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Het maken van God-erende  
beslissingen 

Door A.W. Tozer, http://www.middletownbiblechurch.org/whatisap/whatip5.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling door M.V. 

 

 

A.W. Tozer was een man met groot geestelijk inzicht. Zijn doordringende 
geschriften zijn nuttig geweest voor vele gelovigen wegens het onthullen van 
zonde en het aansporen tot een meer nauwgezette wandel met Christus. Leo-
nard Ravenhill zei ooit over Tozer: “Ik vrees dat we nooit meer een andere 
Tozer zullen zien. Mannen zoals hij zijn geen universitaire vruchten maar 
door Gods Geest onderwezen”. Het inzicht van Tozer met betrekking tot het 
kennen van Gods wil wordt hieronder weergegeven: 

Ten eerste, het is essentieel dat wij volledig toegewijd zijn aan Gods hoge eer, en overgegeven zijn 
aan het Heerschap van Jezus Christus. God zal ons niet leiden dan voor Zijn eigen heerlijkheid en 
Hij kan ons niet leiden als we weerstand bieden aan Zijn wil. Een herder kan geen koppige schapen 
leiden. De boze praktijk van ‘God gebruiken’ moet verlaten worden. Wij moeten ons blij onderwer-
pen aan God en Hem door ons heen laten werken om Zijn eigen doeleinden te verwezenlijken. 
Nu, gesteld dat wij geheel toegewijd zijn aan God met de volle bedoeling Hem te gehoorzamen, dan 
mogen we verwachten dat we door Hem zullen geleid worden. De Schriftplaatsen die dat leren zijn 
groot in aantal, maar hier Spreuken 3: 

“Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw 
wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5-6). 

Blijft over voor ons om te geloven dat zulke teksten menen wat ze zeggen. De keuzes die wij van 
dag tot dag maken omvatten slechts vier dingen: 

1. Deze waarover God nadrukkelijk “nee” heeft gezegd. 
2. Deze waarover Hij nadrukkelijk “ja” heeft gezegd.  
3. Deze waarvoor Hij wil dat wij onze eigen geheiligde voorkeuren raadplegen.  
4. Deze weinige dingen die bijzondere begeleiding van de Heer vereisen om ons ervan te 

weerhouden ernstige vergissingen te begaan.  

Over 1: 
Schrijf dit op als een eerste onwankelbare regel: Zoek nooit de leiding van de Heer met betrekking 
tot een handeling die verboden wordt in Gods Woord. 

Over 2: 
Laat dit een tweede onwankelbare regel zijn: Zoek nooit de leiding van de Heer met betrekking tot 
een handeling die geboden wordt in Gods Woord. 

Over 3: 
Nu, een gelukkige waarheid die al te dikwijls over het hoofd wordt gezien in onze bezorgde zoek-
tocht naar Gods wil is, dat in de meerderheid van de beslissingen die te maken hebben met onze 
levens, God aan ons geen keuze uitspreekt maar dat Hij onze eigen voorkeur laat kiezen. Sommige 
christenen wandelen onzeker, ze maken zich zorgen over het beroep zij zouden aanleren, welke auto 
zij zullen aanschaffen, welke school zij zouden kiezen, waar zij zouden gaan wonen, en andere 
soortgelijke kwesties. Voor zulke dingen wil de Heer dat christenen hun eigen persoonlijke voor-
keur volgen, enkel geleid door zijn liefde voor Hem en zijn naasten. 
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Het lijkt geestelijker om Gods leiding te zoeken dan om het vanzelfsprekende te doen. Maar dat is 
niet zo. Als God u een horloge zou geven, zou u Hem dan meer eren door Hem het uur van de dag 
te vragen dan door uw horloge te raadplegen? 
Behalve voor die dingen die specifiek geboden of verboden zijn, is het Gods wil dat wij vrij zouden 
zijn om te kiezen. De herder leidt zijn schapen maar hij beslist niet aan welk plukje gras een schaap 
mag knabbelen. In onze wandel op aarde is God tevreden indien wij tevreden zijn. Hij wil dat we 
zijn als vrije vogels, om onze Maker te verheffen en te prijzen zonder bezorgdheid. Gods keuze 
voor ons kan er een zijn uit een reeks van mogelijke keuzes. De christen die geheel en vreugdevol 
overgegeven is aan Christus kan geen verkeerde keuzes maken. 

Over 4: 
Maar wat te zeggen over die tijden wanneer veel op het spel staat en we daarbij geen duidelijke 
Schriftuurlijke instructie kunnen ontdekken, maar dat we gedwongen zijn te kiezen tussen twee 
mogelijke dingen? We hebben Gods getrouwe belofte dat Hij ons op rechte sporen leidt. Hier zijn er 
twee onder vele passages in Gods Woord: 

“En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in 
geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die 
door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt” (Jakobus 1:5-6). 
“Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u 
leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet” (Jesaja 48:17). 

Breng uw probleem naar de Heer. Herinner Hem aan deze beloften. Als u toegewijd bent aan Gods 
doel, zal Hij niet toelaten dat u een vergissing begaat. 
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