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Deze preek gaat over de belangrijkheid van vergenoeging. In de wereld van vandaag de dag vergelijken veel mensen zichzelf met
elkaar, en dat zelfs onder gezinnen en tussen christenen. Dit gebeurt zoveel dat mensen daardoor in het web van ontevredenheid
gevangen zijn. Veel christenen zijn niet gelukkig of God dankbaar voor wat zij van Hem ontvangen hebben. Ze zijn niet tevreden, of
zijn maar voor even tevreden. De Schrift zegt in 1 Korintiërs 4:7; en wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? Dus als u niet tevreden
bent, bent u eigenlijk niet tevreden met hem die u alles wat u hebt, gegeven heeft. U zult merken dat u naar anderen toe negatief zult
reageren, zoals tegen uw vrouw, man, kinderen en anderen, omdat u niet in staat bent om voor God direct hetzelfde te doen. Gebrek
aan tevredenheid is een vernietiger. Leer trouw te zijn over en met hetgeen u van de Heere ontvangen hebt.
Er zijn dingen waar mensen bezorgd over zijn en ze kunnen worden onderverdeeld in twee
categorieën:
a.) Fysiek / natuurlijk / vleselijk: Deze omvatten mensen die zich zorgen maken over hun leeftijd.
Ze wensen dat ze in een andere tijd gemaakt waren of op een ander tijdstip of andere nationaliteit
hadden. Anderen maken zich zorgen over hun lengte of gewicht of beide. Sommigen denken dat
anderen slimmer zijn dan zijzelf of hun kinderen, sommigen klagen over de vorm van hun tanden,
ogen, neus, benen, vingers, tenen, haar, lippen en nog veel meer. Sommigen denken dat anderen
rijk zijn en zij zelf arm zijn, sommigen denken zelfs dan anderen niet rijker dan hunzelf horen te
zijn. Sommige klagen over hun baan, positie, hun huis en hun voedsel. Een ding dat mensen
vergeten is dat er iemand zou kunnen zijn die het erger heeft dan zij zelf. U zou een man kunnen
zien die enkele duizenden euro's wil besteden om zijn wenkbrauwen vorm te geven, maar aan de
andere kant een dame die sinds haar geboorte geen ogen heeft, maar dankbaar is om te mogen leven. Aan de kant van de weg stond een
tiener die zijn eigen schoenen haatte en de wijze waarop er naar zijn voeten gekeken werd. Aan de overkant van de school was er een
andere tiener die kreupel was en met behulp van andere leerlingen de bus probeerde in te komen, hij was goedlachs zonder bruikbare
benen. Dit is het leven en God schiep hen allemaal. Bent u tevreden zoals u bent of heeft God een vergissing gemaakt? U bent de
rechter van uw eigen gedachten, van hetgeen u zegt en van uw handelingen als u door de geest geleid wordt.
b.) De andere zijn de geestelijke categorieën en deze kunnen heel subtiel en destructief zijn, want het is een instrument die meerdere
malen heeft gewerkt en de slang is de meester. Hij was in staat om een derde van de engelen in de hemel te overtuigen om niet
tevreden te zijn met wat God hen in de hemel had gegeven, Openbaring 12:4-9. De duivel als Lucifer was niet tevreden als een
aartsengel, maar wilde God zijn, de Allerhoogste, Jesaja 14:12-15. Toen hij in de hof van Eden aankwam leerde hij Eva om niet
tevreden te zijn, Genesis 3:4-5. ''En gij zult als God wezen." Wanneer u onvrede begint te ervaren weest er dan zeker over waar zoiets
vandaan komt. In het leven van Kaïn en zijn broer Abel vind u onvrede die uiteindelijk leidde tot de dood van Abel, Genesis 4:1-9.
In het leven van de Israëlieten in Egypte en in de woestijn kunt u geestelijk ook verschillende niveaus van ontevredenheid opmerken.
In Exodus 16:1-13 kunt u zien hoe ontevredenheid kan zijn en wat mensen doen. In Exodus 17:1-17 kunt u een andere ontevredenheid
zien. Wanneer God volgens de mensen traag is, worden ze ontevreden en beginnen ze tegen God en zijn woord te schoppen; dit
gebeurt tot op de dag van vandaag. Soms vragen ze het dan maar van andere goden. Er komen hierbij twee belangrijke aspecten in
gedachten, in Exodus 32:1-6, waar de kinderen Israëls ontevreden werden over God en Mozes, doordat ze op hem moesten wachten,
toen hij God op de berg Sinaï bezocht. Herinner nu, dat terwijl Mozes weg was God hen nog steeds met voedsel en water voedde. Zij
zeiden tegen Aaron in vers 2, "Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan." Meestal doen mensen die ontevreden over God
zijn veel ongelukkige dingen. Sommigen worden hun eigen god, anderen zoeken iemand anders aan wie ze de schuld kunnen geven,
anderen zoeken uit een willekeurige bron de kracht om hun veronderstelde behoeften te vervullen en in het ergste geval maken
sommigen hun eigen gouden kalveren. Laat mij duidelijk zijn dat, het ergste beeld van een god vandaag de dag, dat van u zelf is. Als u
in onvrede het woord van God opzij zet en maar doet wat u zelf doen wilt, maakt u van u zelf uw eigen god.
