“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Goed gedaan …
1 Thessalonicenzen 4:1
Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons
ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt.
Iedereen houdt ervan om complimenten te ontvangen. Het zit in ons DNA dat we graag vleiende
woorden horen. Zij het van een ouder, vriend, collega of in het bijzonder van een baas.
Als je waardering ondervindt dan krijg je daar extra energie van. Het helpt om ons “zelfvertrouwen” te
doen groeien, terwijl we dat niet altijd beseffen, totdat we het meemaken.
Maar het kan uit totaal onverwachte hoek komen. Pasgeleden stopte ik mijn kinderen in bed en mijn
jongste keek naar me op en zei “Jij bent de allerliefste papa ooit”. Zo’n moment is gewoon geweldig.
Als je een ouder bent dan weet je wat ik bedoel.
Toen ik terugliep naar mijn laptop, vroeg ik me af wat het grootste compliment is wat iemand kan
ontvangen. Onmiddellijk schoot het me te binnen.
Mattheus 25:20-21
En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei:
Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer
zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel
zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
“Goed gedaan, goede en trouwe slaaf”
Is het jouw verlangen om dit te horen van de Maker van het heelal? Ik weet dat het een vreemde vraag
is… omdat bijna iedereen dat zou willen horen van de Vader. Maar, jouw verlangen om dat van Hem te
horen blijkt uit je alledaagse leven voor Hem. Het wordt getoond in de manier waarop jij leeft.
Maar HOE… doen we dat? Hem claimen en dingen voor Hem doen is niet genoeg. Lees maar eens…

Mattheus 7:21-23
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen:
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven,
en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Dit waren mensen die duidelijk dachten dat ze de Heer dienden. Maar dienden ze de Heer op hun eigen
voorwaarden… of op die van Hem?
We kunnen zeggen dat we van de Heer houden, maar wat is de definitie van “liefde” in een relatie?
Ik meen het. Denk er eens over na. Als ik voor mijn vrouw een motor koop en tegen haar zeg dat ik dat
heb gedaan omdat ik van haar hou, hoe denk je dat ze zal reageren? Mijn vrouw houdt niet echt van
motoren. Maar… ik houd wel van motoren.
Ook al vind ik het cadeau misschien leuk, mijn vrouw vindt het niet leuk. Hoe ontvangt zij mijn “liefde”
voor haar? Moet mijn liefde voor haar gebaseerd zijn op wat ik haar wil geven of op wat zij wil krijgen?
Het moet gebaseerd zijn op wat zij wil ontvangen. Toch?
Dus we moeten ons afvragen, “Wat doet de Vader plezier?” Wat verlangt Hij van ons? Want zoals we in
Mattheus 7 konden lezen, maakt het niet uit wat we Hem willen geven. Het gaat erom wat Hij wil
ontvangen.
Alles wat we doen voor de Heer is van geen enkele waarde als het niet is wat Hij verlangt.
Denk er even over na, de knecht uit Mattheus 25 kreeg te horen “Goed gedaan, goede en TROUWE
slaaf!”
Waarin was hij trouw? Wat heeft de Vader ons gegeven om trouw in te zijn?
Als we dit naast de verzen uit Mattheus 7 leggen, dan gaat het duidelijk niet om profeteren, demonen
uitdrijven of het doen van wonderen.
Zonder twijfel kunnen deze dingen aanwezig zijn in de levens van gelovigen, maar de Vader is daar
duidelijk niet naar op zoek als we het hebben over trouw.
In feite moeten we beseffen dat deze dingen aanwezig kunnen zijn in het leven van iemand die een
gelovige zegt te zijn, maar die in de ogen van de Vader toch niet “trouw” is. In alle ernst moet dit ons
allemaal aansporen tot nader onderzoek van onze ziel om uit te vinden waarin HIJ wil dat we trouw zijn.
Wat kunnen we leren uit Mattheus 7 om werkelijk te begrijpen waarin de Vader wil dat wij trouw zijn?
Persoonlijk geloof ik dat het staat in de laatste zin die Hij zegt tegen de mensen die Hij wegstuurt...
Mattheus 7:23
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid
werkt!

In het Grieks staat er letterlijk ‘werkers van wetteloosheid’.
Wat zei Hij daarna?
Mattheus 7:24
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
Over welke woorden heeft Hij het?
Johannes 14:10
Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek
Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
Johannes 14:24
Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Het woord dat Jesjoea sprak is het eeuwige Woord van God.
Johannes 7:16
Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden
heeft.
Johannes 12:49
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij
een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
Dus welke woorden sprak Hij in Mattheus 7? Mattheus 7 is eigenlijk de afsluiting van de rede die begon
in Mattheus 5. En daar zei Hij...
Mattheus 5:17-18
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om
die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal de Wet niet voorbijgaan.
Nu begrijpen we dat Hij zegt...
Mattheus 7:23
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid
werkt!
Nogmaals, totdat de hemel en aarde voorbijgaan, zal de Wet niet voorbijgaan.
Dus we moeten het eeuwige Woord navolgen als we de Vader plezier willen doen en niet de dingen die
wij waardevol vinden in onze relatie met Hem.

Want er staat in Mattheus 7...
Mattheus 7:21
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
De wil van God. Zijn eeuwige instructies.
Johannes 7:17
Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of
dat Ik vanuit Mijzelf spreek.
Hoe komen ze daar achter? Omdat ze het geschreven woord hebben, de Wet, om Zijn woorden aan te
toetsen.
DUS....
Staat jouw godsdienst ten dienste van jou, of van Hem? Kan het allebei zijn? O, natuurlijk. Maar onze
focus moet zijn op het plezieren van Hem en Hem alleen. Als we dat doen dan ZAL het ook plezierig
zijn voor ons omdat we Hem dienen en ons richten op wat HIJ wil… niet op wat wij willen.
Ik vraag je om je hart te onderzoeken. Leef jij je leven op de manier waarop JIJ de Vader wilt liefhebben
of op de manier waarop HIJ wil dat jij Hem liefhebt? Dat is uiterst belangrijk.
Zo belangrijk dat het een beslissende factor kan zijn of jij Hem hoort zeggen “Goed gedaan, goede en
trouwe slaaf.”
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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