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In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:1



Hoofdstuk 1
God heeft je gemaakt met een doel

1

Laatst gaf ik les op een Bijbelschool over Gods wil en ik stelde de vraag: 
“Hoeveel van jullie weten niet zeker of je wel doet waarvoor God je 
heeft gemaakt?” Ik zei: “Misschien wil je het wel, verlang je ernaar en 

bid je ervoor dat God al de dingen die je nu doet, neemt en ze gebruikt om 
Zijn Koninkrijk te vergroten, maar hoeveel van jullie weten niet zeker of je 
doet waarvoor God je heeft geschapen?” Meer dan de helft van de studen-
ten in de klas stak hun hand op om te bevestigen dat ze niet zeker wisten of 
ze datgene aan het doen waren, waarvoor God hun had geroepen - en dan 
hebben we het over fanatiekelingen die op een donderdagmorgen gekomen 
waren om het evangelie te horen!

Gods wil vervullen doe je niet per ongeluk. Het gebeurt niet onbedoeld 
of door toeval. Om Gods wil in jouw leven gerealiseerd te zien, zal je eerst uit 
moeten vinden voor welk uniek doel Hij jou geschapen heeft. In de natuur 
stroomt water altijd via de gemakkelijkste weg en dat gebeurt ook als we onze 
menselijke natuur zijn gang zouden laten gaan. We kunnen ons leven zo lei-
den, dat de obstakels die we tegenkomen, bepalen welke richting we opgaan. 
Maar zo hoeft het niet te gaan. Gods plan voor ons is dat we de voldoening 
van een goed geleefd leven mogen ervaren. We kunnen dit ervaren, als we 
bereid zijn meer te doen dan alleen maar met de stroom meegaan - zelfs een 
dode vis beweegt nog met de stroom mee.
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Om de dingen waarvoor we geschapen zijn te kunnen doen, zullen we 
een bewuste poging moeten doen om Gods wil te vinden, te volgen en te 
vervullen. Toen ik mijn best ging doen om mijn door God gegeven doel te 
ontdekken, werd dit een belangrijk keerpunt in mijn leven. Ik zat toen op de 
middelbare school en tot die tijd werd alles voor mij bepaald. Maar toen ik 
het einde van mijn laatste jaar naderde, realiseerde ik me dat het tijd werd 
om mijn eigen beslissingen te gaan nemen. Ik werd geconfronteerd met de 
vraag die iedereen zich op een gegeven moment stelt: “Wat is het doel van 
mijn leven?”

Ik ben dankbaar dat ik, toen ik opgroeide in de kerk, heb geleerd dat God 
iedereen heeft geschapen met een doel. Misschien wisten je ouders niet dat je 
zou komen, maar God wel! God heeft je geschapen, jij bent niet geëvolueerd. 
Je bent geen vergissing. God heeft jou gemaakt en Hij heeft je gemaakt met 
een bedoeling.

Terwijl ik worstelde met de gedachte wat ik met mijn toekomst moest, 
wist ik dat God een doel voor ogen had met mijn leven, dus ik wilde niet 
zomaar uit mijzelf een richting in slaan. Ik begon aan mensen in de kerk te 
vragen: “Hoe weet je wat Gods wil is voor je leven? Hoe vind je die?” Helaas 
kon niemand me dit vertellen. Ik kende geen enkele manier om Gods wil te 
ontdekken, dus begon ik het Woord van God te bestuderen. Ik wist dat de 
Bijbel inzichten bevatte over God, dus het leek mij een goede plaats om Gods 
wil voor mijn leven te zoeken. Ik bleef op tot twee of drie uur ’s nachts om de 
Bijbel te bestuderen.   

Van kinds af aan had ik iedere dag de Bijbel gelezen, maar ik had die nog 
nooit echt bestudeerd. Daarom kocht ik een uitleg van de Bijbel om alles beter 
te begrijpen. Ik had iets van vijf delen, van die grote zware boeken, waarmee 
ik elk vers apart bestudeerde. Ik herinner me dat ik een lamp gebruikte met 
een flexibele hals, zo eentje die ik in elke richting kon buigen voor de juiste 
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positie. Ik trok dan de lamp op zo’n manier over de Bijbel dat ik met mijn 
hoofd boven de lamp hing. Als ik dan in slaap begon te vallen, kwam mijn 
voorhoofd op de lamp en brandde ik me, waardoor ik weer klaarwakker was 
en verder zou gaan met lezen. Zo dwong ik mijzelf om wakker te blijven en 
de Bijbel te lezen. 

