Zondag 2 mei Gratis eten en drinken

Gratis eten en drinken
Kom je weleens op de markt? Daar vind je van die
kraampjes waar marktkoopmensen allerlei dingen
verkopen, zoals groenten en fruit, brood, stoffen
voor kleding en nog veel meer.
Ik, Jesaja de profeet, kom vaak op de markt. Het
ruikt er meestal heerlijk, naar vers brood en lekker
eten. Als ik honger heb, dan loopt het water me
soms in de mond. Dan wil ik het liefst zo’n
versgebakken brood kopen, dat zo heerlijk ruikt en
dat nog een beetje warm is. Mmmm, zo lekker!
Laatst ook: ik liep op de markt en het was warm. Ik
had dorst en honger. Toen kwam ik bij een kraam
waar de koopman verse broden verkocht, van die
lekkere, met een mooie goudgele korst… Het brood
zag er heerlijk uit, en ik had zo’n trek!
Maar… zo jammer – ik had geen geld om het te
kopen. Ik had helemaal niets. De koopman keek me
een beetje boos aan toen hij merkte dat ik geen
geld had. Hij joeg me nog net niet weg, maar het
scheelde niet veel, dus ik liep maar weer door. En
bij de andere kramen kon ik natuurlijk ook niets
kopen, al wilde ik het nog zo graag. Ik had niet eens
geld voor een slokje water. Tja, zonder geld kun je
niets op een markt, dus ik ging met een lege maag
maar weer naar huis.
Terwijl ik terugliep naar huis sprak God tegen me. Ik
heb jullie al verteld dat God dat soms doet, hè? Ik
ben namelijk een profeet, iemand die de woorden
van God aan de mensen doorgeeft. Daarom zegt
God dingen tegen me.

God zei: ‘Kom hierheen! Hier is water. Heb je dorst?
Ik heb water en eten. Koop hier je water en je
brood, bij Mij is het gratis! En ook wijn en melk, je
hoeft niets te betalen.’ Dat hoorde ik God zeggen!
Ik bleef even staan. Gratis? Ik hoef niets te betalen?
Ik dacht aan die marktkoopman van daarnet. Bij
hem kon ik helemaal niets kopen zonder te betalen!
Maar toen begreep ik dat God iets anders
bedoelde: Hij vertelde me iets dat ik weer aan de
mensen moest doorgeven. En ik luisterde verder.
God zei: ‘Als je naar Mij luistert heb je altijd meer
dan genoeg te eten. Dan zul je genieten van een
heerlijke maaltijd en daarna heb je geen honger
meer, zeker weten. Waarom zou je nog geld
uitgeven aan brood als je daarna weer honger
krijgt? Of aan iets anders als je er toch niet echt vol
van wordt? Bij Mij mag je eten voor niets, goed en
lekker eten, en daarna heb je nooit meer honger.’
Lekker eten voor niets? Ik zag het voor me: een
marktkoopman die bij een kraam met heerlijk eten
staat, waar je koel en lekker water kunt drinken, en
verse melk, en nog veel meer… En je hoeft niets te
betalen! Wat zal het druk worden bij die kraam,
want wie wil dat nou niet? En dan is het ook nog
eten waar je nooit meer honger van krijgt.
Maar wacht eens, nooit meer honger? Wat voor
eten zou dat zijn? Ook al eet ik nog zo lekker, ik krijg
na een tijdje altijd weer honger. Langzaam liep ik
verder. Wat had God nou precies gezegd? ‘Als je
naar Mij luistert…’
Toen hoorde ik nog meer: ‘Luister goed naar Mij en
je zult leren hoe je goed kunt leven.’ Aha, God

bedoelt dat als je naar Hem luistert, Hij je helpt om
goede dingen te doen. Dan leef je zoals Hij wil en
dan ben je gelukkig. En dat is net zo fijn als nooit
meer honger hebben.
Nu begreep ik het. God wil dat we naar Hem
luisteren. Hij bedoelt dat luisteren naar Hem net is
als heerlijk eten en drinken, omdat je voelt dat het
goed voor je is. En dan zullen mensen die God nog
niet kennen, zien dat God een God is die voor je
zorgt. Je komt niets tekort en het kost helemaal
niets. Wat een mooi nieuws is dat om aan de
mensen te vertellen!

Snelle pita pizza’s om met je vrienden te delen!!

