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Zondag 9 mei
‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen…’ (Matt. 6:34)(NBV).

Maandag 3 mei
‘Ik zal ook voor uw kamelen putten…’ (Gen. 24:19)(NBV).

Gods economie in moeilijke tijden (2).
Tenzij je de Grote Depressie hebt meegemaakt (in de jaren dertig van de vorige eeuw in
Amerika) heb je nog nooit eerder tijden meegemaakt als deze: instortende banken,
faillissementen, gedwongen huizenverkoop, werkloosheid, enz. Je kunt de angst van de
gezichten van de mensen aflezen en die voelen in hun woorden. Dus tot wie moeten we
ons wenden? Tot politici, economen of tot onze eigen bronnen? Geen menselijke
instelling is in staat om met antwoorden te komen. Ken dus je bron! De Bijbel voorspelde
het schudden van menselijke koninkrijken en materiële zaken: ‘zodat alleen blijft wat
onwankelbaar is’ (Hebr. 12:27). Maar terwijl bureaucratieën, bedrijven en banken tot op
hun grondvesten hebben staan schudden, blijven onze Koning en zijn koninkrijk zo vast
als een rots. De Bijbel zegt: ‘God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat
u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt
bijdragen aan allerlei goed werk’ (2 Kor. 9:8). Let op het ‘al en altijd’. Wat zou je nog meer
kunnen wensen? Je gezin, gezondheid, geestelijke, materiële, huidige en toekomstige
zekerheid worden gegarandeerd onder de clausule ‘verzekeringen en middelen’ van
Gods onwankelbare koninkrijk. De economie van de mens is niet jouw bron. Zij is niet
meer dan een kanaal dat de Koning al dan niet kan gebruiken om te voorzien in jouw
behoefte als burger van zijn koninkrijk. Ontspan, het feit dat je God kent, je nooit
aflatende bron, zorgt ervoor dat hij ‘uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u zal
aanvullen, door Christus Jezus’ (Fil. 4:19).

De beloningen van vriendelijkheid (2).
Het verhaal van Rebekka leert ons een heel belangrijke waarheid over het leven: klopt
kans aan je deur, zorg dan dat je klaar staat om hem binnen te laten. Rebekka dacht niet
aan de extra inspanning die nodig was om tien dorstige kamelen water te geven. Ze zei
niet: ‘Dat soort werk doe ik niet, dat valt niet onder mijn takenpakket.’ Ze leefde aan de
hand van het principe: ‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet’
(Pred. 9:10). Toen Eliëzer opdook, ontwikkelde ze niet plotseling een werkethiek, ze
bracht die al dagelijks in praktijk. En het loonde. Trouw zijn levert altijd beloningen op.
God kijkt naar je doen en laten in kleine dingen. Grote momenten overkomen je niet als je
erop wacht. Die komen als je trouw bent in kleine dingen, in dagelijkse routine en
onopvallend dienen. Rebekka citeerde niet uit de Thora of vroeg Eliëzer naar zijn
kerkelijke achtergrond. Ze besloot niet supergeestelijk te zijn, maar gewoon aardig. Het
gevolg was dat ze zijn aandacht trok, zijn respect afdwong en uiteindelijk in de familie van
Abraham terechtkwam. Beter kun je niet krijgen! En nog iets: toen Rebekka Eliëzer mee
naar huis nam om haar familie te ontmoeten, wilde de familie haar nog tien dagen laten
blijven voor ze meeging om Isaak te ontmoeten. Dat was de gewoonte. Maar op de vraag
of zij gelijk mee wilde, zei Rebekka ja (zie Gen. 24:58). Stel niet uit als God de deur
opent. Zeg niet dat anderen meer gekwalificeerd zijn. Als God jou geroepen heeft, dan
ben jij de juiste persoon. Stap dus over je angsten heen en ga in de richting waarheen hij
jou leidt.
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Dinsdag 4 mei
Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen….’ (Ps. 127:4)(NBV).
Pijlen.
De Bijbel ziet ouders als boogschutters en kinderen als pijlen. Wat is jouw taak als
boogschutterouder? Ten eerste om hen te beschermen in de koker (thuis). Na de moord
op haar man werd aan Jacqueline Kennedy gevraagd of ze van plan was de politiek in te
gaan. ‘Nee,’ antwoordde ze, ‘de nadruk ligt voor mij op mijn toewijding aan de kinderen.
Als zij verkeerd opgroeien, zou niets van wat ik in het openbaar zou kunnen doen enige
betekenis hebben.’ Onze kinderen groeien op in een generatie waar ze aan drugs en
wapens kunnen komen, kinderlokkers kunnen treffen, betrokken kunnen raken in virtuele
seks, en dat alles onder ons eigen dak via de computer. Dat zou je moeten verontrusten!
Jij zegt: ‘Ik ben er zelf achter gekomen; dat zullen zij ook wel doen.’ Nee, ‘een kind dat
niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande… tuchtig je zoon… hij zal je vreugde
geven’ (Spr. 29:15-17). Maar pas op. Als je kinderen jou kritisch en saai vinden, dan gaan
ze je uit de weg en exploderen later als een tijdbom. Creëer een thuissituatie waarin ze
open vragen kunnen stellen, antwoorden krijgen en levenslange waarden vormen. Het
woord ‘schutter’ houdt in dat je voor hen moet strijden! Jouw tweede taak als
boogschutterouder is ze de juiste richting op sturen. ‘Leer een kind van jongs af aan de
juiste weg…’ (Spr. 22:6). Je moet ze niet overbeschermen, want dan smoor je hun
creativiteit in de kiem. Offer hen niet op voor materiële dingen en dring jouw onvervulde
dromen niet aan hen op. Help hen hun talenten te ontdekken en Gods plan voor hun
leven te ontrafelen. En word dan hun grootste fan. En als laatste: laat ze gaan. Loslaten
kan moeilijk zijn. Maar het is makkelijker als je ze de waarheid hebt voorgehouden, als ze
worden ondersteund door gebed en onder Gods bescherming staan.
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Woensdag 5 mei
‘We hebben verschillende gaven…’ (Rom. 12:6)(NBV).