Saul, de koning van onvrede werkte tegengesteld aan God in twee duidelijke gevallen;
1 Samuël 13:8-14, Saul kon niet wachten op de Heere en de profeet vanwege de vertraging en ontevredenheid.
1 Samuël 28:7-25, U ziet hoe een gezalfde man van God kan afdalen tot advies van heksen wanneer ongehoorzaamheid en onvrede
het leven van een persoon binnensluipen. Numeri 16:1-50, vertelt over onvrede en de gevolgen daarvan. Wees voorzichtig wanneer u
verzeilt raakt in geestelijke ontevredenheid. Ontevredenheid en hebzucht zijn familieleden, blijf bij hen uit de buurt.
Gebrek aan tevredenheid kan worden onderverdeeld in;
(a) Zelf gecreëerde ontevredenheid.
(b) Door de satan veroorzaakte gebrek aan tevredenheid.
Als men lang genoeg aan de zelf gecreëerde ontevredenheid blijft vasthouden wordt het er vanzelf een die door de satan geleid en
geïnjecteerd zal worden. Ze wijzen allemaal met een beschuldigende vinger naar de Heere. Als je een persoon gezegend ziet met een
promotie en u niet blij of erg blij voor hem bent, maar denkt dat u het zelf beter verdient, of u zichzelf afvraag waarom u niet die

degene bent die de promotie kregen heeft; deze zijn allemaal zelf gemaakt en de duivel is er nog niet ingestapt. En als de duivel ziet
dat u vol begint te worden met de kwestie neemt hij vervolgens zijn voordeel van uw ontevredenheid en creëert nieuwe projecten voor
u, dat kan zelfs moord inhouden. Deze projecten omvatten jaloezie, boosheid, haat, bitterheid en zelfs het bedenken van een plan om
schade aan te richten of de andere persoon te doden. Eén ding is hier vergeten en dat is, Psalm 75:6 "Want het verhogen komt niet uit
het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn; maar van de HEER" Zo kunt u zien hoe men tegen God kan zijn. Bent u dit pad
de laatste tijd gegaan?
Er zijn ouders die bitter zijn tegen anderen omdat hun kinderen succesvoller waren dan hun eigen kinderen, en dat zelfs onder
christenen. Vergeet Jakobus 5:9 niet: "Zucht niet tegen elkander." Hebt u wel eens een andere auto willen kopen of kleding, een huis,
meubels etc. en werd u er door bevangen, dat u er zelfs niet van kon slapen? Weest voorzichtig want dit kan leiden tot ontevredenheid
en als u het niet in toom zult houden zal de duivel het overnemen. Er was een man die met een vriend samen op een kamer woonde
omdat hij zich niet kon veroorloven om er eentje voor hemzelf te huren, want hij wilde een BMW hebben om mensen de indruk te
geven dat het bij hem wel goed zat, terwijl hij in een andere stad maar een simpele luchthaven bediende was. Mensen leven in zulke
leugens omdat ze niet tevreden zijn. Waar geen tevredenheid is, is misleiding altijd in de buurt.
Op de hoge school was er eens een zuster die zo zacht en gezegend was met een goede zangstem zodat ze tot een struikelblok werd
voor degenen die niet in zo'n hoge mate gezegend waren. Roddels, jaloezie, achtergeklap, boosheid werden de orde van de dag onder
sommige van de genen die dachten dat ze even goed waren. Indien er negatieve dingen zijn, is er geen tevredenheid. God gaf deze
zuster de gave en de stem, waarom kunnen mensen God daar niet voor eren, in plaats van ontevreden te zijn. Zo triest als het zijn mag,
geven de ouders deze houding door aan hun nietsvermoedende kinderen; die uiteindelijk nog slechter dan hun ouders zullen worden in
deze soort houding ten opzichte van God, die de gever van alle gaven is.
Paulus zei: "Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben." Filippenzen 4:11-13. Tevredenheid moet aangeleerd worden. Leer
hoe vernederd te worden, overvloed te hebben, verzadigd en hongerig te zijn en gebrek te lijden. Dit alles zal u tevredenheid leren als
u de bron van alle dingen kent.
