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Psalm 86 vers 11en 12 
Leer mij, Heere, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen;verenig mijn hart tot de vreze Uws 
naams. 
Heere mijn God, ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid; 
 
Volgen 
 
We hebben het in vorige meditaties  gehad over stille tijd en het gebed en nu gaat het over 
de Heere volgen. Hij vraagt gehoorzaamheid. Weten wat de Heere in zijn Woord zegt, is niet 
genoeg De Heere wil dat wij het doen. Het komt aan op het aanvaarden van Gods opdracht 
en gehoorzaam volgen van Gods geopenbaarde wil. Dienend vrouw zijn staat haaks op deze 
tijd. We denken aan zelfontplooiing en het ontwikkelen van je zelf. Een Bijbelse vrouw zijn 
staat ook haaks op ons hart. Door de zonde is ons verstand verduisterd en onze wil 
verkeerd. Het is nodig dat de Heere ons verstand verlicht en onze wil vernieuwt. Dan kunnen 
we leven zoals Hij het wil. 
 
In de Bijbel staat vaak geschreven over mensen die een taak van de Heere op hun 
schouders gelegd krijgen. Hier noemen we namen van enkele mannen die geroepen worden 
om Hem te volgen: Abraham, Noach, Mozes...Er staan ook voorbeelden van geroepen 
vrouwen in de Bijbel:Sara, Deborah, Hanna. Maria krijgt wel een heel bijzondere taak, haar 
antwoord is ook bijzonder. Ze is bereidwillig helemaal beschikbaar voor God. Maar er zijn 
ook mannen en vrouwen die helemaal niet zo bereidwillig zijn. Denk bijvoorbeeld aan Mozes. 
Maar de Heere kan ervoor zorgen dat ze gewillig worden. Door de zonde ligt het niet in ons 
om te volgen. Ons hart verzet zich tegen een leven dat gebonden is aan Gods geboden. En 
toch is het de beste weg om te volgen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Op 
een leven in gehoorzaamheid volgt zegen. 
 
Misschien merk je dat je niet zo volgzaam bent,en vraag je hoe moet dat Heere? Maak dan 
van het gebod een gebed. Alleen de Heere kan je geven wat nodig is. Als je kijkt naar de 
taken en verantwoordelijkheden die de Heere je geeft en van je verwacht, dan vraag je je 
misschien af: Hoe kan ik ooit Gods opdracht vervullen? Lees dan Filippenzen 4 vers 13: 
waar Paulus zegt en belijd: Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft .Door 
Zijn Woord wil de Heere je hart neigen om Hem te dienen en je kracht geven om het te doen 
 
Wel gelukzalig is de vrouw die de Heere vreest en in Zijn geboden wandelt!  
 
Ter overdenking:" 
Lukas1 vers 38 Wat is Maria's antwoord? Wat is jouw antwoord op Gods opdracht voor jou? 
Lees psalm 121: Put jij daar ook kracht uit? 
 
Psalm 121 vers 1 
 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde 

Psalm 86 vers 6 
 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 
 


