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ZOEKT MIJ EN LEEFT
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, God is getrouw in al Zijn beloften, want Hij kan Zichzelf
immers niet verloochenen, zoals ook de bijbel zegt in 2 Tim. 2:13. Hij is Getrouw. Hallelujah!
En wij die de Heer dienen, weten dat we Gods beloften op grond van ons geloof mogen
ontvangen. Dit geloof wordt, zoals wij eveneens weten, opgebouwd door het luisteren naar
Gods Woord (Rom. 10:17).
Ik denk dat er dan ook weinig wedergeboren kinderen Gods zullen zijn, die niet beamen dat
álle dingen mogelijk zijn bij God. Mark. 10:27 – “Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de
mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.”
God kan álles doen! “Period!” (punt uit!), zoals Amerikanen zeggen. Prijst Zijn heilige Naam!
Dit geloven wij beslist. God schiep immers het hele universum, hemel en aarde, de mens en
alles wat leeft. God liet immers de muren van Jericho instorten en maakte voor het volk
Israël een gangbare weg dwars door de Rode Zee. Ja, Hij voedde zelfs dat miljoenenvolk
gedurende veertig lange jaren, terwijl zij in een droge, dorre en volstrekt onvruchtbare
woestijn vertoefden. Álles is mogelijk bij God. Wij geloven dat God álles kan doen. Amen!
Maar nu de praktijk! Kunnen wij geloven dat God ook álles voor óns kan doen? In Mark. 9:23
zei Jezus: “………...: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.”
Geloven wij dat ook voor ons alle dingen mogelijk zijn? En zo ja, kunnen wij dan geloven, dat
het ook daadwérkelijk voor ons zal gebeuren? Zulk persoonlijk geloof is voor ons toch vaak
een tikje zwaarder, want de praktijk in onze levens bewijst, dat we het daar moeilijk mee
hebben. Want we bidden om genezing, om geestelijke groei, om Geesteskracht, om
zegeningen voor onze gemeente, etcetera, maar tóch ontvangen we het begeerde niet.
Integendeel, soms gaat het juist slechter met ons en met de gemeente.
In deze bijbelverkondiging wil ik met u een mogelijke oorzaak bekijken middels het schriftgedeelte Amos 5:1-6 – “Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis
Israëls! De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten op haar
land, er is niemand, die haar opricht. Want zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat
met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in
het huis Israëls. Want zo zegt de HEERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij, en leeft. Maar zoekt
Beth-El niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-séba; want Gilgal zal
voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-El zal worden tot niet. Zoekt den
HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het huis van Jozef als een vuur, dat vertere,
zodat er niemand zij, die het blusse in Beth-El;
Het ging (geestelijk) slecht met Israël in de tijd van de profeet Amos en in plaats van groei
was er achteruitgang en afval (vers 1-3). Maar Amos ontving van God het Woord hoe dit kon
worden doorbroken. Want de Heer zei: “Zoekt Mij en leeft. Zoekt het niet in Beth-El, in Gilgal
of in Ber-séba. Zoekt de Heer en leeft.”
Israël had blijkbaar naar de verkeerde oplossingen gezocht te Beth-El, in Gilgal, in Ber-séba.
Zij hadden gezocht, maar niet naar de Heer Zelf. Daarom zei de Heer: “Zoekt Mij en leeft”.
Dit is de weg, Gods Weg! Als wij onze Here Jezus zoeken, dan zúllen wij Hem vinden en dan
zúllen wij leven. Want de bijbel zegt dat degene die zoekt, zal vinden (Luk. 11:9).
Zodra wij Gods zegeningen (op grond van ons geloof en onze positie als Zijn kinderen) willen
ontvangen, zullen wij éérst naar Hem Zelf op zoek moeten gaan. Want wij willen toch van
onze Vader ontvangen? De relatie en niet de zegen staat voorop! Als vader een bal heeft
beloofd aan z’n kind en het duurt te lang, dan gaat hij naar pa toe en vraagt erom: “lieve pap,
u zei toch, dat…..!” Dit is de weg in een op liefde gebaseerde relatie. Zoekt de Here en leeft!
