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GODS AANWEZIGHEID OPNIEUW ERVAREN
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, iedere christen maakt wel eens droge, dorre tijden mee,
waarin Gods Aanwezigheid niet meer wordt ervaren. Een oorzaak zou kunnen zijn, dat God
hen beproeft. Een andere oorzaak zou echter kunnen zijn, dat zij (vaak ongemerkt) een
vleselijk leven zijn gaan leiden. Dat zij van God zijn afgedwaald en schijnchristenen zijn
geworden, die allerlei zonden en zondetjes tolereren. Die het hart niet meer volledig aan de
Here God toewijden. Waarna Hij Zichzelf uiteindelijk uit hun leven heeft teruggetrokken.
Ditzelfde overkwam ook het volk van Israël, zoals we in 1 Sam. 2-4 kunnen lezen. Het volk
leefde, geleid door zondige priesters die een slecht voorbeeld gaven, een afgodisch en
onrein leven. Het gevolg was dat God toestond, dat de Arke des Verbonds en daarmee hun
eer werd weggeroofd door de Filistijnen.
De Filistijnen zijn een typebeeld van het ‘vlees’, van onze oude, onwedergeboren, zondige
natuur. Omdat dit reeds meermalen op deze site werd uitgelegd, ga ik daar niet verder op in.
De Arke des Verbonds was het allerheiligste voorwerp van de Joodse godsdienst. De Ark
was geplaatst in het Allerheiligdom van de Tabernakel. Daar op die Ark woonde en troonde
de Allerhoogste God temidden van Zijn eigen volk Israël.
Aan Gods Aanwezigheid temidden van Zijn volk kwam dus een einde door hun vleselijke,
zondige levenswandel. Zoals zojuist reeds is aangegeven, kan dit ons ook overkomen.
De vraag die ik nu wil stellen is, hoe wij Gods Aanwezigheid opnieuw kunnen gaan ervaren.
Deze vraag werd door de profeet Samuël beantwoord in 1 Sam. 7. In de hoofdstukken 5-6
kunnen we lezen, dat de Filistijnen op een gegeven ogenblik de Ark weer naar Israël terugbrachten. Ze waren murw geslagen door allerlei ziekten, die de Here God in hun midden had
gezonden. Uiteindelijk werd de Ark gedurende tientallen jaren in het huis van een zekere
man Abinadab uit het plaatsje Kirjath-Jeárim bewaard (1 Sam. 7:1). Dat was natuurlijk niet
de bedoeling. De Ark hoorde in het Allerheiligdom van de Tabernakel temidden van het volk
Israël te staan als het belangrijkste object van een levende dienst en toewijding aan de Heer.
De gevolgen waren dan ook dramatisch. Voortdurend had Israël last van invallen van de
Filistijnen. Voortdurend werden zij beroofd.
Zoals ook wij voortdurend last kunnen hebben van de aanvallen van ons vlees, wanneer wij
God niet in ons hart toelaten!
Israël begon ten slotte te klagen tegen hun leider, de profeet Samuël (1 Sam. 7:2b). Ze
hadden er na maar liefst twintig jaren genoeg van. Wat was Samuëls antwoord? Hoe luidde
zijn stappenplan voor Israël? Wat kunnen wij hieruit leren? Hoe kunnen wij van het vlees
worden vrijgemaakt? Uit de hand van ‘de Filistijnen’ worden verlost (1 Sam. 7:3e)?
Stap 1
Bekeer u tot de Here God met uw hele hart. 1 Sam. 7:3a – “Toen sprak Samuël tot het ganse
huis van Israël, zeggende: Indien gijlieden u met uw ganse hart tot den HEERE bekeert,…...”
Bekering behelst belijdenis van zonden en het ontvangen van vergeving, gevolgd door het
nalaten van de zondige, oude levenswandel, het zich omkeren en daarna volgen van Jezus.
Stap 2
Doe alle afgoden uit uw hart, uit uw huis, uit uw leven weg, in het bijzonder ook de onreine,
sexuele verlangens en wellusten. NB, Astharoths waren afgodsbeeldjes van de naakte godin
van vruchtbaarheid en wellust. 1 Sam. 7:3b – “……….. zo doet de vreemde goden uit het
midden van u weg, ook de Astharoths;………………..”
