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Verdieping
O

p de dag dat ik dit schrijf, valt de eerste regen na een ongekend
lange periode van hitte en droogte. En, hoewel ik onderweg volledig
ben afgeregend, ben ik ontzettend dankbaar voor de regen die valt. Want
we werden er opeens weer heel duidelijk bij bepaald dat wij mensen vaak
denken dat we alles zelf kunnen maken en regelen, maar als God zijn
handen sluit, dan groeit er helemaal niets, zelfs niet in ons, doorgaans
zo natte landje. Onwillekeurig gaan je gedachten dan terug naar Gods
beloften in het Oude Testament. “De Heer zal de rijk gevulde schatkamers
van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven… Maar
als u de Heer, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten niet
nauwkeurig naleeft… dan zal de hemel boven u van koper zijn en de grond
onder uw voeten van ijzer.” (Deut. 28: 12, 23). Regen en droogte, zegen en
vloek, beiden komen uit Gods hand.
In het Oude Testament lezen we over de rechters, de profeten, de
koningen. Over geloof en afvalligheid, over zegen en vloek, over gebeden,
voorschriften en de tempeldienst. In deze WegWijs kunt u lezen over
Samuël, een grote profeet in het Oude Testament, twee bijbelboeken die
zijn naam dragen. Maar hij is begonnen als een kleine jongen in een linnen
lijfrok, die hand- en spandiensten verrichtte in de tempel. Een jongen die
geroepen werd door zijn Zender. Een jongen, die JAHWEH antwoordde:
“Spreek Heer, want uw dienaar luistert.” Wij mogen ons verdiepen in de
geschiedenis van het Oude Testament om daar te leren wie God is en
wil zijn voor zijn volk. We mogen onze lessen daaruit leren en toepassen
in ons dagelijks leven. En, net als Samuël, leren zeggen: “Spreek Here,
want uw dienaar luistert”, in plaats van: “Luister Here, want uw dienaar
spreekt…”, Wat ons in de regel wat gemakkelijker afgaat.
Ik wens u weer veel leesplezier toe met deze WegWijs en gezegende
besprekingen.
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