Believe in God – Be still

Geloof in God - Wees stil

Faith, in One Word
Of all the uplifting verses in the Book of Psalms, perhaps
none better expresses the essence of a true life of faith
than, “Be still, and know that I am God. I will be exalted
among the nations, I will be exalted in the earth!” (Ps.
46:10). The most fascinating words here are “be still”
because they are the core of trust. Although the
translation “be still” is acceptable, it does not reveal the
truth expressed.

Geloof, in één woord
Van alle opbeurende verzen in het Boek van de Psalmen,
is er misschien geen beter uitdrukking van de essentie van
een echt geloofsleven dan: "Wees stil, en weet dat ik God
ben. Ik zal verhoogd worden onder de naties, Ik zal
verhoogd worden op aarde! "(Psalm 46:10). De meest
fascinerende woorden hier zijn "wees stil" omdat ze de
kern van vertrouwen zijn. Hoewel de vertaling "stil zijn"
acceptabel is, wordt de waarheid niet onthuld.

Actively Let Go
In the original Hebrew of this psalm, the word is harpu,
from the verb RFH  רפהmeaning “to let go, to release”. A
more literal translation of harpu would be "cause
yourselves to let go". The implication here is significant.
Rather than merely being passive, we are instructed to
actively let go in order to know that God is in control
and to objectively know the saving power of God in our
lives.
This is precisely the same idea expressed by Moses
moments before the children of Israel entered the
divided waters of the Red Sea, “The Lord will fight for
you, and you only have to be silent” (Ex. 14:14).

Laat actief los
In het originele Hebreeuws van deze psalm is het woord
harpu, van het werkwoord RFH  רפהdat "z’n gang laten
gaan, loslaten" betekent. Een meer letterlijke vertaling
van harpu zou zijn "maak dat je jezelf laat gaan". De
implicatie hier is aanzienlijk. In plaats van slechts passief
te zijn, worden we geïnstrueerd om actief los te laten om
te weten dat God de controle heeft en objectief de
reddende kracht van God in ons leven kennen.
Dit is precies hetzelfde idee dat Mozes uitdrukt vlak
voordat de kinderen van Israël de gescheidde wateren
van de Rode Zee binnengingen: "De Heer zal voor u
vechten en u hoeft alleen maar stil te zijn" (Exodus 14:14).
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