Geestelijke droogte – berouw tonen
Als wij de afgelopen 3 maanden terugkijken, hoe ons geestelijk leven zich heeft
afgespeeld, dan merk je dat je toch gemakkelijker bent geworden. Je doet andere
dingen, die je normaal niet doet. Ja, je mist de diensten maar je wordt ook lauw.
Heb je dat ook ervaren? Wat is daar dan de oorzaak van? Hoe kan en wil je daar
van af komen, dat je leven weer in opgaande richting gaat! Waardoor je leven
opnieuw dat verlangen krijgt om Hem te dienen en volgen.
Mogelijk is de zonde geruisloos ingeslopen zonder dat daar erg in heb, dan kan
een belangrijke oorzaak zijn: geestelijke droogte. Waarom? Omdat als je niet
meer in die volle relatie bent met God, dan zullen er andere dingen je hart en
gedachten vullen. Dan is de vraag die daarop volgt: ‘Wat is daarvan oplossing,
hoe zorg ik dat die droogte eindigt? Slechts Eén woord: berouw.
Ik wil met u lezen: 2 Kronieken 7:13,14 , die is duidelijk en instructief; als God
aan Salomo verscheen in de nacht en God tot hem sprak.
Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt( Geestelijke droogte), of
wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik
pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren
van hun slechte wegen (Berouw), dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun
zonden vergeven en hun land genezen.
Lieve mensen: Oprecht berouw tonen betekent een verandering van het hart,
waardoor je van richting gaat veranderen. Want als je niet van richting wil
veranderen, dan zal er ook geen oprecht berouw zijn. Want spijt hebben is niet
hetzelfde als berouw tonen.
Berouw tonen is de verandering van het hart, waardoor je levensstijl anders is,
want je bent van richting verandert. Het is een ommekeer een totale verandering.
Daarmee wil ik je zeggen: als je weet dat er zonde is in je leven, toon dan
berouw.
Koning David geeft ons in Psalm 32:4,5 daar een geweldig voorbeeld. Hij zegt:
Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht
veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn
ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor
de HEERE.
Als je vanwege zonde een geestelijke droogte ervaart, toon dan berouw. Als je
dat doet, kan je geestelijke droogte doorbroken worden en kun je de zegeningen
van God ervaren.
PRIJST GODS WONDERVOLLE NAAM!

