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Ik lag neer en sliep;
ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij.
Psalm 3:6
Deze ervaring maakte koning David, toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Hoe
duidelijk en eenvoudig zijn deze woorden! Is dat bij jou ook zo? Vindt jou hart vol
vertrouwen rust in God als je Vader, en wel zo, dat zelfs als de nood groter wordt, je toch
rustig kunt blijven?
Kun jij steeds rustig gaan slapen en opstaan, alsof er vrede om je heen is, omdat je weet, dat
God er is en alle dingen bestuurt? Staat Hij tussen jou en je noden of de mensen, die jouw
nood veroorzaken? En als Hij er is, wat zou jou dan kunnen raken?
Zelfs duizenden vijanden kunnen niets beginnen, als God er is. De Assyriërs moesten
vluchten, noch voordat ze hun dreigementen uit konden voeren. Dreigementen die
uiteindelijk alleen hun eigen angsten verrieden. ( 2 Kon. 18:13-19:37).
Hoe dwaas is het, als we moeilijkheden en problemen aan onze krachten meten, in plaats
van aan de kracht van God. Hij is immers voor ons, als we Hem toebehoren.
Wat voor nut hebben de hoge muren om de steden van Kanaän, als deze door het blazen
van de bazuinen instorten? Had Petrus gemakkelijker over rustige wateren kunnen lopen als
over een stormachtig meer?
Het komt erop aan, dat we het bewustzijn hebben, dat we zonder Jezus niets kunnen doen –
en met Hem alles, wat naar Zijn wil is (Joh. 15:5, Fil. 4:13). – Het geheim van innerlijke vrede
ligt daarin, dat we ons met de Heere Jezus, met Zijn Persoon, bezig houden. Dan vinden we
vrede in Hem en door Hem en kunnen we, als de nood komt, ‘meer dan overwinnaars’ zijn
(Rom. 8:37).
Dan zijn we weliswaar niet ongevoelig voor de beproevingen, maar we zullen ervaren, dat Hij
met Zijn liefdevolle voorzorg erbij is, als de nood komt.
J.N.Darby