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Stap 3
Focus uw hart, uw gedachten, uw levenshouding op de Heer. 1 Sam. 7:3c – “………. en richt
uw hart tot den HEERE,………”
Stap 4
Ga alleen de Heer dienen. 1 Sam. 7:3d – “……….. en dient Hem alleen, ……….”
In 1 Sam. 7:4 lezen we de reactie van Israël: “De kinderen Israëls nu deden de Baäls en de
Astharoths weg, en zij dienden den HEERE alleen.”
De naam van de afgod Baäl betekent letterlijk “heer”. Israël deed dus de heer die voorheen
in hun harten had geregeerd weg en besloot om alleen nog de Here God dienen. En u en ik?
Wie of wat dienen wij? Aan wie of wat is ons hart toegewijd?
Stap 5
Begin en onderhoud een gebedsleven. 1 Sam. 7:5 – “Verder zeide Samuël: Vergadert het
ganse Israël naar Mizpa, en ik zal den HEERE voor u bidden.”
De naam Mizpa betekent “wachttoren, uitkijkpost”. Wachttorens waren nodig om de invallen
van vijandelijke legers en bendes tijdig te signaleren. En dat was in die oudtestamentische
tijd beslist noodzakelijk. Bidden in de bijbel staat o.a. voor waken. Een regelmatig gebedsleven is ook voor Gods kinderen absoluut noodzakelijk. Het is als het ware zuurstof voor het
geestelijk leven. Jezus riep daarom op om te waken en te bidden. Waakzaam zijn om tijdig
aanvallen van satan te signaleren en te pareren. Bidden voor onszelf en voor anderen.
Stap 6
Laat het een intensief gebedsleven zijn! 1 Sam. 7:6a – “En zij werden vergaderd te Mizpa, en
zij schepten water, en goten het uit voor het aangezicht des HEEREN; en zij vastten te dien
dage, en zeiden aldaar: Wij hebben tegen den HEERE gezondigd. …………………………”
Het scheppen en uitgieten van water is een typebeeld van het vernederen van onszelf voor
God tot op de bodem van onze ziel. We gieten onszelf uit voor Hem. We geven het eigen ‘ik’
in totale verootmoediging prijs aan Hem en we erkennen dat er in principe in onze oude
natuur niets goeds aanwezig is.
Wanneer Gods kinderen deze stappen hebben gezet, met name als zij beginnen om een
intensief gebedsleven te onderhouden, kunnen zij er op rekenen dat satan zal reageren. Hij
zal proberen hun levens te verstoren via oprispingen van de oude natuur. Het vlees zal
proberen om weer een bepalende stem in hun levens te krijgen.
Zoals u kunt lezen in 1 Sam. 7:7 reageerden ook de Filistijnen (het vlees), zodra zij hoorden
dat Israël zich vergaderde te Mizpa (wachttoren – gebedsleven). Het volk van Israël werd
geïntimideerd en raakte bevreesd. En zij riepen tot Samuël om intensief tot de Heer te
bidden (1 Sam. 7:8). Wat deed Samuël?
Stap 7
Samuël offerde een lam. Ga daarom tot Jezus als het vlees je probeert te overweldigen.
Kom tot Hem aan de voet van het kruis van Golgotha, waar Hij al onze zonden en ziekten
heeft gedragen en waar Hij elke strijd heeft gestreden en élke overwinning over de duivel en
de oude natuur heeft behaald. 1 Sam. 7:9 – “Toen nam Samuël een melklam, en hij offerde
het geheel den HEERE ten brandoffer; en Samuël riep tot den HEERE voor Israël; en de
HEERE verhoorde hem.”
Het geofferde melklam is een typebeeld van Jezus, het Lam Gods. Jezus werd voor ons
geofferd op het brandofferaltaar van het kruis. Daar maakte Hij ons vrij en daar werden wij uit
genade gerechtvaardigd. Daar werd alles volbracht. Daarom zal God ons beslist verhoren
als wij in onze nood een beroep doen op het volbrachte Verlossingswerk van Jezus. Hij kan
immers niet anders, want hij is een rechtvaardige God.
