"Wees stil"
Exodus 14 vers 14
De HEERE zal voor u
strijden, en ú moet stil zijn.

Stil zijn …
- In stilte je verwonderen over de grootheid van God.
- In stilte terugtrekken, om bijvoorbeeld na te denken.
- In stilte wachten kan heel goed zijn…
Psalm 27 vers 14
Wacht op de HEERE, wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.
Psalm 27 is een strijdlied.

Horen
Maar er is toch nog iets belangrijkers.
De Israëlieten moesten stil zijn omdat het een "opstandig en rumoerig" volk was.
Het eerste wat God van ons vraagt (lees de profeten maar na) = HOREN.
Gods woord horen met de oren en lezen met de ogen. Dan stil zijn en wachten op de
HEERE. Staat er in Psalm 27 "wees sterk" staat er vervolgens
Is dat niet precies wat er met Rineke in haar leven gebeurt is.
Wees sterk, ja wacht op de HEERE.
Christus zegt tegen de schriftgeleerden, als die hem vragen wat het eerste is van alle
geboden.
Markus 12 vers 29 en 30
En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De
Heere, onze God, de Heere is één.
En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
"Horen" is het eerste wat Christus van ons wil.
Daarna volgen er nieuwe zinnen.
Lees ook:
Deuteronomium 6:4 en 10:12 en Lucas 10:27

Eerst horen en daarna stil zijn
Links in het schilderij is een oor geschilderd.
Middenin het oor het kruis. Denk aan de operaties die daar zijn geweest.

Het hart
En hij zal uw hart sterk maken (Psalm 27)
God lief hebben met geheel uw hart enz.

"Wees stil"
Rechts is een hart geschilderd.
Het hart is gevormd door trillingsgolven van geluid.
Door te luisteren naar de HEERE en je dan stil te
verwonderen.
Christus heeft voor ons gestreden.
"Want van U is het Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid." Amen.
Een stukje uit Mattheüs 6 "Het gebed des HEEREN"
Exodus 14 vers 14
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
De HEERE zal voor u strijden.
Psalm 27 verhaalt hier ook van.
Op veel meer plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen dat God voor ons strijd.

Afhankelijkheid
Na “Het gebed des HEEREN” in Mattheüs 6, lezen we verder in de verzen 19-34.
Het bekende hoofdstuk over “Leven in Christelijke afhankelijkheid”.

Stil zijn …
Mattheüs 6 vers 27- 29
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze
groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn
heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Daarom zijn er ook lelies geschilderd in het schilderij.
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