Een vertrouwde situatie
Het M.I.T. concert choir zingt Wie lieblich sind deine Wohnungen, gecomponeerd door
Johannes Brahms. ‘Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen
smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende
God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.‘
De lezing van vandaag is genomen uit het boek Haggai, hoofdstuk 1, vanaf vers 1.
Het woord van God richtte zich bij monde van de profeet Haggai, tot twee belangrijke
personen in het land van Juda - tot Zerubbabel, de gouverneur, en tot Jozua, de hogepriester.
Het woord van God is dus relevant in de politiek zowel als op het spirituele vlak. In het publieke
leven evenzeer als in de persoonlijke devotie. Welke situatie brengt Haggai onder de
aandacht? Wat heeft het volk van Juda, Gods volk, uit het oog verloren? Brengt dit bij jou een
vertrouwde situatie in herinnering, in een of ander aspect van jouw leven of van dat van de
mensen rondom jou?
Met al zijn materiële bezittingen en rijkdom aan geld is het volk van God niet voldaan. Zij
weten dat er iets ontbreekt in het hart van hun leven. Hoe kunnen ze hieraan verhelpen? Hoe
kunnen ze herstellen wat ze verloren zijn?
Luister opnieuw en let op waar God in jouw leven vreugde kan vinden. Is er ergens een deel
van jouw leven waarin God niet verheerlijkt wordt?
Wat geeft God genoegen in jouw leven? Is er ergens een deel van jouw leven dat moet
uitgebouwd worden, of her-opgebouwd, voor Gods glorie en eer? Spreek hierover tot God in je
eigen woorden.
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Wat geeft God genoegen in jouw leven? Is er ergens een deel van jouw leven dat moet
uitgebouwd worden, of her-opgebouwd, voor Gods glorie en eer? Spreek hierover tot God in je
eigen woorden.
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