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Meer van God
door Arie van der Stoep
Verlang je naar God? Ik ook! Ik wil meer van Hem in mijn leven. Ik wil zien hoe Hij handelt en
optreedt in mijn leven. Hoe Hij zijn aanwezigheid laat blijken. Ik verlang naar gemeenschap met
Hem, naar Hemzelf.
Er zijn zoveel dingen die mij daarvan proberen af te leiden. Die dwingend proberen om mijn leven
binnen te dringen, mij te beheersen: drukte, ziekte, teleurstellingen, gebeurtenissen om mij heen,
dingen die fout gaan, misschien zelfs ongelukken of zonde.
God geeft daar een antwoord op. Door David. David zegt: U omgeeft mij van achteren en van voren en
U legt uw land op mij (1).
Uw waarheid over mij
Gods antwoord op al die situaties is dat Hij bij mij blijft en mij omringt met zichzelf (2). Sterker nog, Hij
wil daarin zijn hand op mij leggen, mij zijn tegenwoordigheid geven (1). En in die hand van Hem zijn al
die dingen die er gebeuren. Ondanks hun karakter zullen ze niet anders dan het goede voor mij
kunnen uitwerken, namelijk dat wat Hij beoogt (3).
Hij kent mijn pijn, mijn worstelen en vragen, maar ook mijn vreugden en successen. En in dat alles is
zijn hand op mij en raadt Hij mij. Hij raadt mij, om mijzelf aan Hem over te geven en om al die dingen
voor Hem neer te leggen en Hem toe te laten om erover te regeren (4). Om te belijden: ‘Heer, U regeert
over mij en over mijn leven en omstandigheden. Ik ben van U en U geeft mij de overwinning daarin (5).
Want Ú bent mijn hoop. Want in dit alles legt Ú uw hand op mij. Dat is uw waarheid over mij’ (1).
Een legaal verlangen
Maar er is nog meer! Dit laatste - Gods hand op mij - kan zelfs een letterlijke ervaring zijn. Dat kan
gebeuren op momenten, dat ik Hem zoek in de stilte, maar ook anders. De Psalm zegt: U komt stilheid
toe, ..., o God (6).
Dat kan het moment zijn, dat Hij mij zo sterk zijn tegenwoordigheid geeft, dat het aanvoelt als zijn
hand die Hij op mij legt (1) - een diepe, troostvolle en bekrachtigende ervaring van zijn grootheid,
aanwezigheid en liefde. Een ervaring die ver uitgaat boven mijn begrip - ik kan er niet bij! (7)
Ja, God beantwoordt mijn verlangen naar Hem, naar méér van Hem. Want het is een legaal verlangen!
(8)

Uit de Bijbel:
Psalm 139:5.
U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij.
(1)

Psalm 32:7.
U bent voor mij een schuilplaats; ...
(2)

Psalm 32:10.
... wie op de HEER vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid (= met daden waarmee Hij alles
omkeert ten goede - zie Romeinen 8:28 - AvdS).
(3)

Psalm 139:23-24.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg
is, en leid mij op de eeuwige weg.
(4)

Psalm 20:6.
Wij willen juichen over uw overwinning (= de overwinning die jij zult behalen - AvdS) en in de naam van
onze God de vaandels opsteken (= de overwinning belijden die je door zijn toedoen zult behalen AvdS);...
(5)

Psalm 65:2.
U komt stilheid toe, een lofzang, o God...
(6)

Psalm 139:6.
Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
(7)

Psalm 84:3.
Mijn ziel verlangt, ja, smacht naar de voorhoven van de HEER (= naar het dichtbij God zijn - AvdS); ...
(8)
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