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Meerdere vrouwen in de Bijbel maakten een groot verschil, we gaan er een paar in aanmerking nemen, zodat we van
hun levens kunnen leren.
Sarah van Abraham (Hebreeuws 11:11) was een mooie vrouw, die veel had meegemaakt, was kinderloos, werd
veracht door haar dienstmaagd en ze werd vanwege haar schoonheid door twee mannen bij haar echtgenoot
weggenomen.
1.) Genesis 12:10-20 bij de farao van Egypte;
2.) De andere was Abimelech in Genesis 20:1-12 toen ze in haar
tachtiger jaren was.
God kwam in beide gevallen tussenbeide. We zouden moeten leren
om God altijd trouw te zijn, stel u de verschikkingen eens voor waar
ze door heen ging maar de Heere was met haar en stond geen kwaad
toe (Psalm 23 en 91). Sarah vereerde God zo erg en had zo veel
respect voor haar echtgenoot, dat ze haar echtgenoot ‘mijn heer’ kon
noemen. Ze werd uiteindelijk gezegend met Isaac, de belofte van
God, toen ze 90 jaar oud was. Zie niet naar uw omstandigheden maar
houd vast aan de beloften van God voor u. Maak uw omgang met
Jezus Christus zeer persoonlijk en u zult de resultaten zien.
Maria, de zus van Martha en Lazarus was een van Gods vrouwen, die een eigenschap liet zien die niet velen hebben
vandaag de dag. Ze wist hoe ze aan het woord van God vast moest houden, ze liet zich niet afleiden toen ze naar de
Heere aan het luisteren was. Ze wist wat belangrijk was, terwijl haar zuster Martha druk bezig was om de Heere te
vermaken. Ze was aan het koken en zelfs bij de Heere aan het klagen dat Maria niet in de keuken aan het helpen was,
lees Lukas 10:38-42. Leer om de Heere u te laten leiden in wat belangrijk is en wat niet. Maria nam wat belangrijk
was, het luisteren naar Jezus. Wat is uw keuze, herinner om niet in vriendschap met de wereld te zijn.
Esther (Hadassa) was een opmerkelijke vrouw die haar leven op het spel zette voor haar volk, de Joden. Ze toonde
vastberadenheid en vertrouwen naar God toe. Ze paste vasten en gebed toe voor haar problemen en de Heere
antwoordde haar en haar volk, lees Esther 4:16. Ze beïnvloede de condities in haar dagen en bewoog de hand van
God, hoe zit het met u? Hoe heeft u de hand van God de laatste tijd bewogen?
Abigail, 1 Samuel 25:14-42, dit was een vrouw, die de beweging van God kende en kon onderscheiden. Ze wist hoe
te bemiddelen en zacht te spreken (een zacht antwoord keert de grimmigheid af, Spreuken 15:1). Ze kalmeerde een
man van oorlog op het moment van spanning en had een goed oordeel om te kunnen weten dat haar man kwaad was.
Vandaag de dag lijkt niemand te willen toegeven dat ze dwaze familieleden hebben. Elke ware gelovige heeft een
goede onderscheiding, wijsheid, inzicht en rust met een zachte bewoording als Abigail nodig.
Hanna de moeder van Samuel de profeet was een opmerkelijke vrouw, onvruchtbaar voor een bepaalde tijd (1
Samuel1:9-18), maar God beantwoordde haar gebeden uiteindelijk. Ze maakte een gelofte aan de Heere en hield het;
vraag uzelf af of u ooit een gelofte aan de Heere heeft gemaakt en of u zich er aan gehouden heeft of niet. Trouw is
belangrijk, vooral in deze laatste dagen. Ze liet ons zien hoe belangrijk het belang van trouw, de kracht van het gebed
en vertrouwen in de Heere zijn. Opmerkelijk is, dat vandaag de dag vele christenen bepaalde geschriften citeren,
maar ze vergeten dat het bij Hanna door de inspiratie van God kwam; zoals in 1 Samuël 2:1; en 2:6-10: "Er is
niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God."
