Een lieflijke geur voor God
Wat deed jij toen je zeventien was? Ik was op die leeftijd verliefd en kreeg verkering met mijn man. Het
was het jaar waarin ik eindexamen deed en mij liet dopen. Het afgelopen jaar heb ik veel gelezen over
iemand die rond deze leeftijd iets ingrijpends meemaakte: Jeremia.
Deze jongeman hoorde op een dag God spreken: ‘Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u
gekend.’ (Jer. 1:5a) Daar liet God het niet bij: ‘Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.’ (Jer.
1:5c) Jeremia reageerde niet enthousiast. Hij vertelde God dat hij nog jong was. God was echter zeker
van zijn zaak. Hij wilde door Jeremia spreken tot Israël. God wilde Jeremia gebruiken om te
waarschuwen, het oordeel uit te spreken, maar ook om een hoopvolle toekomst te verkondigen.
Hoe zou jij het vinden als je alles zou moeten opgeven en moeten lijden voor God? Als profeet kreeg
Jeremia allerlei restricties waardoor hij erg alleen was. Door zijn confronterende boodschappen werd
hij het pispaaltje van Jeruzalem. Hij werd belachelijk gemaakt, bedreigd, geslagen en gevangengezet.
Jeremia leed zo erg dat hij zijn geboortedag vervloekte.
Toch bleef Jeremia God gehoorzaam, ook als hij opdrachten kreeg die niet logisch waren of erg
vervelend. Als hij een rondzendbrief had verstuurd, had die waarschijnlijk weinig goed nieuws bevat en
was een eventueel, thuisfrontcomité vast teleurgesteld geweest. Maar er was er Eén Die enorm van
Jeremia genoot: God. Want Jeremia’s leven van gehoorzaamheid en volkomen toewijding was een
lieflijke geur voor Hem.
De Vader zag zijn Zoon in Jeremia. Hij was een profeet die door zijn eigen familie en geboortestad
geminacht werd. Een profeet die geslagen werd, omdat hij alleen maar de woorden van God doorgaf.
Een profeet die diep begaan was met het lot van zijn volk en huilde om Jeruzalem. Een profeet die zuiver
leefde en zijn Vader gehoorzaamde, ongeacht wat het hem kostte.
Jeremia bracht God het grootste offer dat wij Hem kunnen aanbieden: het offer van een leven. Hij had
een dikke streep door zijn eigen ik gezet en diende alleen God. Dat is ware aanbidding. Ik roep u er dan
toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer,
heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Rom. 12: 2)
Ik dank God voor Jeremia. Hij leert ons hoe we op de Heer Jezus kunnen gaan lijken. Zou er iets mooiers
zijn dat we God kunnen aanbieden? Net als bij Jeremia begint dit proces bij het sterven aan jezelf. Dat
vloeit voort uit het opzien naar het kruis. Als je onder de indruk bent geraakt van Jezus’ diepe liefde en
gelooft dat Hij ook voor jouw zonde stierf, mag je uit diepe dankbaarheid zeggen: ‘Heer, hier ben ik.
Alles is voor U. Doe met mij wat U wilt.’
Dan begint er een wonderlijk proces. God neemt je bij de hand en laat je zien wie Hij is. Hij begint te
spreken door zijn Woord en vormt je naar het beeld dat Hij voor ogen heeft. Als een pottenbakker omvat
Hij jouw leven en vormt het zo dat je een vat wordt tot zijn eer. En als Vader geniet Hij van het leven dat
onder zijn handen ontstaat. Hij is geroerd als Hij steeds meer van zijn Zoon in je ziet. De lieflijke geur,
die jij Hem aanbiedt door je leven aan Hem toe te wijden, brengt Hem zoveel vreugde.
Misschien begon mijn leven van aanbidding wel echt op mijn zeventiende, toen ik besloot om in een
nieuw leven met Hem te wandelen. Als ik eerlijk ben, struikel ik nog vaak. Mijn leven is niet altijd een
lieflijke geur. Maar God laat niet los. Hij ziet het verlangen van mijn hart en raapt me telkens weer op.
Hij geeft genade, kracht en wijsheid. Zo werkt God: alles is uit Hem, door Hem en tot Hem!