Ondanks dat ik de hele Bijbel wel twee of drie keer heb gelezen dat jaar, 
had ik niet het gevoel dat God mij iets speciaals liet zien. Ik had geen speci-
fieke openbaringen ontvangen. Ik was alleen maar bezig met het voorbereiden 
van de grond. Voordat je een zaadje plant, moet je de grond voorbereiden: je 
haalt er stukken steen uit en maakt de grond los, zodat het zaad goed gezaaid 
kan worden en zal ontkiemen. Dat was ik aan het doen; ik zocht de Heer. Ik 
deed dit meer dan een jaar lang en plotseling kreeg ik een openbaring. 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw 
lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel-
behaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze we-
reld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:1-2

Deze tekst kwam tot leven. Het brandde in mijn hart. Ik besteedde maan-
den aan het bestuderen daarvan en vroeg God: “Wat betekent dit? Hoe doe 
ik dat?” Een tijdje later had ik een wonderlijke ontmoeting met de Heer en 
ervoer ik Zijn liefde voor mij. Dit zette mijn leven totaal op z’n kop, en voor 
meer dan vier maanden was ik in de aanwezigheid van God. Het veranderde 
mij!

Vaak als ik over deze wonderlijke ontmoeting met God spreek, denken 
mensen dat dit toeval was - zoiets als een blikseminslag. Ze denken: Je weet 
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nooit waar en wanneer hij inslaat. Ik heb gehoord dat de bliksem niet vanuit 
de lucht naar beneden komt. Het ziet er wel zo uit, maar het is de negatieve 
lading van de aarde die de bliksem aantrekt - dus eigenlijk begint het vanaf 
de grond. Je kan dit zien op intervalfoto’s van een blikseminslag. Er is een 
reden waarom bliksem op een bepaalde plaats inslaat.

Op dezelfde manier zijn er redenen waarom God ineens in iemands leven 
komt met een wonderlijke ontmoeting, terwijl er anderen zijn die nog nooit 
een ontmoeting met God hebben gehad. Het is waar dat je God niet kan 
dwingen om iets aan jou te openbaren door te zeggen: “God, vertel me wat ik 
wil weten, nu meteen!” Zo werkt dat niet, maar je kan je hart wel voorbereiden. 

In mijn situatie begreep ik niet echt wat er met mij gebeurde. Ik was niet 
volwassen genoeg om te weten wat er aan de hand was - ik was gewoon 
hongerig naar God. Ik wilde weten wat Gods plan was voor mijn leven. Ik 
had Hem, naar mijn beste weten, 18 maanden gezocht. God kwam niet per 
ongeluk even opdagen. Ik wist dat Hij een doel had voor mij en mijn leven 
werd op z’n kop gezet, omdat ik ernaar verlangde om dat te ontdekken! Als 
resultaat van die honger, raakte God mij aan. En dat is nooit over gegaan.  Dat 
heeft mijn leven veranderd! 

Een bekende misvatting in de kerk van vandaag, is dat God ons opwindt 
met een sleuteltje, net zoals bij zo’n opwindpop, en ons dan loslaat om onze 
eigen weg te gaan en het allemaal zelf maar uit te zoeken. De gedachte is dan: 
Als ik me hieraan vastklamp, kan ik een beroep doen op God en misschien helpt Hij 
me dan. Dit soort gedachten zorgt ervoor dat mensen hun eigen ding doen in 
hun leven, om vervolgens aan God te vragen om te zegenen wat ze al aan het 
doen zijn — in plaats van Hem van het begin af aan te zoeken voor richting.

Sinds ik Gods wil voor mijn leven gevonden heb, bid ik God nooit meer 
voor een zegen over hetgeen ik ga doen, of wat ik aan het doen ben. Ik bid 
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zelfs niet voor de samenkomsten die ik overal in het land houd en dat schokt 
sommige mensen. Vaak genoeg wordt mij de vraag gesteld: “Besteed jij geen 
tijd in gebed en doe je geen voorbede voor de samenkomst?” Nee, dat doe ik 
niet, omdat God mij heeft gezegd deze samenkomsten te organiseren. Het 
zou niet juist zijn als Hij mij de opdracht geeft om iets te doen en dan van 
mij te verwachten om dit op mijn eigen wijze en in mijn eigen kracht te doen. 
God geeft mij de zalving om te doen waartoe Hij mij geroepen heeft. Dat 
geldt voor iedereen. Wanneer jij doet waartoe God je geroepen heeft, hoef je 
geen tijd te besteden aan het vragen om Zijn zegeningen of in gebed of Hij 
voor jou in beweging komt.

