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Beste vrienden,
Het zal je ongetwijfeld al wel opgevallen zijn dat je bij het volgen van de dagelijkse
www.keltischegebeden.nl, steeds weer gedwongen wordt om de stilte en het alleen-zijn te
zoeken. Dat gaat welhaast als vanzelf, niemand legt je het n.l. op, dat zoeken van de
‘wildernis’, de woestijn, de stilte. Het is, denk ik, ook niet toevallig dat de Keltische
christenen zo’n sterke verbondenheid voelden met de spiritualiteit van de woestijnvaders
in Egypte uit 4e eeuw.
Woestijnen zijn fascinerende plaatsen waar God vaak heel direct tot mensen kan spreken.
Je ziet dan ook dat woestijnen een enorme rol spelen in het leven van de ‘grote’ figuren uit
de bijbel. Denk maar eens aan mannen als Mozes, Elia, Johannes de Doper, Jezus, Paulus.
In de woestijn vormt God de mensen die later een leidende rol zullen vervullen in de
uitwerking van Gods plannen.
Maar ook de vorming van het volk Israel is niet goed denkbaar zonder de woestijn. Je kan
zelfs zeggen dat de ‘woestijn’ ge-etst is in de ziel van dit volk. God zelf zegt in Deu 8:2-3
“Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar
lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er
in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet”.
Deze maand zullen we kijken naar het leven en de roeping, de traditie en de geschiedenis
van God’s zelfgekozen volk Israel, en ontdekken dat we daar veel van kunnen leren. Vooral
de feesten van Israel hebben een bijzondere betekenis en kunnen ons enorm helpen om het
belang van ritme in het dienen van God beter te begrijpen. Vandaag de dag, in onze 24/7
wereld, zouden we zeggen dat de tijd die gebruikt werd voor al die feesten een enorme
aanslag betekenden op de economische ontwikkeling van de natie. En toch vond God het
nodig dat alles en iedereen in een vaste regelmaat stopte met ‘geld verdienen’ en feest
moest vieren. Moeten ook wij misschien veel radicaler worden in b.v. het navolgen van de
Sabbat, een dag per week waarin we tot stilstand komen voor rust en reflectie? Misschien
iets om deze maand eens over na te denken.
En mocht je behoefte hebben om te reageren op deze nieuwsbrief, voel je dan vrij. Tot de
volgende keer.
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