Zoekt het niet in Beth-El. Beth-El betekent “huis van God”. Zoekt het toch niet in het huis van
God, broeders en zusters. Neen, zoekt de Bewoner van dat huis, de Heer Zelf. Want het huis
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van God, de gemeente, kan ons niet zalig maken of zegenen. Dat kan alleen de Heer.
Natuurlijk verlangt Hij dat wij Hem dienen in een gemeente tesamen met andere kinderen
Gods. Natuurlijk ervaren wij onder elkander in de gemeente heerlijke dingen, maar het gaat
in eerste instantie om Hem, de Bewoner.
Zoekt het niet in Gilgal. Gilgal betekent “afgewenteld”, maar letterlijk “rollend”. Wat gebeurde
er ooit in Gilgal? Dit kunnen we lezen in Joz. 5:9 – “Verder sprak de HEERE tot Jozua:
Heden heb Ik den smaad van Egypte van ulieden afgewenteld; daarom noemde men den
naam dier plaats Gilgal, tot op dezen dag.”
Het volk Israël was verlost uit de slavernij van Egypte en dwars door de Rode Zee getrokken,
waarin de legers van Farao smadelijk ten onder waren gegaan. Maar door hun ongehoorzaamheid duurde het veertig jaren, voordat zij eindelijk het Beloofde Land waren binnen
getrokken. En nu was het dan eindelijk zover. Eindelijk mochten zij de door God beloofde
zegen in ontvangst nemen. Maar toch zei de Heer: “Zoekt het niet in Gilgal, in de beloofde
zegeningen. Zoekt Mij en leeft”.
De naam Gilgal ( lglg ) is verwant aan de naam van de werveldistel, in het Hebreeuws de
“galgal” ( lglg ). Dit is een woestijnplant, die heel slecht in de grond wortelt. Zodra er harde
winden opsteken, raken ze los en in de wind rollen zij dan over de grond (Jes. 17:13; Ps.
83:14). Zo is het ook met zegeningen. Zegeningen kunnen wij kwijtraken als er stormen in
het geestelijke leven opsteken. Vandaag zijn we misschien nog gezond, maar morgen niet
meer. Vandaag hebben we nog een fijne baan, maar morgen wellicht niet meer. Vandaag
hebben we nog een fijne voorganger in de gemeente, maar wellicht sterft hij morgen. Vult u
zelf maar in! Zegeningen kunnen worden weggeblazen. Zoekt u daarom Jezus en leeft.
Zoekt het ook niet in Ber-séba. Ber-séba betekent letterlijk “bron van zeven”. Waar komt
deze naam vandaan? Het was in Ber-séba dat Abraham een overeenkomst aanging met
Abimélech, koning van de Filistijnen. En om deze overeenkomst te bekrachtigen, stelde
Abraham onder andere zeven ooilammeren aan Abimélech ter beschikking. U kunt dit
verhaal lezen in Gen. 21:22-34.
Abraham had echter met die Filistijnen geen overeenkomst moeten aangaan. Zij hadden
notabene zijn waterput met geweld gestolen. In de bijbel zijn de Filistijnen altijd een
geestelijk schaduwbeeld van het vlees, van de oude menselijke natuur. Immers, de Filistijnen
woonden in steden in Israël, zoals ook het vlees ín ons schuilt. En zoals ook wij pas aan het
einde van ons leven, als wij onze laatste adem uitblazen, definitief van het vlees worden
verlost, slaagde Israël er nooit in om de Filistijnen totaal en definitief te verslaan. En als er
tegen de Filistijnen werd gestreden, dan was dat altijd midden in Israël, zoals ook wij de strijd
tegen het vlees in ons binnenste voeren.
Abraham had de Filistijnen ter verantwoording moeten roepen en hen daarna verslaan.
En zo behoren ook wij geen overeenkomsten en compromissen met ons vlees te sluiten.
Geliefde broeders en zusters, zoekt het niet in Ber-séba in compromissen met het vlees,
maakt zoekt de Heilige Geest. De Heer zegt: “Zoekt Mij en leeft”.