Een reden dat zoveel mensen tot God bidden om hulp, is dat ze niet doen 
wat God hun gezegd heeft om te doen. Anderen zijn per ongeluk in Gods wil 
voor hun leven terecht gekomen, maar hebben niet die zekerheid en dat geluk, 
wat je hebt als je zeker weet dat je op de plaats bent waar God je hebben wil. 

Is er iemand die op jou wacht?

Ik geloof dat er een bovennatuurlijke vrede is, als gevolg van het zijn in het 
centrum van Gods wil. Het doet iets met je, als je weet dat je bent waar God 
je wil hebben. Ik weet nog dat ik een ontmoeting had, toen ik in Charlotte, 
North Carolina was, waar ik vanaf begin 1980 ieder jaar preekte. Een vriend 
van mij heeft daar een bedrijf en nodigde mij uit om daar naartoe te komen 
om tot zijn medewerkers te spreken. Op een keer sprak ik in zijn bedrijf en 
toen ik daar wegging zag ik een Aziatische vrouw zitten die de telefoon be-
antwoordde. Ik had haar nog niet eerder gezien, dus stopte ik om een praatje 
met haar te maken. 

“Bent u nieuw hier?” vroeg ik.

“Ja,” zei ze, “ik ben pas afgelopen week begonnen.”
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“O, oké. Maar waarom zat je net niet bij de rest van de medewerkers?”

“Omdat ik hier nieuw ben, vroegen ze mij om bij de receptie te blijven,” 
antwoordde ze. “Wie bent u?”

Ik vertelde haar wie ik was en ze vroeg: “Wat doet u?” 

“Ik ben een dienstknecht.”

“Van wie?” vroeg ze. 

“Van Jezus,” zei ik.

“O, dan bent u hem!” riep ze uit.

Ik vroeg haar waar ze het over had en ze legde uit dat ze een boeddhist 
was. De vorige avond was ze tot Boeddha aan het bidding en voelde ze zich 
opeens teleurgesteld over alles en zei: “Dit is het niet. Boeddha is het niet.” 
Ze vertelde me wat ze toen had gezegd: “God, ik weet dat U echt bent. Ik 
weet dat U bestaat, maar ik weet niet wie U bent. Wilt U zich aan mij ken-
baar maken?” En ze vertelde dat er vlak voor haar een pulserende lichtbal 
verscheen. Ze zei dat ze wist dat het God was, maar toch vroeg ze: “Wie bent 
U?” Een stem antwoordde: “Morgen zend Ik je een man die jou vertelt wie 
Ik ben.”

“Dat moet u zijn!” riep ze opnieuw.

“Dat ben ik,” antwoordde ik.

Ik vertelde haar over Jezus en ze werd wedergeboren en gedoopt in de 
Heilige Geest. Het was geweldig! Toen ik daar wegging, dacht ik: God, Ik was 
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op de juiste plaats op het juiste moment! Ik was precies daar waar ik hoorde te 
zijn. God wist dat Hij op mij kon rekenen, dat ik daar zou zijn en Zijn leiding 
zou volgen, dus vertelde Hij die vrouw dat zij mij kon verwachten. Ik kan de 
rust, de voldoening en de blijdschap niet eens beschrijven die je ervaart als 
je weet dat je precies bent waar God je wil hebben. Als dat je dag niet goed 
maakt, dan zal niets dat doen. Er gebeurt iets met je als je met alles wat in je 
is, doet waar God je voor gemaakt heeft. 

Veel mensen hebben nog nooit die voldoening gevoeld, dat je zonder twij-
fel weet, dat je doet waarvoor God je heeft gemaakt. Geen enkele gelovige zou 
zo moeten leven. God heeft je voor iets veel beters gemaakt dan om doelloos 
door het leven te gaan. Jij hebt een doel.

Een heilige ontevredenheid

De enige manier om volmaakte vrede en geluk te ervaren, is door Gods 
richting te volgen. Anders zou je weleens kunnen bidden om van die moede-
loosheid in jouw leven af te komen, terwijl dat gebrek aan vrede in feite het 
gevolg is van het niet in Gods volmaakte wil zijn. Wanneer je niet de juiste 
richting op gaat, kan God je een andere kant op laten gaan door je een gevoel 
van onrust te geven of, zoals ik het noem, een “heilige ontevredenheid”.

We moeten begrijpen dat deze “heilige ontevredenheid” die van God 
komt, iets heel anders is dan een depressie. De depressie die van deze wereld 
komt, is het resultaat van het geven van aandacht aan het vlees, in plaats van 
het geven van aandacht aan de dingen van God (Romeinen 8:6). De ontevre-
denheid die God gebruikt om zoekende gelovigen richting te geven, is totaal 
anders dan de onrust door negatieve emoties. God gebruikt geen depressie 
om ons te leiden.