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Daarom ook verhoorde God het gebed van Samuël. Zodra de Filistijnen zagen dat Samuël
het lam aan God offerde, vielen zij meteen aan. Zo zal ons vlees ook beslist reageren. Maar
onmiddellijk reageerde ook God. Hij acteerde meteen toen de Filistijnen aanvielen.
1 Sam. 7:10-11 – “En het geschiedde, toen Samuël dat brandoffer offerde, zo kwamen de
Filistijnen aan ten strijde tegen Israël; en de HEERE donderde te dien dage met een groten
donder over de Filistijnen, en Hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mizpa, en vervolgden de Filistijnen,
en zij sloegen hen tot onder Beth-kar.”
Toen God ingreep, verdween de vrees van het volk van Israël als sneeuw voor de zon.
Eindelijk werden zij ook actief. Zij vervolgden de Filistijnen en versloegen hen. Zo zullen ook
wij actief moeten strijden in de krachtige Naam van Jezus en onder de bescherming van Zijn
kostbare Bloed. Tot de volkomen overwinning.
En tot waar voltrok zich de strijd? Tot onder Beth-kar, hetgeen betekent “huis van het lam”.
Het huis van het Lam Gods is de Gemeente, het Lichaam van Christus. Wij mogen in onze
strijd tegen het vlees ook de gemeente betrekken. Vragen om mee te helpen strijden en
bidden. Dan zullen we net als Israël grote overwinningen behalen (1 Sam. 7:13-14).
Stap 8
Laat het niet bij de voorgaande stappen blijven. Rust niet op je lauweren. Bedenk dat onze
geestelijke strijd tot aan onze laatste ademtocht zal moeten worden gestreden. Zet in het
geloof steeds weer nieuwe stappen. 1 Sam. 7:12 – “Samuël nu nam een steen, en stelde
dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-haëzer; en hij zeide: Tot
hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.”
Eben-haëzer betekent “steen van de hulp”. De Steen van onze hulp is de Heer. Hij staat ons
terzijde. Maar wat belangrijk is, zijn de woorden van Samuël: “Tot hiertoe heeft de HEERE
ons geholpen.” Tot hiertoe hielp Hij ons. Tot hier! Maar wat nu? Hoe nu verder? Hoe reageren we voortaan? Voegen wij ons naar Gods wil?
Broeders en zusters, zou het niet logisch zijn geweest, dat het volk van Israël vervolgens de
Arke des Verbonds had opgehaald uit het huis van Abinadab en had geplaats in het Allerheiligdom van de Tabernakel? De plaats waar de Ark thuishoorde temidden van Gods volk?
Zou het niet logisch zijn geweest dat zij Gods Aanwezigheid in hun midden hadden hersteld?
Toch gebeurde dit niet! Ik denk dat dit een bewijs, dat de bekering in de harten van het volk
van Israël toch niet diep genoeg is geweest. God had nog steeds niet Zijn rechtmatige woonplaats in hun midden in het Allerheiligdom gekregen. En de negatieve gevolgen bleven niet
uit. Zoals u in de volgende hoofdstukken kunt lezen, begon het er mee, dat Israël verlangde
naar een aardse koning, zoals ook de omringende volken hadden. Terwijl de Here God hun
Koning wilde zijn, verlangde zij om zich aan de heidense volkeren om hen heen aan te
passen. God gaf hen uiteindelijk de zin en Saul werd tot koning aangesteld, maar voortdurende invallen van de Filistijnen vonden er plaats. Het was pas jaren later, dat koning
David, de opvolger van Saul, de Ark ophaalde en weer in de Tabernakel plaatste.
Geliefde broeders en zusters, zo zal het ook de christenen vergaan, die Jezus niet in hun
harten Zijn rechtmatige woning hebben gegeven. Zij zullen voortdurend worden gekweld
door de aanvechtingen van het vlees, hun oude natuur. Daarom, weest u toch waakzaam!
En uiteraard geldt deze waarschuwing ook voor mij.
Moge de Here God u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