Maar wie Jezus met z’n gehele hart zoekt, zal eerst al het verkeerde in orde moeten maken.
Dán zal Hij Zich laten vinden. En wat moeten wij doen als wij Jezus hebben gevonden? Nu
spreek ik met name over wedergeboren kinderen Gods en niet over degenen, die Jezus nog
niet of nog maar sinds kort kennen. Als wij Jezus hebben gevonden, moeten wij Hem
vasthouden en in de diepst verborgen kamers van ons innerlijke brengen.
Hoogl. 3:1-4 – “Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem,
maar ik vond Hem niet; ik zeide: Ik zal nu opstaan, en in de stad omgaan, in de wijken en in
de straten; ik zal Hem zoeken, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.
De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij: ik zeide: Hebt gij Dien gezien, Dien mijn
ziel liefheeft? Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel
liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis
gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.”
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In schaduwbeeld verstaan we hieruit, dat de Bruid haar Hemelbruidegom Jezus in de meest
private, intieme delen van haar innerlijke toelaat. Dat wil zeggen, tot in de geheime innerlijke
bewegingen van het hart, die men uitsluitend voor zichzelf wenst te houden. Dat betekent,
bereidheid om aan eigen inzichten, eigen ideeën, en aan eigen innerlijk te willen afsterven.
Ter wille van de Persoon Jezus. Omdat Hij de Allerliefste is! De Bruid had de wachters, de
waarschuwers tegen alle gevaren, ontmoet en had naar hen geluisterd. Wachters zijn een
schaduwbeeld van de predikers van Gods Woord.
Paulus gaf blijk van een diep inzicht en een vurige liefde voor Jezus. Fil. 3:8-10 – “Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus
Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te
zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de
rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner
opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;”
Paulus zei: “Het gaat niet om mijn eigen rechtvaardigheid. Neen, het gaat om Jezus, Die ik
zó liefheb. Hém wil ik leren kennen en niet enkel meer om wat Hij voor mij heeft gedaan.
Neen, ik wil Hem zelfs leren kennen in Zijn lijden en aan Zijn dood gelijkvormig worden”.
Jezus in Zijn diepste lijden en sterven leren kennen, houdt niets minder in dan ons eigen
Gethsemané te willen ervaren. Want dáár in Gethsemané gaf Jezus Zijn eigen wil volkomen
prijs aan Zijn Vader in de hemel. Uit liefde voor ons en Zijn Vader. Daar in Gethsemané
moest Hij de beker vol verachtelijke, vieze, afschuwelijke misdaden, zonden, lusten en
ziekten van de gehele mensheid leeg drinken. Dit was zo’n hevige geestelijke strijd, dat Hij
bloed uit Zijn poriën zweette (Luk. 22:39-46). Maar door Zijn liefde overwon Hij.
Als wij onze Here Jezus Christus zó willen leren kennen, dan opent Hij de hemelvensters
voor ons. Dan zal Hij Zijn zegeningen overvloedig over ons uitgieten.
Laten we tot slot Efez. 3:19-20 lezen: “En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te
boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, Die machtig is meer dan
overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,”
Wie de Gethsemané-liefde van Jezus leert kennen en bekennen, gaat wonderen ervaren.
Want Jezus is machtig om het te doen. Amen, broeders en zusters?
Jezus is machtig om zelfs álles te doen, wat wij bidden of denken. Amen?
Maar Jezus is ook machtig om méér te doen, dan wat wij bidden of denken. Amen?
En Hij is zelfs machtig om overvloédig meer te doen, dan wat wij bidden of denken. Amen?
Ja, Jezus is machtig om méér dan overvloedig te doen bóven al datgene, wat wij zelfs maar
kunnen bidden of bedenken. Hallelujah! Jezus is zo groot, Hij is zó lief. En Hij zál het doen.
Daarom, geliefde broeders en zusters, zoekt toch de Here Jezus en leeft en ontvang Zijn
overvloedige zegeningen. Amen.