Ruth van Naomi, de moeder van Obed, de grootvader van koning David was de geweldige echtgenote van Boaz. Ze
was een Moabitische uit de kinderen van Lot met zijn dochter, die geen gelovige was. Ze trouwde met de zoon van
Naomi, die later overleed. De invloed en liefde voor Naomi was enorm, dat ze besloot om Naomi uit Moab terug naar
Bethlehem te volgen, na de verwoestende hongersnood. Ze werden arm en Naomi was oud. Ruth die geen man had
besloot ondanks ontmoedigingen met Naomi te blijven. Ze nam een geloofssprong en deed een bekentenis dat haar
leven veranderde en ze haar eeuwige leven kreeg. Lees Ruth 1:11-18 en zie hoe ze gered werd door haar bekentenis
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in de God van Israël, "Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God." Vanaf dat moment bleef God haar en Naomi
zegenen, en uiteindelijk werd ze de vrouw van Boaz. Ze werd de moeder van Obed en de grootmoeder van koning
David. Ze werd opgenomen in de aardse stamboom van Jezus Christus. Wie is uw God, hoe trouw bent u geweest?
Waar is uw Obed? Heeft u de Naomi in uw leven rust en vrede gegeven? Hoe zit het met de Boaz in uw leven, is hij
gered? Maak uw geloof in Christus besmettelijke zoals deze geweldige vrouwen van God. Er zijn anderen, zoals
Debora, de Syro-Fenicische vrouw met haar groot geloof om genezing voor haar kind te krijgen en nog veel meer.
De Sunamietische vrouw in 2 Koningen 4:18-37, was een opmerkelijke vrouw van God. Ze wist hoe ze God moest
vertrouwen en zijn profeet moest geloven. Het kind van deze vrouw stierf. Ze begon niet te schreeuwen of te huilen, maar
wist wat belangrijk was. Ze was vastberaden in haar hart, dat God de enige oplossing was en dat zijn profeet de sleutel
was. Ze nam het kind en legde hem op het bed van de man Gods en sloot de deur. Ze vertelde niemand, zelfs haar man niet
wat er met haar zoon gebeurd was, maar zei tegen iedereen dat alles goed was. Deze vrouw zette haar geloof in beweging,
vertrouwde de Heere en zijn profeet en zodoende kwam haar zoon terug tot leven. Dit was de tweede opwekking van een
dode in de geschiedenis van de wereld. De profeet bad tot God, bad over het kind uitgespreid zijnde, dat zeven keer niesde
en terug tot leven kwam. De vrouw van geloof kreeg haar beloning, voor het vertrouwen in God en zijn profeet Elisa.
In 1 Koningen 17:8-24, kwam de weduwe van Sarfat in aanraking met de profeet Elia de Tisbiet. Er was zware
hongersnood in het land en deze vrouw met een kind had een handvol meel en een beetje olie in de kruik. Ze verzamelde
een paar houten om hun laatste maaltijd te bereiden voordat ze zouden sterven,
toen ze de profeet ontmoette. Als u echte profeet ontmoet gebeuren er dingen.
Voedsel en water waren schaars. Maar de profeet zei: “Maak mij vooreerst een
kleinen koek daarvan, en breng mij dien hier uit; doch voor u en uw zoon zult
gij daarna wat maken (vers 13). Elia zei in vers 14: "Want zo zegt de HEERE,
de God Israels: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der
fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem
geven zal." Ze geloofde het en ging heen en deed naar het woord van de man
Gods, en ze kwamen niet tekort, totdat de regen kwam.
In de tussentijd stierf de zoon van de weduwe en Elia en droeg hem en legde hem op zijn bed. Hij mat zich driemaal uit
over het kind en bad de Heere dat de ziel weer in hem terug mocht komen. En de HEERE verhoorde de stem van Elia; en
de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. In vers 24, zei de vrouw tegen Elia: "Nu weet ik, dat
gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is." Dit was de eerste keer dat iemand uit de
dood opstond. Geloof in God kan in de naam van Jezus Christus alles mogelijk maken.
Dit waren vrouwen van geloof, die in het woord van God vertrouwden en in zijn profeten geloofden. Vandaag de dag is het
moeilijk om dit soort scenario’s wederom herhalen te zien worden. Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt,
het bewijs der dingen die men niet ziet. Deze vrouwen toonden geloof. Lees Jakobus 2:14-20, "Het geloof zonder de
werken is dood." Deze vrouwen hadden geloof in hun werken en geloofden God en zijn profeten. Hoe zit het met u? Waar
is uw geloof? Waar zijn uw werken? Heeft u het bewijs van geloof, vertrouwen en werken. Ik zal u mijn geloof tonen uit
mijn werken. Geloof is opzichzelfstaand zonder werken dood. Amen.
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