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Vakantie!
Vakantie – wie zou er niet naar uitzien?
Eindelijk vrij, eindelijk eens tijd voor elkaar, eindelijk eens tijd voor de kinderen, tijd voor ontspanning,
wandelen, fietsen, zwemmen, lezen... Misschien ook wel: eindelijk even je familie en vrienden niet zien,
eindelijk even weg bij lastige broeders en zusters, eindelijk jezelf kunnen zijn... Eindelijk doen waar je zin in
hebt. Eindelijk kun je de Bijbelstudie laten schieten (of je spreekt samen af om de Bijbelbespreking ‘met
vakantie te sturen’). Eindelijk – ach ja, waarom niet? – maar eens niet naar de bidstond (de dichtstbijzijnde
gemeente is ook zó ver weg!). De Woordbediening hebben ze trouwens ook al op zo’n lastige tijd; dan willen
de kinderen zo graag spelen, je moet hen trouwens ook niet dwingen, dat is niet goed voor hen...
Herkenbaar? Dan is het misschien tijd om u nu af te vragen wat de prioriteiten van uw leven zijn, prioriteiten
voor uw persoonlijke leven, uw huwelijk, uw gezin. Op welke plaats komt de Heer in al deze domeinen? Het
hele jaar had u al zo weinig tijd voor Hem, want u was zo druk met uw werk, uw gezin, uw hobby’s, misschien
wel met uw werk voor de Heer.
En nu gaat u met vakantie, en weer hebt u geen tijd voor Hem...?
‘Dit volk zegt: De tijd is niet gekomen, de tijd dat het huis van de HEERE gebouwd worde ... Zo zegt de HEERE ...:
Stel uw hart op uw wegen’ (Hagg. 1:2-5). Overdenk in uw hart eens uw levensweg van de afgelopen maanden.
Bent u niet druk geweest met van alles en nog wat? En toch krijgt u er weinig rust, vrede, zegen en blijdschap
door. Dat was ook het geval bij Israël (zie vs. 9), en de HEERE legde precies de vinger op de zere plek: de Israëlieten
waren druk voor zichzelf, en ze vergaten de HEERE en Zijn huis.
‘Zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’
(Matth. 6:33). Stel de Heer op de eerste plaats, óók bij uw vakantieplannen. U zult rijk gezegend en
bemoedigd van uw vakantie terugkomen. Gezegend voor uzelf, gezegend in uw huwelijk en gezin, gezegend in
de diverse samenkomsten en de gemeenschap met andere gelovigen...
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