 Toen mijn vrouw Jamie en ik voorgangers waren in een kerk in Seagoville, 



Vind, volg en vervul Gods wil

8

Texas, waren er tijden dat vrienden ons aanraadden om te vertrekken. Ze zei-
den dan: “De mensen ontvangen de boodschap niet, niemand wil je hier, dus 
je kan maar beter verder trekken.” En dat was waar, er bleven massa’s mensen 
weg van onze kerk. Maar we waren nou eenmaal aan Seagoville, Texas, toe-
gewijd. We hielden van de mensen en we waren gelukkig; dus bleven we daar 
en gingen door met dienen. 

Alles was geweldig tot op de dag dat ik in de kerk aan het bidden was - 
het was alsof er iemand een schakelaar binnenin mij omzette. Ik keek door 
het raam wat uitkeek over het dorp en dacht ineens: God, wat doe ik hier? Als 
dit niet het einde van de wereld is, kun je het in ieder geval hier vandaan zien. 
De verlangens van mijn hart waren plotseling zo veranderd, dat ik het ineens 
vreselijk vond om in Seagoville te zijn.

Deze verandering van gevoelens was zo abrupt, dat het me verraste. De 
vorige dag was ik nog gelukkig en enthousiast, gewoonweg om in de bedie-
ning van deze kerk te mogen zijn. En plotseling zonder duidelijke reden, 
wilde ik niet meer in Seagoville zijn. Ik begon te bidden en God te zoeken om 
duidelijkheid over deze situatie en binnen een uur of twee was ik overtuigd 
dat God me zei deze plaats te verlaten. Hij gaf me zelfs een datum! Hij zei 
dat we ons huis per 1 november moesten verlaten. Ik was er zeker van, dus ik 
ging naar huis om Jamie te vertellen dat we moesten verhuizen. Maar toen ik 
thuiskwam, stond er al een tekoopbord in onze voortuin!

Ik ging naar binnen en vroeg Jamie: “Wat doet dat bord in onze tuin?” Ze 
zei: “De huurbaas kwam langs en zei dat we er per 1 november uit moeten 
zijn.”

God gaf me geen aanwijzing met een luide, bulderende stem, die echode 
vanuit de hemel en zei: “Zo spreekt de Heer, gij zult Seagoville, Texas verla-



God heeft je gemaakt met een doel

9

ten!”  Nee, ik verloor gewoon mijn verlangen om daar te zijn. Dit is een van 
de manieren waarop God tot ons spreekt - door de verlangens van ons hart.

Een van de redenen dat veel mensen niet tevreden zijn met opstaan, naar 
hun werk gaan, thuiskomen, televisiekijken, weer naar bed gaan en dan weer 
‘s ochtends opstaan en alles opnieuw doen, komt omdat we niet doen waar-
voor God ons heeft geroepen. Het is een heilige ontevredenheid. Je zult nooit 
dat gevoel van vreugde en vrede ervaren waar ik over verteld heb, totdat je op 
één lijn komt met Gods wil voor je leven. Als je niet doet waar God je voor 
geschapen heeft, zal je nooit dat verlangen ervaren die je iedere morgen vol 
enthousiasme wakker laat worden, wetende dat je je op een pad bevindt dat 
het verschil maakt en anderen verandert.  

Het is jammer dat ik dit moet zeggen, maar veel christenen hebben nooit 
de rust ervaren die komt van het leven in Gods wil. Een van de redenen hier-
voor is dat de kerk meer wordt beïnvloed door de wereld, dan dat de kerk de 
wereld beïnvloedt.

Veel van ons zijn opgevoed, al dan niet in een christelijk gezin, met het 
idee dat het leven van ons is en dat we ermee kunnen doen wat we maar wil-
len. Er zijn er echter ook die opgroeiden met de gedachte dat ze een vergissing 
waren, omdat hun ouders hen hebben verteld dat ze het resultaat zijn van een 
ongewenste zwangerschap. Anderen kijken rond en voelen dat ze tekortschie-
ten en talenten en mogelijkheden missen die anderen wel hebben. Het komt 
er in elk geval op neer dat de meeste mensen door het leven gaan alsof ze een 
mislukkeling zijn - dus gaan ze worstelend door het leven en proberen er 
maar het beste van te maken. 

Het plan van God voor jouw leven is echter vele malen beter dan dat. Je 
bent geen mislukkeling! Jij komt geen talenten en mogelijkheden tekort om 
Gods wil te vervullen! Jij hoeft niet al worstelend door het leven te gaan, van 


