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Steeds houd

ik de HEER voor
ogen, met hem

aan mijn zijde

wankel ik niet.

Psalm 16:8
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De uitnodiging
Wanneer je een uitnodiging ontvangt, is dat een bewijs van
eer. Om die reden verdient elke uitnodiging een vriendelijke,
weloverwogen reactie. Maar de meest fantastische uitnodigingen
zitten niet in enveloppen of gelukskoekjes. Die vind je in de Bijbel.
Je kunt niet over God lezen zonder te zien hoe Hij uitnodigingen
in het rond strooit. Hij nodigde Adam uit om met Eva te trouwen,
de dieren om de ark binnen te gaan, Nehemia om Jeruzalem te
herbouwen.
God is een uitnodigende God. Hij nodigde Maria uit om zijn Zoon
ter wereld te brengen, de discipelen om vissers van mensen
te worden, de overspelige vrouw om opnieuw te beginnen en
Tomas om zijn wonden aan te raken.
God is de Koning die het paleis klaarmaakt, de tafel dekt en zijn
onderdanen uitnodigt om binnen te komen. God opent deuren
en wenkt vermoeide pelgrims. Hij wijst hen op een overladen
tafel. Zijn uitnodiging heeft echter niet alleen betrekking op
een maaltijd, maar op het leven. Het is een uitnodiging om zijn
koninkrijk binnen te gaan ...
Wie er mag komen? Iedereen die dat wil.
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Hierheen!

Hier is water,
voor ieder die
dorst heeft.
Jesaja 55:1
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De keuze is aan ons
Het is mogelijk om veel te weten te komen over Gods uitnodiging
zonder er ooit persoonlijk op te reageren. Toch is zijn uitnodiging
duidelijk en niet vatbaar voor onderhandeling. Hij geeft alles en
wij geven Hem alles. Eenvoudig en absoluut. Hij is duidelijk in
wat Hij vraagt en al even duidelijk in wat Hij aanbiedt. De keuze
is aan ons.
Is het niet ongelofelijk dat God het kiezen aan ons overlaat? Denk
er maar eens over na. Er zijn veel dingen in het leven waarin we
niet kunnen kiezen. We hebben het weer bijvoorbeeld niet voor
het kiezen. We kunnen de economie niet beheersen. We kunnen
niet kiezen of we al dan niet geboren worden met een grote
neus, blauwe ogen of een flinke bos haar. We kunnen niet eens
bepalen hoe mensen op ons reageren. Maar we kunnen wel
kiezen waar we de eeuwigheid doorbrengen. De grote keuze
heeft God aan ons overgelaten. De kritieke beslissing is aan ons.
Wat doe jij met Gods uitnodiging?
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Kom naar
mij, jullie die
vermoeid zijn
en onder
lasten gebukt
gaan, dan zal
ik jullie rust
geven.
Matteüs 11:28
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God geeft ons
eeuwige keuzes,
en die keuzes hebben eeuwige gevolgen.
Een van Gods grootste geschenken?

Het geschenk
om te kunnen
kiezen.
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Het geschenk
van keuzevrijheid
We kunnen kiezen tussen:
• de nauwe poort of de ruime poort (Matteüs 7:13-14)
• de smalle weg of de brede weg (Matteüs 7:13-14)
• de grote groep of de kleine groep (Matteüs 7:13-14)

We kunnen kiezen om:
• te bouwen op de rots of op het zand (Matteüs 7:24-27)
• God of de god van het geld te dienen (Matteüs 6:24)
• bij de schapen of bij de bokken te horen (Matteüs 25:32-33)
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Een goede keuze
Het was leuk geweest als God ons het leven had laten bestellen
zoals we een maaltijd bestellen. Ik wil graag gezondheid en een
hoog IQ. Laat het gevoel voor muziek maar zitten, maar geef me
maar wel een snelle spijsvertering.
Was leuk geweest. Maar zo ging het niet. Toen het ging om jouw
leven op aarde, had je geen keuze, geen stem in het geheel.
Maar wat betreft het leven na de dood, heb je wel een keuze. En
volgens mij is dat een goede deal. Vind je ook niet? Hebben we
een groter voorrecht gekregen dan het voorrecht van vrije keus?
Je hebt in je leven een aantal verkeerde keuzes gemaakt, of niet
soms? Je hebt de verkeerde vrienden gekozen, misschien de
verkeerde baan of misschien zelfs de verkeerde levenspartner. Je
kijkt terug op je leven en zegt: ‘Kon ik maar ... kon ik die verkeerde
keuzes maar ongedaan maken.’ Dat kun je ook. Eén goede keus
voor de eeuwigheid weegt op tegen duizend verkeerde keuzes
op aarde. De keuze is aan jou.
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