Wandelen met God
Wat een mooi thema en programma is er gekozen voor deze dag. En fijn dat er
zoveel belangstelling voor is. Ik hoop dat u en jullie een goede en gezegende dag
zullen hebben! Eerst wil ik iets in het algemeen over het thema zeggen.
1. Het is Bijbels. In het Woord van God wordt op verschillende plaatsen
gesproken over het wandelen met God (Gen. 5:22,24; 6:9; Ef. 5:1v.).
Wandelen met God betekent: leven met God, je leven delen met God, God
volgen in je leven, vertrouwelijk met God omgaan, achter God aankomen in je
leven en Hem niet voor de voeten lopen. Wandelen met God is een heel mooie
uitdrukking voor een liefdesvol en vertrouwensvol leven met de HEERE.
2. Het is bijzonder. Wie is Hij met wie wij mogen wandelen! En wie zijn wij voor
Hem! Het initiatief tot deze wandeling gaat echt van God uit. Hij neemt ons bij
de hand (Ps. 73) en mee. En Hij leert ons Hem te volgen door Zijn Geest. En
dan komt de vertrouwelijke omgang allereerst van Zijn kant. En dan vindt dat
weerklank in ons hart en leven. Hier is ook verzoening voor nodig. Ook
daarvoor heeft God gezorgd. Hij gaf Zijn Zoon, opdat Hij ons met God
verzoenen zou door Zijn offer aan het kruis. En zo kunnen we tot God
gebracht worden en met Hem gaan en blijven wandelen. En dan houdt Hij ons
vast!
3. Het is belangrijk. Alleen op deze manier komen we op een goede manier door
het leven heen en kunnen we na dit leven zonder verschrikken voor Christus
verschijnen. Ga niet alleen door het leven…
Wandelen wij in ons leven met God? Kennen wij de vertrouwelijke omgang met
Hem? Een mooi voorbeeld in de Bijbel van een vrouw die met God wandelde, is
Dorkas. Wat lezen we over haar in Handelingen 9?
1. Ze was een discipelin van de Heere Jezus. Wat dat in haar leven betekende.
2. Ze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. Wat ze
betekende voor de gemeente van Joppe.
3. Ze was dus vol van bewogenheid, liefde en meeleven. En ze wist haar handen
te gebruiken om anderen wel te doen.
Allen die haar ontmoetten, merkten het: deze zuster wandelt met God. Iedereen
had respect voor haar en haar lief. Er gaat dus iets van je uit, als je wandelt met
God! Wat gaat er van ons leven uit als vrouw?
Wat is het verdriet groot, als Dorkas in korte tijd komt te overlijden. Ook dan
blijkt hoeveel ze voor anderen heeft betekend. Het grote wonder dat de HEERE in
haar leven doet. Dorkas wordt teruggegeven aan de gemeente om haar verder te
dienen. En ongetwijfeld heeft ze dat ook gedaan. Wat kunnen vrouwen die
wandelen met God veel voor anderen betekenen! Wat mogen wij voor anderen
betekenen?
Dorkas ging in haar wandelen met God steeds meer het beeld van de Heere
Jezus vertonen. Dat gebeurt blijkbaar op deze manier. Wat komt er van het

beeld van Jezus in ons leven uit? Het gelukkig einde van de wandeling met God
(Ps. 68).

