Ki Tisa “ Wanneer gij telt ”
Exodus 30:11–34:35
1 Koningen 18:1–39
Marcus 13–14

Niet zonder U!
Er zijn veel mensen die ik in de eeuwigheid zou willen ontmoeten. Eén daarvan is
natuurlijk de apostel Paulus. Ik zou graag van hem zelf willen vernemen wat hij precies
bedoelde met enkele van de uiteenzettingen in zijn brieven. Ik denk ook dat het
ontzettend interessant zou zijn om mij een tijdje met sommige profeten op te houden.
Bovenaan mijn lijstje staat echter Moses . Deze kerel heeft enkele ongelooflijke
eigenschappen die ik graag meer in detail zou willen begrijpen. Eén onderwerp waarover
ik het graag met hem zou willen hebben, is zijn manier waarop hij de prioriteiten van het
leven in de juiste volgorde houdt.
Neem bijvoorbeeld het verhaal in Exodus 33:12-16. Moses staat op het punt om in te
schepen voor de reis van zijn leven. Hij moest meer dan drie miljoen mensen naar het
beloofde land brengen. De meeste moderne leiders zouden daarvoor eerst instructies voor
de reis gewild hebben, of misschien een cursus om te leren hoe mensen te motiveren en te
leiden. Sommigen zouden wensen eerst een reeks voorlichtingssessies met de mensen op
te zetten, zodat ze zich beter zouden voelen over de reis die ging komen en die misschien
zelfs reden tot motivatie zouden geven. Niet voorganger Moses! Er was maar één ding
dat voor hem telde - de aanwezigheid van Hashem! Moses had de vrijpostigheid om aan
Hashem te zeggen, "Als jij niet gaat, ga ik ook niet!"
Mensen lief, hoe zouden onze levens, families, kerken en gemeenten er vandaag anders
uitzien, als wij van Moses zouden leren. Als de aanwezigheid van Hashem er geen deel
van is, waarom zouden wij dan verlangen erbij betrokken te zijn?

We leven vandaag in een tijd van programma’s; programma’s ontworpen om meer
mensen in onze samenkomsten te krijgen, programma’s om te maken dat mensen zich
beter zouden voelen over de levensstijl en systemen waarin ze verstrikt zitten….
Temidden van al deze welbedoelde programma’s vraag ik U “Waar is Zijn
aanwezigheid?” In feite zou het goed zijn onszelf af te vragen, of het nieuwste
programma in onze gemeentes niet even welkom zou zijn in de lokale sociale club?
Denk alsjeblief niet dat ik gewoon zit af te geven op de Christen kerken . De Messiaansen
of Hebreeuwse wortel bewegingen kunnen even schuldig zijn en zelfs meer. We kunnen
voor onze wekelijkse Thoralezingen en liturgieën samenkomen en ze veranderen in
bijeenkomsten waar we het over onze superieure kennis en praktijken hebben, terwijl we
totaal vergeten voor wie we daar zijn. Ik was bij verschillende Thora studies aanwezig
die niet één keer de woorden of de persoon van Yeshua vermeldden. Velen hebben
ervoor gekozen het Levende Woord te vergeten om in de plaats daarvan alleen het
Geschreven Woord te bestuderen, daarbij vergetende Wie degene is die hen in de eerste
plaats tot deze kennis en deze levensstijl bracht.
Zie, zonder Zijn aanwezigheid als doel, zijn onze levens net hetzelfde als die van
iedereen anders. Ja, we mogen dan meer kennis hebben over Bijbelse onderwerpen, maar
kennis veranderd geen levens – Zijn aanwezigheid wel! Tijdens onze studies over het
Tabernakel in het hele land, heb ik dat uit eerste hand ervaren. Wanneer het doel van
onze samenkomsten niet enkel is ,elkaar te ontmoeten maar de persoon van HaShem, dan
worden levens veranderd!
Een passie voor Zijn aanwezigheid zou heel wat teweeg brengen om de wereld rondom
ons te veranderen. Het verandert anderen, omdat het eerst onszelf verandert! Misschien
zouden we onze volgende stappen in het leven naar een paar principes moeten richten.
Ten eerste, "Als Hij er niet in betrokken is, wens ik er niet in betrokken te zijn,” en ten
tweede “Als Hij niet met mij meegaat, wil ik liever zelf ook niet vertrekken."
Neem in het licht hiervan enkele momenten om terug te kijken naar je laatste
samenkomsten, of wat dat betreft naar de laatste week van je leven. Hoeveel van wat je
deed was eigenlijk in eigen kracht? Hoeveel heb je bereikt zonder Zijn aanwezigheid in je
leven of het gebrek daaraan, op te merken? Stel jezelf nu de vraag, hoeveel meer had
kunnen gedaan worden met Hem? Hoeveel vergissingen hadden kunnen vermeden
worden? Hoeveel levens hadden kunnen veranderd worden?
De Schrift zegt dat de zegenening van God elke dag nieuw zijn. Maak er in de dagen die
komen een punt van om te vragen dat Zijn aanwezigheid met jou zal meegaan vanaf het
moment dat je uit je bed rolt tot je hoofd s’avonds het hoofdkussen raakt. Het verschil dat
dit zal maken kan voor ieder van ons levenswijzigend zijn, niet te spreken over dezen
rondom ons.
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