Help mij alstublieft het verschil in waarde te begrijpen tussen de papieren euro, de zilveren dollar, een muntje van 20 cent, 10 cent of 5
cent. Ik zeg u, er is geen verschil in waarde; dus waarom zou een persoon zich zorgen maken in welke van de denominaties ze
uitbetaald worden, ze komen allemaal op de zelfde waarde neer en zullen hetzelfde product kunnen kopen. God heeft een ieder van ons
gaven en zegeningen gegeven, weest tevreden met de denominaties waar u uw zegen in ontvangt en weest blij voor anderen. We
kunnen mensen zien die zowel fysiek als mentaal uitgedaagd worden en gelukkiger kijken en handelen dan degenen die hun hele leven
gezond zijn geweest. Ze zijn tevreden met de manier waarop ze zijn en gaan niet bij God schuld zoeken. Er zijn veel veteranen met een
handicap die degenen die gezond zijn inspireren en vergenoegd en zelfs dankbaar zijn dat ze nog leven. Als u niet tevreden bent, stel u
dan degenen eens voor die een ernstige handicap hebben en toch vrolijk en vergenoegd blijven. Er was een prediker die met het down
syndroom geboren was met een spraak handicap, maar toch was hij een prediker van het Evangelie van Christus geworden. Terwijl hij
op een keer aan het prediken was, zei hij, mensen kunnen mij met een handicap zien, maar ik zie mezelf niet als zodanig. Ik zie mij
zelf op de manier waarop God mij gemaakte heeft en ik zal niets van de manier waarop ik ben veranderen; als ik naar de hemel zal
gaan zal het allemaal anders zijn. Dit is tevredenheid en vertrouwen en niemand kan het ontkennen.
Tot slot een verhaal over een christelijke gemeenschap waar mensen voor hulp kwamen, met betrekking tot verschillende problemen
als je dat zo mag noemen. Er waren daar twee individuen, de ene was zeer ontevreden met zijn loon op het werk en de andere deed er
alles aan om een vakantie in het buitenland bij elkaar te sparen net zoals zijn buurman, maar kon het zich niet gemakkelijk veroorloven
en was daardoor erg bedroefd. Ze woonden allemaal dezelfde christelijke kerk bij, maar waren geen hele goede vrienden. De
voorganger vroeg degenen die gebed nodig hadden om ze op een vel papier te schrijven en deze om te vouwen. Vervolgens ruilde hij
de gebed verzoeken om, en wanneer de verschillende individuen het gebed verzoek van de anderen zagen, vroegen ze hun persoonlijke
gebedspunten terug. De reden hiervoor zal u verrassen. De persoon die graag naar het buitenland op vakantie wilde gaan omdat zijn
buurman vaak reisde las dat zijn buurman op reis ging, omdat hij ongeneeslijk ziek was en weinig tijd had om te leven. De persoon die
bedroefd was, had geen zin meer om naar het buitenland te reizen en wilde in het vervolg toch maar liever gezond zijn. In het leven
moeten we leren om tevreden te zijn, degenen die zichzelf met anderen vergelijken zijn niet wijs. Leer om altijd tevreden te zijn.
Maria, de moeder van onze Heere was tevreden met wat de engel haar over de toekomst vertelde. Alle apostelen en profeten toonden
hoe we tevreden moeten zijn. De apostellen en profeten hadden alle kansen om miljonairs te worden zoals de predikers van vandaag de
dag, maar Paulus zei het heel goed namens ons allen toen hij het volgende in Filippenzen 3:7-14 zei: "Om Wiens wil ik al die dingen
schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen." Dit is een man die een groep gelovigen
vertegenwoordigd die tevredenheid geleerd hebben. Daniel (Daniel 6:10-28) wist hoe hij vergenoegd moest zijn, door de Heere te
vertrouwen, op zijn gebruikelijke manier ging hij door met het bidden, zelfs na de dreiging van de leeuwenkuil. Iedere christen moet
leren met de Heere tevreden te zijn. In Daniël 3:8-30 werden Sadrach, Mesach en Abednego geconfronteerd met de test van
tevredenheid; ze waren tevreden met God, zelfs voor het aangezicht van de dood. Tevredenheid is totale afhankelijkheid van Gods plan
in uw leven. Tot slot, doet u er goed aan om Job en zijn niveau van tevredenheid over zichzelf en de Heere te herinneren. Job 13:15-16,
"Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?" Leer om te allen tijde tevreden te zijn, ongeacht de omstandigheden. Het leven van een
mens bestaat niet uit overvloed van hetgeen hij heeft en winst is geen godzaligheid. Vertrouwt op de barmhartigheden van de Heere.

