“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.”

Op je gemak
Je op je gemak voelen, wie wil dat niet; Het lijkt dat we daar allemaal naar verlangen. Maar de Schepper
geeft je niet de opdracht roept je op je gemak te voelen.
We bedoelen niet dat je geen gemakkelijke kleding zou mogen dragen, of comfortabele schoenen mag
hebben, of niet in een aangename omgevingstemperatuur mag verkeren. We hebben het over onze
wandel en ons leven met de Schepper, als afgezanten van Hem wiens "Naam" we aanroepen.
Je comfortabel voelen kan worden gedefinieerd als:
"wat gemak geeft, waar je je prettig bij voelt (http://www.encyclo.nl/begrip/comfortabel)
Als je op je gemak bent, dan ben je voldaan; met andere woorden, tevreden met de situatie waarin je
momenteel verkeert, zonder de behoefte om door te groeien. Als je zelfgenoegzaam bent, dan maakt dat
je kwetsbaar voor trots, of het geeft je een vals gevoel van veiligheid; Je bent zeker dat alles goed is, dat
er niets meer hoeft te gebeuren. Wanneer we ons op ons gemak voelen en zelfgenoegzaam zijn, dan zien
we geen reden om ons nog uit te strekken, we voelen ons "goed", en zien geen enkele noodzaak voor
verbetering. Toch hebben we de opdracht gekregen om te groeien in de kennis van de Schepper. In de
volgende verzen krijgen we die opdracht:
Efeze 4:15
Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem
Die het Hoofd is, namelijk Christus.
Kolossenzen 1:10
Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht
draagt en groeit in de kennis van God,
1 Thessalonicenzen 4:10
Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er
echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen,

Hebreeën 6:1
Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan
tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en
van geloof in God,”\
2 Petrus 3:18
Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (Jesjoea
HaMasjiach). Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.
Deuteronomium 6:4-9
Luister, Israël! De HEERE (JHWH), onze God, de HEERE (JHWH) is één! Daarom zult u de
HEERE (JHWH), uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en
erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U
moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen
zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
Als we niet groeien, dan blijven we stilstaan met het risico om zelfgenoegzaam te worden. Als we ons in
ons dagelijks leven op ons gemak voelen met onze Bijbelkennis, zullen we dan ooit een stap in geloof
durven zetten? Staan we op voor wat we geloven en wandelen we met God zoals Abraham dat deed?
Als we eerlijk zijn, waarschijnlijk niet al te vaak. Dat zit gewoon niet in onze aard.
Als het in onze aard zou zitten om buiten onze comfortzone te leven, dan hebben we geen voortdurende
aanmoediging van onze Schepper nodig, die ons eraan herinnert dat we niet bang hoeven te zijn. Denk
eens na over Jozua; Hij neemt het over van Mozes om het volk van Israël te leiden.
Hij is getuige geweest van de wonderen, want hij is opgegroeid onder Mozes, maar toch zien we dat de
Vader hem aanmoedigt om sterk en moedig te zijn, en niet te vrezen.
Jozua 1:6-9
Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te
geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen
overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar
rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet
mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult
handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen
voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en
moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE (JHWH), uw God, is met u, overal waar
u heen gaat.
Er zijn veel voorbeelden van mensen die werden weggeroepen uit het comfort van hun dagelijks leven,
om vervolgens grote dingen te doen voor de Vader. Lees, bestudeer, en overweeg nog een aantal andere
voorbeelden van mensen die geroepen werden:
Mozes was terughoudend om de Schepper te volgen, comfortabel in zijn leven als herder. Daar hoefde
hij immers geen mensen te leiden of aan te spreken. Maar toch heeft JHWH door hem Israël gered, zoals
wordt beschreven vanaf Exodus 3.

