
Uitkomst 

 

 

God zorgt voor uitkomst, is het niet linksom dan rechtsom. Als Hij een plan heeft, dan gaat dat altijd 

in vervulling. 

 

Wij zijn medewerkers van God, schrijft Paulus in 1 Korinthe 3:9. Misschien vind je dat een vreemde 

uitdrukking, maar het geeft wel iets weer van Gods voornemen om door middel van de mensen tot zijn doel 

te komen. Dat blijkt ook uit Efeze 3:10: Zo zal nu door de kerk (dat wil zeggen door mensen = medewerkers 

heen) de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de 

hemelsferen. 

 

Instrument 

Een bekend voorbeeld van hoe God mensen gebruikt voor zijn plan, is het verhaal van koningin Ester. De 

Joden dreigden uitgeroeid te worden. Hun enige kans op redding was volgens Mordechai een ingrijpen van 

koningin Ester. In Ester 4:13-14 staat: Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Ester geven: 

‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult 

ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel 

uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist 

koningin geworden met het oog op een tijd als deze’. 

 

Mordechais woorden lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Ester zou wel eens een instrument kunnen 

zijn in de hand van God. Het was immers God die haar in die positie had gebracht. Hij wilde mogelijk een 

groot wonder doen door haar heen. 

 

Jouw inzet is belangrijk. Ook jij past in Gods plan 

 

Vervulling 

Het is enorm belangrijk dat jij en ik doen wat God zegt. Gehoorzaamheid aan God toont ook iets van onze 

liefde voor Hem. Aan de andere kant zal God zich niet laten weerhouden door onze ongehoorzaamheid, en 

ook daar was Mordechai duidelijk over. God zorgt voor uitkomst, is het niet linksom dan rechtsom. Als Hij 

een plan heeft, dan gaat dat altijd in vervulling. 

 

Denk maar aan Gods eerste plan met de mens. In Genesis 1 lezen we dat de mens namens God 

heerschappij moest voeren over alles wat God had geschapen. Door ongehoorzaamheid verloor de mens 

zijn heerschappij. Maar God had al een plan klaar om die heerschappij weer terug te brengen bij de mens 

door Jezus (zie Jesaja 9:6). 

 

Jouw inzet is belangrijk. Ook jij past in Gods plan. Wanneer jij gehoorzaamt aan zijn opdrachten, zul je kracht 

ontvangen om ze tot een goed eind te brengen. Ook zul je zijn zegen ervaren voor je inzet. Het zou jammer 

zijn die zegen mis te lopen! Geef God dus de kans om ook door jou heen tot zijn doel te komen. Dan zul je 

ervaren wat Spreuken 10:22 zo mooi verwoordt: Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt 

daar niets aan toe. 
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