
Lucas 12:24
Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet,

zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze.
Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!

Dit woord van Jezus aan het adres van zijn volgelingen toen, én door de tijd heen aan ons nu, laat zien dat
geloven alles te maken heeft met een persoonlijke relatie. Het onderstreept met name in die relatie de directe en
onherroepelijke betrokkenheid van God de Vader op ons persoonlijk leven en dat, tot in het kleinste detail. Gods
Woord laat niet voor niets weten dat we bij name gekend zijn. De bekende methodisten predikant Samuel
Chadwick (1860-1932) merkte in dit verband ooit eens op (vrij vertaald), terwijl hij opriep om God blindelings te
vertrouwen en alles aan Hem voor te leggen: 'De Goddelijke aandacht voor het detail is verbazingwekkend. Niets
is te onbetekenend voor de Almachtige…'.
Al vanuit het Oude Testament wordt dit duidelijk, bijvoorbeeld in Psalm 32:8 waar God zegt, tegen de
achtergrond van ons besef en erkennen  dat wij zondaar zijn, dat zijn oog op ons is. Alleen, het is in datzelfde
vers van de genoemde psalm dat God de conditie om zijn betrokkenheid te ervaren, aangeeft als Hij zegt: Ik leer
en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet, Ik raad u; mijn oog is op u.

En zo sluit de overdenking voor deze week naadloos aan bij die van de vorige week waar het tekstwoord dat toen
centraal stond (2 Kron. 16:9a) ook aangaf dat Gods oog op ons is en dat, als - indien - ons hart volkomen naar
Hem uitgaat. Geloof ik dat? Ofwel, gaat mijn hart volkomen naar Hem uit? Ons probleem is niet alleen, zoals we
vorige week zagen, dat we zo snel en als eerste op de medemens vertrouwen in plaats van op God, maar ons
probleem kan ook zijn dat we God vaak meten naar menselijke maatstaf. En in dat laatste geval vinden we het
maar wat moeilijk om te geloven dat God zich druk zou maken om ons triviale bestaan. Zou God, die heel de
wereld in zijn hand moet houden, werkelijk oog hebben voor mijn bestaan en al wat daarin speelt?
Jezus zegt dat, wanneer God de mus op het oog heeft, Hij zeker heel ons zijn en bestaan op het oog heeft: Hoe
ver gaat gij de vogelen te boven!

De enige zorg die u en ik in deze moeten hebben is, dat wij ons door Hem laten leren 'aangaande de weg die we
moeten gaan' en luisteren naar zijn raad. Nieuwtestamentisch vertaald komt dat neer op wortelen in en leven
vanuit zijn Woord, hét licht op ons pad!
De Heilige God verklaart voortdurend door heel zijn woord, de Bijbel, dat Hij een persoonlijk God is en dat zijn
hart uitgaat naar ons. Gaat mijn hart uit naar Hem?

Gebed
Wat een overweldigende gedachte dat U Here God, als mijn Vader, betrokken wilt zijn op héél mijn bestaan en
dat, tot in het kleinste detail. Maar laat mij daarbij nooit vergeten dat wil ik dit als werkelijkheid ervaren ik me
moet voegen naar Uw Woord. Laat dat daarom per dag een licht zijn op mijn pad in Jezus naam. Amen.


