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Lees: 1 Sam. 7
Het is nooit hopeloos:
mensen nooit te ver bij God
vandaag om terug te keren!
In 1 Sam. 4-6 afschuwelijke
verhaal over nederlaag tegen
Filistijnen, buitmaken ark,
30.000 gesneuvelden. Vs. 2:
20 jaar staat ark (vergeten?)
i.e. huis in Kirjat-Jearim…
Zou dat ons overkomen? Ja
hoor: waar ark stond (heiligste
deel tabernakel) daar ‘woonde’
God. God ‘woont' nu in ons maar hoe lang duurt het vaak
voordat wij dat een beetje
beginnen te begrijpen?

Maar na 20 jaar klagen ze hun
nood bij de HEER (2): ms wel
eerder geklaagd, maar niet
tegen HEER - maar dat is
juiste adres voor klachten…

Het moet radicaal zijn. Maar
ook daarvoor Jezus gekomen:
om radicaal te zijn in onze
plaats, want bij ons zakt het
vaak weer weg…

- zichtbaar (jongste zoon) of
onzichtbaar (oudste zoon).
Stel terugkeren niet uit!

‘Als het u werkelijk ernst is
terug te keren naar HEER’ (3):
het was wat halfslachtig… We
blijven vaak steken in goede
voornemens… Maar in dit
verhaal zie je dat wat halfslachtig begint toch ernst
kan worden!

Israëlieten doen goden weg.
En erkennen dat ze gezondigd
hebben (6): zijn 100% eerlijk
tegen God (en mensen) is nr. 1
bij bekering. Ze onderstrepen
het met 2 rituelen: kunnen je
helpen om een stap te zetten!

1. Het contrast tussen hs. 4-6
en hs. 7. Heb jij dat contrast
ook wel eens meegemaakt?
Wat is het eﬀect daarvan?

Filistijnen denken (7):
‘Opstand!’ Israëlieten vragen
God om hulp en Hij verhoort
(8-9) en dondert (10) tegen
Filistijnen en ze vluchten.

3. Zijn er vreemde goden in
jouw leven? Denk na over de 3
vragen die hiernaast staan en
deel met elkaar.

‘Doe dan de vreemde goden
weg’ (3). Baäl & Astarte: goden
v geluk, gezondheid, genieten,
gezin, geld. Niks veranderd in
3000 jaar. Wat zijn jouw
vreemde goden?
1. Waar gaat meeste geld heen?
2. Waar steek je meeste tijd in?
3. Waar gaan je gedachten
vanzelf heen?
Dat is je ‘god’… Hem wegdoen
= weggooien/ verwijderen uit
agenda/ favoriete websites
verwijderen/ een contact
verbreken/ gedachten
wegsturen in Jezus’ naam.

schone lei

Bespreek:

2. Merk jij dat God in jou
‘woont’? Waaraan?

4. Wat weerhoudt je om met
hen af te rekenen? Heb je hulp
van één van de anderen nodig?
Bid:

Wat een verschil met hs. 4-6!
Blijkbaar no hard feelings bij
God! Hij verlost weer net
zo royaal als vroeger! Je mag
weer met schone lei beginnen!
Afdwalen en terugkeren kan:
- in het groot (verloren zoon,
Lc. 15, jaren weggeweest) of
in het klein (alles op een dag);

1. Om (meer) besef dat God in
je woont.
2. Om inzicht in wat je ‘goden’
zijn en om de wil en de moed
om ze weg te doen.
3. Dank voor een schone lei telkens weer.
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