Vrijdag 7 mei
‘Uit angst…’ (Matt. 25:25)(NBV).

Wees jezelf!
Hij wilde dirigeren, maar zijn manier van doen werkte niet. Tijdens zachte stukken hurkte
hij diep. Bij harde stukken sprong hij in de lucht en schreeuwde zelfs naar het orkest. Zijn
geheugen was niet al te best. Op een keer vergat hij dat hij het orkest had opgedragen
een bepaald stuk niet te herhalen. Toen hij tijdens de uitvoering terugwilde naar dat
gedeelte, gingen zij verder, dus hij stopte de muziek en schreeuwde: ‘Stop! Fout! Zo is
het niet goed! Opnieuw! Opnieuw!’ Voor zijn eigen pianoconcert probeerde hij te dirigeren
vanaf de pianokruk. Op een bepaald moment sprong hij op van de kruk en gooide de
lampjes van de piano. Bij een ander concert liep hij een koorknaap omver. Tijdens een
lange, ingewikkelde passage sprong hij hoog de lucht in om een luid begin aan te geven,
maar er gebeurde niets omdat hij de tel was kwijt geraakt en het orkest te vroeg had
ingeseind. Toen zijn gehoor achteruitging, probeerden de musici zijn dirigeren te negeren
en op de eerste violist te letten. Ten slotte verzochten ze hem om naar huis te gaan en
het dirigentschap op te geven. Wat hij inderdaad deed. Wie hij was? Ludwig von
Beethoven. De man die door velen wordt beschouwd als de grootste componist aller
tijden, leerde dat niemand alles kan. De Bijbel zegt: ‘We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.’ Onderken en ontwikkel dus jouw
gave. Dat kan bedreigend zijn, vooral als je je leven lang hebt gezocht naar erkenning
van mensen die je dat niet kunnen geven. Laat je leven niet langer een voortdurende
worsteling zijn om te zijn zoals je niet bedoeld bent. God heeft je gemaakt zoals je bent.
Wanneer jij probeert iemand anders te zijn, kun je op zijn hoogst nummer twee zijn. Wees
daarom jezelf. Wie kan dat nu beter?