In Richteren 6-8 zien we dat Gideon, de jongste man in de kleinste familie van de zwakste stam, Israël
redt
Abraham verliet een comfortabel leven en deed waartoe de Schepper hem had geroepen, zoals wordt
verteld in Genesis, vanaf hoofdstuk 12.
Sadrach, Mesach en Abed-Nego waren bestuurders van de provincie Babel en stapten uit hun
comfortabele leven om stelling te nemen voor de Schepper.
Als we ons op ons gemak voelen, dreigen we zelfgenoegzaam te worden; maar dat is niet het ergste.
Erger dan zelfgenoegzaamheid is lui worden en niet bereid zijn om te doen wat je moet doen. We
kunnen wel duizend excuses verzinnen om in onze comfortzone te blijven; zelfs Mozes probeerde er
onderuit te komen en het enige wat hij daarmee bereikte was dat JHWH boos op hem was. Luister naar
hoe vaak Mozes "Maar" zegt of op een andere manier een excuus zocht voor een bepaalde zaak:
Exodus 3:11
Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte
zou leiden?
Exodus 4:1
Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen
luisteren, want zij zullen zeggen: De HEERE (JHWH) is niet aan u verschenen.
Exodus 4:10
Toen zei Mozes tegen de HEERE (JHWH): Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat
ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt,
want ik spreek onduidelijk en moeizaam.
Exodus 4:13
Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze boodschap ook maar
wilt zenden.
Dan zien dat JHWH boos wordt omdat Mozes terughoudend blijft.
Exodus 4:14
Toen ontbrandde de toorn van de HEERE (JHWH) tegen Mozes ...
JHWH wil niet dat we ons op ons gemak voelen, als we Hem daardoor tarten, of niet bereid zijn om met
Hem mee te gaan.
Kijk naar de kinderen van Israël als JHWH hen uit Egypte brengt. Ze riepen het uit om verlost worden
van hun onderdrukking. Ook al ging het hen heel slecht in Egypte, toch voelden ze zich daar op hun
gemak, want dat kenden ze. Dus werden de zaken, tijdens het proces van hun bevrijding, ongemakkelijk
voor hen; het leven werd moeilijk en het onbekende was beangstigend. Dus wat deden ze? Ze gingen
klagen. Sommige van hun klachten lijken terecht, maar daar wordt de Schepper niet blij van.
Exodus 5:20-21
Toen zij bij de farao weggingen, troffen zij Mozes en Aäron aan, die hen op stonden te wachten.
En zij zeiden tegen hen: Moge de HEERE (JHWH) op u toezien en moge Hij oordelen, omdat u

ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in
handen te geven om ons te doden.
Exodus 14:10-12
Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren
trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE
(JHWH), en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen
om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden?
Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar
dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven.
Exodus 16:2-3
En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn. De
Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de HEERE (JHWH)
gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe!
Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven..
Exodus 17:2-3
En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken!
Mozes zei tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE (JHWH) op
de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: Waarom
hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten
omkomen?
Ondanks alles bleef JHWH voor hen zorgen, maar ook Zijn geduld had en heeft nog steeds grenzen.
Kijk hoe Hij reageert op hun voortdurende klagen over het wonderbaarlijke manna en hun vleselijke
verlangens naar vlees.
Numeri 11:1-6
En het gebeurde, toen het volk zich beklaagde, dat het kwaad was in de oren van de HEERE
JHWH), want de HEERE (JHWH) hoorde het, zodat Zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de
HEERE (JHWH) brandde onder hen en verteerde, aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot
Mozes, en Mozes bad tot de HEERE (JHWH), en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de
naam Tabera, omdat daar het vuur van de HEERE (JHWH) tegen hen gebrand had.”
“Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid
bevangen; daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten
geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de
watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets
dan dit manna voor onze ogen!
Numeri 11:31-33
Toen stak er van de kant van de HEERE (JHWH) een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de
zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar
de andere kant, rondom het kamp, ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak. En het volk
stond op, die hele dag en die hele nacht, en heel de volgende dag, en men verzamelde de kwakkels.
Wie het minst had, had tien homer verzameld, en men spreidde ze wijd voor zich uit, rondom het
kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekauwd was, toen de toorn van de
HEERE (JHWH) tegen het volk ontbrandde, en de HEERE (JHWH) bracht het volk een zeer grote
slag toe.

