenen
• Zegen of vloek, aan u de keus
• Zij zullen boze geesten uitdrijven
• leren in de stilte (Dagboek + cD):
1. wandelen met God
2. luisteren naar God
3. Veilig bij God
4. De namen van God (onderwijsbrieven)
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leven verandert!

Het leven met God is een reis waarin je continu in 
beweging moet blijven. en dan hebben we het niet over 
een comfortabele pleziercruise, maar een avontuurlijke 
ontdekkingsreis met bergen en dalen, vreugde en ont-
bering… Gedurende de reis leer je Gods trouw steeds 
persoonlijker kennen, maar omgekeerd betekent dit ook 
dat je steeds meer van jezelf moet loslaten…

Derek Prince neemt je in deze special mee op reis met 
abraham, die ons voorging in deze belangrijkste les 
van het leven: steeds diepere toewijding aan de God die 
ons heeft gemaakt. Zoals we weten uit het verhaal, was 
de bestemming het beloofde land. Maar minstens zo 
belangrijk is de reis zelf, waarin God ons diepe lessen 
leert, ons vormt en leidt, als we maar durven Hem te 
vertrouwen. 

Hoe ver wil jij gaan? 

Hoe ver 
wil jij gaan?

EEn rEis van stEEds diEpErE toEwijding… 


