Ol i e

Binnenkomen

Olie

Olie is zeer gewaardeerd en kostbaar. Niet alleen om wat het doet, maar ook om wat het
betekent. De zalving van iemand in de bijbel is een inwijdingsceremonie die de status en
roeping van de gezalfde verandert. ‘Messias’ betekent letterlijk ‘de gezalfde’. Jezus wordt
Christus genoemd omdat Hij gezalfd is en als christenen dragen wij Zijn naam omdat
we door Hem gezalfd zijn door de Geest.

Luisteren
Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap
om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de
oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd
vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar
Rama. [1 Samuel 16:12-13]
Het evangelie verklaart een waarheid over ons die onomkeerbaar en onherroepelijk is.
Door de Heilige Geest zijn we ‘in Christus’ en zijn we nu geliefde kinderen van God,
voor eeuwig verbonden aan Christus. Dit is de waarheid over wie wij zijn. Het is een
grote rijkdom voor ons leven als we vasthouden aan deze werkelijkheid.
Er zijn regelmatig meerdere terreinen in ons leven waar we dit kunnen toepassen. De
olie van de Geest kruipt tussen de gewrichten en mechanismes van die levensterreinen.
Iedere dag kunnen we de Geest uitnodigen om ons in staat te stellen de waarheid van
wie we zijn te realiseren.

Antwoorden
Als je eerlijk bent, op welke levensterreinen mis jij dan de realiteit van Christus?
Als je overdenkt hoe de liefde van God onder de huid van jouw vrienden zou kunnen
gaan kruipen, hoe zou het beeld van de olie van de Geest barrières kunnen doorbreken?

Bidden

Kom Heilige Geest… Mag Uw zalvende Geest in ieder terrein van ons leven doorsijpelen,
opdat we Uw liefde mogen openbaren in wie wij zijn.

O Heer, mijn God,
licht van de blinden
en kracht van de zwakken.
Ja, ook, licht van de zienden
en kracht van de sterken.
Luister naar mijn ziel
en hoor het huilen
vanuit de diepten.
O Heer, help ons om te keren
en U te zoeken:
want u hebt uw schepselen
niet in de steek gelaten
zoals wij U, onze Schepper,
wel in de steek hebben gelaten.
Laat ons omkeren en zoeken naar U,
want we weten dat U in ons hart bent,
als we belijden voor U,
als we onszelf werpen op U
en huilen op Uw schouder
na al onze ruwe manieren.
en U teder onze tranen wegwist
en wij nog meer huilen van vreugde;
want U, Heer, die ons gemaakt heeft,
komt om ons te vernieuwen en te troosten.
Hoor, Heer, mijn gebed,
en geef dat ik U volledig zal liefhebben
en red mij, O Heere, van iedere verleiding,
tot aan het einde. Amen
[Augustinus van Hippo]