Zij verlangden naar de gemakken van Egypte, het verse fruit, het vlees, het brood, enz. Ze waren liever
gestorven in Egypte, dan dat ze de ongemakken van het moment moesten doorstaan. Klinkt dit bekend?
Wil je liever ontspannen achterover leunen, terwijl de wereld ronddraait, of wil je verschil maken?
Het is makkelijk om te blijven zitten waar je zit, om je "goed genoeg" te voelen, door het wekelijkse
Torah gedeelte te lezen, en misschien ook nog een Psalm, of een dagelijkse spreuk.
Het is makkelijk om elke dag een klein gebedje op te zeggen, en Jahweh het waslijstje voor te lezen van
onze problemen, of Hem oppervlakkig te danken, dat je weer een dag extra mocht leven. Of om een
gebed uit te spreken voordat je gaat slapen, of elke keer weer dezelfde woorden te herhalen bij de
dankzegging voor ons voedsel.
Dit zijn allemaal dingen die velen van ons dagelijks doen, ze zijn gemakkelijk. Maar helpt dit ons om
een diepere relatie met Hem te ontwikkelen? Zijn we zelfgenoegzaam geworden door onze routines?
Misschien is het tijd dat we wakker worden geschud, het een beetje ON-gemakkelijk te krijgen.
Ongemakkelijk is het veranderen van onze routine.
Ongemakkelijk is minder tijd voor onze favoriete tv-programma's en met onze kinderen praten over het
Woord.
Ongemakkelijk is tijd doorbrengen in gebed met de Schepper op zoek naar een dialoog (een 2-zijdig
gesprek), in plaats van een monoloog van onze kant.
De stap om wat anders te doen is moeilijk; het voelt ongemakkelijk, vooral in het begin.
Eén van de moeilijkste dingen van alles is om tijd uit te trekken om een diepe relatie te ontwikkelen met
onze Schepper, want dat vereist inzet. De ontwikkeling van een basisrelatie is niet moeilijk; wat
inspanning vereist is het ontwikkelen van diepte in onze relaties. Het vraagt meer van ons dan wat we
altijd hebben gedaan; het kan nodig zijn dat we ergens naar toe gaan waar we nog nooit zijn geweest.
We moeten misschien wel …
Nu moet je heel goed luisteren, je moet er misschien wel even voor gaan zitten, als je dat nog niet hebt
gedaan …
Ben je er klaar voor?
Misschien moeten we een ander leven leiden dan de mensen om ons heen, anders dan onze families en
onze vrienden, anders dan de manieren van de samenleving, anders dan we gewend zijn. We moeten ons
misschien wel onderscheiden. We zijn niet geroepen om hetzelfde te zijn, we zijn geroepen om heilig te
zijn, een apart gezet volk.

Onthoud wat Paulus zei in zijn brief aan de Romeinen?
Romeinen 12:1-2 (NBG)
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot
een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst (tempeldienst). En wordt
niet gelijkvormig aan deze wereld ('olam hazeh), maar wordt hervormd door de vernieuwing van
uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en
volkomene.
Leef jij in gehoorzaamheid aan het Woord? Zo ja, dan is dat geweldig! Maar hoe verdiep jij je relatie
met Hem? Gehoorzaamheid aan Torah, een apart gezet leven op het niveau wat voor jou vandaag de dag
haalbaar is, is een fantastische eerste stap, maar het is nog steeds de eerste stap.
Dus wat is stap twee?
Stap twee is om te leren om niet zelfgenoegzaam te zijn, tevreden met hoe je nu wandelt. In stap twee ga
je naar een diepere relatie met onze Schepper. We kunnen niet dieper gaan als we niets DOEN.
We zijn niet geroepen om zelfgenoegzaam te zijn; We zijn niet geroepen om niets te doen, maar om te
doen wat we al dagelijks doen.
Een pasgeboren kind kan voor een beperkte tijd leven van moedermelk, daarna zal het niet meer alles
krijgen wat het nodig heeft en "vast voedsel" nodig hebben.
1 Corinthe 3:2
Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt
dat ook nu nog niet,
en
Hebreeën 5:12
Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u
onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk
nodig hebben en niet vast voedsel.
Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie: “Woorden van God”.
Zo is het ook in onze wandel met de Schepper.
We moeten eerst de "melk" drinken, de basisvoorschriften en leringen, die we vinden in Torah, voordat
we toe zijn aan het vaste voedsel, dat komt met geestelijke volwassenheid. Als we geestelijk volwassen
willen worden, dan kunnen we het ons niet veroorloven om gemakzuchtig en zelfgenoegzaam te zijn.
Jacobus 1:22-24
Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt
is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot
gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit
werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.

