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1 Korinthe 1:30 

 

Een vraag op een jeugdweekend: 

We hebben gehoord dat we overwinnaars zijn, niet in 
eigen kracht, maar in de Heere Jezus. Hij heeft de satan 
overwonnen en in Hem zijn we meer dan overwinnaars 
en God heeft ons in Christus gezet (1 Kor. 1:30). Maar 
hoe doe je dat in de praktijk? Ik ervaar zo weinig van 
overwinnend leven, omdat ik telkens weer faal. 
Wanneer kan je zeggen dat je een overwinnend leven 
leidt? 

Antwoord: 

Je verlangen naar een overwinnend leven is een heel 
goede zaak. Dat ziet de Heer graag. De vijand, de 
duivel uiteraard niet. Hij zal er alles aan doen om je te 
laten falen. Belangrijk is dat je de Bijbel leest. Nu kun 
je die op verschillende manieren lezen. Je kunt uit 
gewoonte lezen. Dan lees je iets, zonder dat je erover 
nadenkt. Soms weet je direct na het lezen al niet meer 
wat je hebt gelezen. Ga dus bewust lezen, denk er over 
na, en vraag de Heer of Hij je wil helpen te doen wat 
Hij in zijn Woord tot je zegt. 

Soms is de weigering om te doen wat de Heer je zegt, 
de oorzaak van falen. Het hoeft niet altijd zo te zijn, 
maar de kans is er toch echt wel. Ga dat eerlijk bij 
jezelf na. 

Soms is falen ook het gevolg van overschatting van 
jezelf. Je zult de Heer wel even dienen. Dat zei Petrus 
ook en hij ging hard onderuit (Luk. 22:31-34; 54-62). 
Gelukkig heeft de Heer voor hem gebeden en Petrus 
komt tot inkeer als hij zich het woord van de Heer 
herinnert. Petrus moest zichzelf leren kennen. Dat is 
ook voor jou en mij nodig. Maar door ons falen heen 
leren we ook de Heer kennen. Hij wil ons zo vormen 
dat we bruikbaar worden voor Hem. Als Petrus zijn 
zonde heeft beleden, heeft hij geen grote mond meer 
over zijn liefde voor de Heer. In het gesprek dat de 
Heer met hem heeft in Johannes 21:14-19, zie je hoe 
hij enerzijds niet meer hoog opgeeft van zijn liefde 

voor de Heer, alsof hij de Heer meer lief zou hebben 
dan de anderen (Petrus heeft zijn les geleerd). 
Anderzijds zie je hoe de Heer hem een dienst 
toevertrouwt (de Heer heeft zijn doel bereikt). 

De Heer wil jou door nederlagen heen leren hoe je kunt 
overwinnen. Hij wil je bruikbaar maken voor Hemzelf. 
Hij kan alleen gebroken mensen gebruiken, mensen die 
geen grote mond (meer) opzetten over hun geweldige 
leven met de Heer. Hij wil graag mensen die hun leven 
aan Hem hebben gegeven, opdat Hij het kan gaan 
gebruiken op de manier die hij het beste vindt. 

Enkele dagen geleden kreeg ik een brief van een vrouw 
die kort geleden tot bekering is gekomen. Ze had een 
aantal vragen. Ik belde haar op om die met haar te 
bespreken. Een van de vragen was of ze ander werk 
moest gaan doen. Ze bedoelde meer geschoold werk, 
werk dat meer prestige bood, omdat het werk dat ze nu 
deed eigenlijk te min was. Ze was huishoudelijke hulp 
bij bejaarden. Ze was tot die gedachte gekomen naar 
aanleiding van de 'Hour of Power' programma's van 
Robert Schuller. Daar keek ze zondagsmorgens naar. Ik 
heb haar gezegd dat in die programma's een verkeerd 
evangelie wordt gepredikt. Ze zijn een hersenspoeling 
voor wie zich ervoor openstelt. Kort gezegd leert 
Schuller dat, als je maar positief denkt, alles goed zal 
gaan in je leven. Je leven wordt dan een 'successtory', 
zeg maar een overwinnend leven. Dat is een grote 
misleiding. Voor haar vraag heb ik haar gewezen op 1 
Korinthiërs 7:20. Verder heb ik haar aangeraden vooral 
de brief aan de Romeinen te gaan lezen en bestuderen. 
Daar vind je de basis voor een overwinnend leven. 

Een overwinning komt je niet aanwaaien. Daar zul je 
inspanning voor moeten leveren. De eerste 
overwinning zal die op jezelf moeten zijn in het 
vrijmaken van tijd voor bijbelstudie en gebed. Dan zul 
je ook in staat zijn overwinningen te halen op de vijand 
die tot verheerlijking van de Heer Jezus zullen zijn. Ik 
hoop dat je veel overwinningen zult behalen. Daarvoor 
wens ik je van harte Gods zegen toe. 

 

MGdK 02-01-2006  
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