
Pad 12. Tijd Met God Alleen
Heb. 11:6: "maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij

bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken."

D.T.P. periode 3 DAG 62

VRIJDAG: ALLEEN ZIJN MET DE VADER
Lezen: Ex. 33:7-11 (vs. 11: Van aangezicht tot aangezicht)

Steeds wanneer Mozes behoefte had om heel dicht bij God te zijn,
ging hij naar de "tent van samenkomst" (Ex. 33:7). Op die stille
plaats, ver van de legerplaats, sprak Hij met God van aangezicht tot
aangezicht zoals twee vrienden met elkaar praten. Zo hebben we
allemaal een plaats nodig om samen te zijn met God. Ook Jezus trok
zich vaak terug in de bergen (Lucas 5:16; Lucas 6:12). Over de
manier van God zoeken leert Hij ons in Matt. 6:6: "Maar gij, wanneer gij bidt, ga
in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw
Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden".
In onze stille tijd kunnen we onze aandacht helemaal op God richten. In Jes.
55:6 vinden we: "Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan,
terwijl Hij nabij is". Als we ons terugtrekken om tijd met God door te brengen,
dan zullen we Hem ook echt ontmoeten. Mozes deelde zijn zorgen met God en
ontving tijdens zijn ontmoetingen met Hem geloof en kracht om het volk Israël
te leiden. De Israëlieten waren soms verbaasd over hoe lang Mozes in de tent
bleef. Maar Mozes hechtte veel waarde aan het samenzijn met God. Hij wilde
God leren kennen en gehoorzamen. Het was Mozes' verantwoordelijkheid om
Gods plannen te kennen zodat het volk Israël Gods grote daden kon zien. En hij
deed dat door tijd met God alleen door te brengen.

Waar ga jij naar toe om tijd met God door te brengen? Is er tussen jou en God
sprake van een vriendschap?

Naslag: Psalm 27:7-11; Psalm 103:7; Lucas 4:42; Lucas 6:12


