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...ophouden met zorgen maken,
de toekomst overlaten aan God
die de toekomst in handen heeft.
Het was me nog nooit eerder overkomen,
maar ik was depressief
– zat diep in de put – en ik wist het.
Ik was al vier jaar decaan voor de vrouwelijke studenten
van de Multnomah-bijbelschool.
Terugkijkend, leken mijn leven en werk vruchteloos.
Een reeks van fouten. Nutteloos.
Ik reed de stad uit en zocht een plek
aan de grasrijke oevers van een rivier
om na te denken.
Terwijl ik daar zo zat,
schoot me een bijbeltekst te binnen.
Het was het woord van de Heer tot Abraham,
in Genesis 12:3.
‘Met u zullen alle geslachten des aardbodems
gezegend worden.’
Ik herinnerde me dat ik ergens gelezen had
dat zegen voortkomt uit het geloof.
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‘Geslachten zegenen?’
Ik schoot in de lach bij de gedachte.
‘Heer, ik ben nog niet eens een zegen
voor de Multnomah-bijbelschool’.
Maar tegelijk werd deze gedachte weersproken,
alsof God me antwoordde:
‘Wil je je gevoelens geloven… of mijn Woord?’
Toen gaf Hij me het vertrouwen om te zeggen:
‘Heer, ik geloof U.’
En Hij ging door met het versterken van mijn geloof.
Ik begon op te schrijven wat het geloof voor mij inhield.
Op een dag besloot ik een kerstcadeau te maken
voor een vriendin die op het zendingsveld zat.
Ik gebruikte mijn gecalligrafeerde
bladen met ‘Geloof is…’
en maakte er een kleurig klein boekje van
en zond het op.
Eén boekje ging naar Taiwan, een ander naar Zaïre,
nog een ander naar een voormalig student
in Zuid-Amerika.
En God begon het te gebruiken.
Uit verschillende delen van de wereld
kreeg ik reacties van mensen die me vertelden
hoe ‘Geloof is…’ hen had bemoedigd.
En de Heer herinnerde me aan die belofte
van zoveel jaar geleden,
daar aan de oever van die rivier.
Sinds dat eerste met de hand gemaakte boekje
zijn er meer dan een miljoen exemplaren verkocht
over de hele wereld.
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Vijfentwintig jaar zijn voorbijgegaan,
nadat ik die eerste geloofsuitspraken opschreef.
Na de eerste uitgave
heb ik enkele geloofsuitspraken toegevoegd
die een weergave zijn van mijn toenemende zelfkennis
en diepere afhankelijkheid van God.
Zij zijn ook gevormd door mijn ontmoeting
met hedendaagse jonge mannen en vrouwen,
die komen uit een
afbrokkelende maatschappij,
met haar gebroken gezinnen en diepe wonden.
Het geloof komt nu
in een heel andere context tot uiting.
Toch is de Levende God nog steeds in staat
elke behoefte te vervullen,
elke dorst te lessen en alle wonden te verbinden.
Voor alle tijden en in alle omstandigheden,
is geloof in God, onze Bevrijder,
het geheim van de overwinning
in het christelijk leven.
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– Pamela Reeve –
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Opgedragen aan Jezus,
de leidsman en voleinder
van ons geloof
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‘Geloof is…
rusten in Zijn liefde,
Zijn nabijheid,
Zijn voorzienigheid.’

m
Pamela Reeve
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…de zekerheid
van realiteiten
die ik niet kan zien
of voelen.
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‘Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus,
de leidsman en voleinder des geloofs,
die, om de vreugde, welke vóór Hem lag,
het kruis op Zich genomen heeft,
de schande niet achtende, en gezeten is
ter rechterzijde van de troon Gods.’
HEBREEËN
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…het handvat om
Gods beloften vast te grijpen
en ze toe te passen
op mijn persoonlijke
problemen.
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