Maak het tot een gezamenlijke inspanning om tijd te besteden aan het bestuderen van Zijn Woord.
Probeer een woordstudie te doen, in plaats van alleen de Bijbel te lezen. Ontdek de cultuur en de context
van een bepaald woord, waar komt het vandaan en hoe wordt het vandaag de dag gebruikt in
vergelijking met hoe het werd gebruikt in de tijd dat de Schrift werd geschreven.
Vraag bij het lezen of de Vader Zijn diepere waarheden aan jou wil onthullen; Hij zegt dat we het zullen
vinden als we ernaar zoeken; Vraag en het zal je gegeven worden. Hij is trouw en waakt over Zijn
Woord om het te doen!
Breng ook tijd door in persoonlijk gebed, maar geef niet alleen een waslijst van wensen en verlangens.
Vraag Hem wat Hij van je verlangt, en neem vervolgens de tijd om te luisteren naar een reactie.
Hij kan je dit geven in een gebed, als je mediteert over Zijn Woord, Hij kan het antwoord geven in een
gesprek met anderen, of je direct antwoord geven terwijl je in gebed bent met Hem. Hij kan elk middel
gebruiken wat Hij wil; Hij is niet beperkt tot wat we hebben opgenoemd of kunnen bedenken.
Soms brengen we tijd door met het onderwijzen of bespreken van de Schrift met onze kinderen, of met
anderen, dan kan de Vader ons nieuwe waarheden of inzichten openbaren. Daarom is het belangrijk dat
we Zijn Woord met anderen bespreken, en ook onze kinderen onderwijzen.
Als we onze kinderen niet onderwijzen in Zijn wegen, dan zullen ze de manieren van de wereld
onderwezen krijgen.
Het belangrijkste is dat we tijd doorbrengen met Zijn Woord, net zoals dat wordt vermeld in het Sjema,
dat we eerder hebben gelezen.
Deuteronomium 6:4-9
Luister, Israël! De HEERE (JHWH), onze God, de HEERE (JHWH) is één! Daarom zult u de
HEERE (JHWH), uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten
en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u
opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen
uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
Dit zijn slechts een paar ideeën om je te helpen aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar een diepere
en meer intieme relatie met de Vader.
Met het naderen van het einde der dagen, worden we opgeroepen om een licht voor de wereld te zijn.
Wat voor soort licht straal jij uit, een klein vlammetje dat nauwelijks doordringt in de duisternis van je
omgeving, of ben je een baken dat helder licht uitstraalt door het leven dat je leidt? Voel je je op je
gemak in je wandel en relatie met de Schepper? Hoor je jezelf mopperen dat je de Schrift "moet" lezen?
Ben je dieper aan het graven in Zijn Woord om het voedsel te zoeken, of ben je tevreden met een
oppervlakkig begrip, door alleen de letterlijke woorden op de pagina te lezen?
Aan het begin van deze boodschap hebben we gezegd dat we het niet hebben over het dragen van
gemakkelijke kleding, maar geestelijk gezien hebben we het daar wel over gehad. We zijn in oorlog met
een onzichtbare vijand. We moeten de wapenuitrusting van God dragen. Ons pantser is niet comfortabel,
het is warm. Het is zwaar. Het is niet ontworpen om comfortabel te zijn; het is ontworpen om ons te

beschermen. We moeten oncomfortabel zijn en klaar om oorlog te voeren tegen de onzichtbare vijand,
in plaats van ontspannen thuis te zitten op de bank, terwijl we onze gemakkelijke kleren dragen.
Nog één laatste gedachte ter overweging bij dit onderwerp; je op je gemak voelen en bereid zijn om uit
je box te stappen. We zouden het er allemaal over eens moeten zijn dat onze Messias tenminste één
periode van extreem ongemak heeft ervaren, waarbij Hij tijdens Zijn gebed zelfs letterlijk bloed zweette.
Lukas 22:44
En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels
bloed, die op de aarde neervielen.
Op deze plaats in de Schrift, bad de Messias in de hof van Gethsemané of Zijn offer aan Hem voorbij
mocht gaan. Hij wist wat er op Hem af kwam, en Hij wilde daar echt geen deel van uitmaken. Hij was
op dat moment zo ver buiten Zijn comfortzone, Zijn stress niveau was zo hoog dat Hij bloed ging
zweten, een aandoening die we hematohidrosis noemen.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810702/)
Wat doet onze Messias, ondanks dit extreme niveau van ongemak?
Hij bleef zo lang Hij het volhield in gebed, en volgde de wil van Zijn Vader.
De Messias is het voorbeeld van hoe te leven, en we dus goed letten op wat Hij deed, toen Hij het meest
extreme niveau van ongemak ondervond. Als je je ongemakkelijk gaat voelen, kruip dan dichter bij de
Vader en Hij zal je de kracht geven om Zijn wil te doen.
Bid voor de mogelijkheid om te worden gebruikt door de Schepper. Stap uit je comfortzone en strek je
uit; stap in Zijn box in plaats van in je eigen box te blijven. We zullen ons doel nooit bereiken als we
lekker blijven zitten waar we zijn. Leef een apart gezet leven.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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