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NAJAGEN VAN GOD
Beste vrienden van Keltische Gebeden,
Ik vind het heel opmerkelijk dat iemand, ruim 60 jaar geleden, zo haarscherp omschreef waar
het juist in ons christelijke milieu van vandaag zo aan ontbreekt. Ik heb het over A.W.Tozer
die in 1948 in zijn boek “The Pursuit of God” (het najagen van God) het onderstaande
neerschreef…
“God te hebben gevonden en desondanks Hem koortsachtig te blijven zoeken is de
paradox van de liefde, die helaas ontkend wordt in een tijd waarin de kerk zich
tevreden stelt met het ‘aannemen’ van Christus – alsof Hij daadwerkelijk niet meer
is dan een aanname – zonder dat het heilige vuur van het najagen van Hem in ons
ontstoken wordt.
Elk tijdperk heeft z’n kenmerken. Wij leven in een tijd van religieuze complexiteit. De
eenvoud die in Christus is, is onder ons moeilijk te vinden. In plaats daarvan hebben
wij programma’s, methodes en organisaties en een wereld aan nerveuze activiteiten
die onze tijd en aandacht opeisen maar het verlangen van de ziel niet kunnen
bevredigen. De oppervlakkigheid van onze innerlijke beleving, de holheid van onze
aanbidding, en het serviele na-apen van de wereld dat kenmerkend is voor onze
promotionele aanpak – alles getuigt ervan dat wij, in onze tijd, God maar slecht
kennen en de vrede van God al helemaal niet kennen. … Als we in de hectiek en de
verwarring van uiterlijkheden van onze tijd God willen kennen, moeten wij eerst
besluiten dat wij hem wíllen zoeken en daarna ons begeven op de weg van de
eenvoud en opklimmen naar de “wolk van het niet-weten”. Wij moeten alles
wegstropen, inclusief onze theologie, tot alleen de essentiële delen van onze relatie
met Hem overblijven (en dat zijn er verrassend weinig). We moeten elke poging om
indruk te maken wegdoen, en tot hem naderen met de onschuld en vrijmoedigheid
van een kind. … De kwade gewoonte van het zoeken van ‘God-plus-…’ weerhoudt ons
ervan Hem te vinden in zijn volle openbaring. Als we die ‘plus’ wegstrepen, zullen we
God spoedig vinden en in hem alles wat wij heimelijk verlangden.
We hoeven niet te vrezen dat in het zoeken van God ons leven zal versmallen of de
bewegingen van ons hart zullen worden beperkt. Het tegendeel is waar. We kunnen
ons niets beter veroorloven dan God tot ons Al te maken, te concentreren, alles te
offeren voor het ene, voor de Ene.” (A.W.Tozer)
Beter dan hij had ik het niet kunnen zeggen.
Tot de volgende maand.
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