“Een eenzame weg”
Psalm 107:1-9
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/christia/solitary.htm
Een klassiek traktaat over hoe Christus een eenzaam hart kan vervullen
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V. Het poëtische aspect is door de vertaling weggevallen.

Het origineel van dit kleine traktaat kwam in handen van iemand die een lange reis maakte doorheen Schotland, en die er het volgende over zegt: “Tijdens mijn vele eenzame uren werd het dikwijls gelezen, en altijd met veel bemoediging. Het stelde me in staat te begrijpen, meer dan ooit
tevoren, hoe wijs en hoe liefdevol God is, in al Zijn handelen met Zijn kinderen. Dankbaar voor de
zegeningen die dit gedicht me brachten, publiceerde ik het in een grote oplage voor vrije distributie.
Van verre en dichtbij kwamen reacties binnen van hen bij wie het echt geholpen heeft. En als gevolg van de vele verzoeken kwam er een 14de druk, 180.000 exemplaren als geheel, die nu verspreid
worden om mensen te bemoedigen die ‘een eenzame weg’ gaan” - J.H.S.
“Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis,
een stad om te wonen vonden zij niet.
Zij waren hongerig, ja, ook dorstig,
hun ziel was in hen bezweken.
Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
redde Hij hen uit hun angsten.
Hij leidde hen op een rechte weg,
zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen”
(Psalm 107:4-7)

Een eenzame weg (1)
Spreuken 14:10; 1 Korinthiërs 2:11
“Het hart kent zijn eigen bitterheid, en een vreemde kan zijn blijdschap niet delen” (Spr. 14:10).
“Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?
Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God” (1 Kor. 2:11).
Er is een mysterie in ’s mensen hart,
en alhoewel wij omringd zijn door velen
van hen die ons liefhebben en het leven delen,
komt er een gevoel van uiterste eenzaamheid,
tot ieder van ons, van tijd tot tijd.
Onze dierbaarste vriend is een “vreemde” voor onze vreugde,
en hij kan zich onze droefheid niet realiseren.
“Er is er niet één die werkelijk begrijpt,
niet één die kan intreden in alles wat ik voel”;
dit is de schreeuw in ieder van ons.
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Wij wandelen op een “solitaire wijze”,
ongeacht wat ons lot mag zijn;
elk hart, mysterieus als het is, zelfs voor zichzelf,
moet zijn innerlijk leven in eenzaamheid leven.

Een eenzame weg (2)
Job 7:17; Mattheüs 10:37
“Wat is de mens, dat Gij hem groot acht, en dat Gij Uw hart op hem zet?” (Job 7:17).
“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven
Mij, is Mij niet waard” (Matt. 10:37).
En wil je weten waarom dit zo is?
Omdat de Heer verlangt naar onze liefde.
In elk hart wil Hij de eerste zijn.
Daarom bewaart Hij de geheime sleutel Zelf,
om al haar kamers te openen, en te zegenen,
met volmaakt medegevoel en heilige vrede,
elke eenzame ziel die tot Hem komt.
Dus als wij deze eenzaamheid voelen,
is het de stem van Jezus die zegt: “Kom tot Mij”.
En elke keer dat wij “niet begrepen” worden,
is dit een roep om opnieuw te komen,
want Christus alleen kan de ziel vervullen.
En zij die met Hem wandelen, van dag tot dag,
kennen nooit een “solitaire weg”.

Een eenzame weg (3)
Jesaja 40:16; Psalm 34:23
“De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer”
(Jesaja 40:16)
“De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet
schuldig verklaard” (Psalm 34:23)
En als hier beneden een zwaar kruis op je drukt,
en je zegt: “Ik kan dit gewicht niet alleen dragen”,
dan is dat waar. Christus maakte het opzettelijk zo zwaar,
opdat je terugkomt tot Hem.
Het bittere verdriet, dat “niemand begrijpt”,
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stuurt van de Koning een geheime boodschap uit,
die je vraagt opnieuw tot Hem te komen.
De Man van Smarten begrijpt dit wel,
In alle beproevingen kan Hij meeleven met jou.
Je kan niet teveel komen, of te dichtbij.
Oneindig is de genade van de Zoon van God,
Zijn aanwezigheid vervult de verlangende ziel.
En zij die met Hem wandelen, van dag tot dag,
kennen nooit een “solitaire weg”.
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