
Pad 7. Het Woord
Rom. 1:16: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst

voor de Jood, maar ook voor de Griek.”

DAG 31     D.T.P. periode 2

DINSDAG: HET GEHEIM VAN EEN LEVEN IN OVERVLOED
Lezen: Joz. 1:5-10 (vs. 8: Het geweldige resultaat van
Bijbelstudie)

George Mueller begon een project dat honderden hongerige
weeskinderen redde van de dood in de sloppenwijken van
Engeland. Hoewel het erg belangrijk was dat George de kinderen
de liefde van hun hemelse Vader liet zien, had het werk voor de
organisatie op zich toch nooit de eerste prioriteit. Het was niet het
belangrijkste voor hem. Hij geloofde dat de grootste roeping van

God die op zijn leven rustte was, dat hij een intieme relatie zou hebben met
Hem. God had hem laten zien dat de manier om dit te bereiken was door het
hebben van dagelijkse Bijbelstudie en meditatie. Het woord 'meditatie' komt
oorspronkelijk van een Latijns woord dat het herkauwen van gras door een koe
omschrijft. Het gras wordt met de bek gegraasd, gekauwd, doorgeslikt,
teruggebracht in de bek, nog een keer gekauwd en opnieuw doorgeslikt. Dit
proces herhaalt zich totdat het eten volledig is verteerd. Mueller zei: "God heeft
mij laten zien dat ik op zijn Woord moest kauwen vroeg in de morgen. Dat is niet
iets wat ik moet doen voor mijn bediening maar het is voor mij persoonlijk, zodat
ik gevoed wordt". De geschiedenis leert ons dat deze meditatie enorme invloed
had op zijn leven en zijn werk. Stel je eens voor wat God zou kunnen bereiken
door elk van ons als we elke nieuwe dag zouden beginnen met het bestuderen
van Gods Woord. 

Schrijf een aantal punten op die je de afgelopen dagen hebt geleerd en deel ze
deze week met een vriend of vriendin in je groep!

Naslag: Psalm 1:1-3; Psalm 19:15; Psalm 48:10; Psalm 77:12-15;
Matt. 5:6


