VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
door Wieke Veenstra

We hebben gezien dat we om te worden zoals we zijn bedoeld een aantal
ontwikkelingstaken af moeten ronden in ons leven. In dit laatste artikel gaan we
dieper in op volwassen worden. De laatste stap in ons ontwikkelingsproces.
Dit is het laatste artikel in de serie: Worden zoals je bent bedoeld. Naar
aanleiding van het boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Dr. henry
Cloud.
Volwassenheid heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen. Het heft
in eigen handen nemen en niet langer afhankelijk van onze ouders of andere
mensen. Hun mening, hun goedkeuring of bevestiging. We maken onze eigen
keuzes en nemen zeggenschap over die gebieden die ons zijn toevertrouwd. Om
dit te kunnen is het belangrijk dat we de andere ontwikkelingstaken goed
afronden. Doen we dit niet, dan krijgen we emotionele of psychische problemen,
zegt Dr. Henry Cloud in zijn boek .

Laten wij hierbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van
ons geloof. Hebreeën 12:2: Denkend aan de vreugde die voor Hem in het
verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij
hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laten wij
daarom de moed niet verliezen en niet opgeven!
Jezus heeft standgehouden omdat Hij wist waar Hij het voor deed. Hij zag al hoe
wij rein voor God zouden staan en Zijn kinderen zouden zijn. Aan Hem gelijk op
de dag waarop Hij weer zal verschijnen (1 Johannes 3:1). Dat was alles waard en
daarvoor wilde Hij tot het uiterste gaan. Verlies de moed dus niet! Maar werp de
last van de zonde waarin je verstrikt raakt van je af en loop vastberaden de
wedloop die voor je ligt.
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Als je je blik gericht houdt op Jezus, kun je vertrouwen hebben in de afloop van
die wedstrijd. Hij is je voorgegaan en heeft autoriteit van de Vader gekregen om
terug te winnen wat verloren is. In Jezus krijg ook jij autoriteit om terug te
winnen wat verloren is. Zo maakt God je deelgenoot in de strijd om te heroveren
wat verloren is. Je neemt zeggenschap over je leven en die gebieden die God je
toevertrouwt en wordt volwassen.
In plaats van te blijven leven vanuit pijn, gebrokenheid en afhankelijkheid, ga je
leven vanuit de gezagspositie die je hebt in Jezus. Onze heiliging heeft zo een
heleboel te maken met het op Gods manier oplossen van onze problemen op het
gebied van verbondenheid, grenzen, goed en kwaad en uiteindelijk het bereiken
van de volle wasdom in Christus.

In gesprek met je Vader in de hemel over de negatieve gedachten die je hebt over
jezelf, kun je volledig tot je recht komen. Je bent in Christus Zijn geliefde kind en
Hij wil jou graag bevestigen. Je denken vernieuwen en je helpen objectief naar
jezelf en de wereld om je heen te leren kijken.
Dat betekent dat je je opent voor mogelijkheden die je nooit hebt durven
omarmen. Het is bij God niet belangrijk welke opleiding je hebt gevolgd, hoe
intelligent je bent, hoe je carrière er uit ziet, of je misschien beperkingen hebt.
Wat Hij voor jou voor ogen heeft is heel waarschijnlijk groter dan jij voor
mogelijk houdt.
Vader van de heerlijkheid,
ik bid U om
· Een Geest van wijsheid
· Openbaring in het kennen van U
· Verlichte ogen van het verstand
Zodat ik weet wat de hoop van Uw roeping is
En de heerlijkheid van Uw erfenis in de heiligen
En de alles overtreffende grootheid van Uw kracht.
Vader ik strek me uit naar Uw bevestiging.
De eer van mensen wil ik niet langer zoeken.
Ik vergeef degenen die mij niet hebben kunnen bevestigen
en aanmoedigen zoals ik nodig had.
Leid mij op de weg die eeuwig is.
Zodat ik wandel in de goede werken die U voor mij in gedachten hebt.
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