Weiger je door angst te laten tegenhouden.
Wat zouden we niet bereiken als we niet bang waren om te falen? Jezus vertelde van een
man die zijn hele handel toevertrouwde aan drie sleutelfiguren. De eerste gaf hij vijf
talenten, de tweede twee en de derde een. In die tijd was één talent zo’n vijftien
jaarsalarissen. Een behoorlijk buitenkansje dus! Het was een beslissend moment dat ze
alle drie de gelegenheid gaf hun vaardigheden te testen, initiatief te ontwikkelen, hun
gezond verstand te gebruiken en profijt te trekken uit hun investering. Dat was ook
precies wat de eerste twee mannen deden en zij verdubbelden hun deel. Maar de derde
was bang om fouten te maken, daarom begroef hij zijn talent. Jezus beschreef deze man
als ‘slecht’ en zei dat zijn talenten hem zouden worden afgenomen en zouden worden
gegeven aan de man die zijn deel winstgevend had gebruikt. Hij werd niet veroordeeld
om wat hij gedaan had, maar om wat hij niet gedaan had.
Angst voor mensen, angst voor falen en angst voor afwijzing kunnen je in de verleiding
brengen je gave te begraven. Doe het niet! Zolang je niet de moed hebt om te beginnen heb je al verloren. Toen God mensen als Mozes, Gideon, Debora en Ester riep, moesten
zij allemaal hun natuurlijke angsten overwinnen. Dat geldt ook voor jou. Toen de
Israëlieten in de woestijn waren, wilden ze uit angst om tekort te komen terug naar de
Egyptische slavernij. Angst voor vervolging zorgde ervoor dat de discipelen Jezus
verrieden in zijn donkerste uur. En het zorgde ervoor dat Petrus hem verloochende - tot
drie keer toe. Weiger je te laten tegenhouden door angst. Hoe je je talenten gebruikt is
een zaak van het allerhoogste belang. Het is in feite de basis op grond waarvan God je
uiteindelijk zal beoordelen en belonen.

Donderdag 6 mei
‘Ik ben… de God van Abraham… Isaak en… Jakob’ (Exod. 3:6)(NBV).

Zaterdag 8 mei
‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen…’ (Matt. 6:34)(NBV).

Je plaats in Gods plan innemen.
We zijn tegenwoordig geneigd te denken in termen van onmiddellijke bevrediging. We zijn
de generatie van een facelift onder lunchtijd en van sms’en. Aan wachten hebben we een
broertje dood. Denk aan de laatste keer dat je moest wachten op een pakje via de
gewone post, of in de rij moest staan bij de kassa. En weet je waar het fout gaat? We
verwachten dat als God iets via ons initieert hij het afmaakt, liefst waar wij bij zijn. We
vinden het niet fijn als hij besluit het werk voort te zetten via iemand anders, of, erger nog,
via een volgende generatie! Maar zo werkt God wel! Wanneer God iets aan je openbaart,
valt het meestal binnen het kader van wat al heeft plaatsgevonden voor jij op het toneel
verscheen. Hij zei tegen Mozes: ‘Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ God had
honderden jaren eerder bepaalde beloften gedaan aan Mozes’ voorouders, en nu was het
Mozes’ beurt om zijn plek in te nemen in het plan van God. Aanvaarden dat jij maar een
kleine schakel bent in een grote keten kan vernederend zijn, maar toen Mozes het
eenmaal begreep, was hij in staat zich te verbinden aan en zich te richten op iets wat
groter was dan hijzelf. ‘Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is
belangrijk, want hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al
worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven’
(1 Kor. 3:7-8). Het is verbazingwekkend wat je kunt bereiken wanneer het je niet uitmaakt
wie de fakkel over de finish brengt.

Gods economie in moeilijke tijden (1).
Een televisiejournaalverslaggever merkte onlangs gekscherend op: ‘Over de economie
gesproken, als het niet om slecht nieuws ging, hadden we helemaal geen nieuws!’ Elke
keer als we te maken hebben met een nieuwe daling, zijn we geneigd te vergeten dat we
het allemaal al een keer hebben meegemaakt en er doorheen zijn gekomen met behulp
van Gods genade. Net als het oude volk Israël verwachten wij onheil, zaaien we
teleurstelling, klagen we lustig mee met anderen over de regering en verlangen we naar
‘die goeie ouwe tijd’. Wat verwacht God van ons? De God die zorgde voor water uit de
rots, manna uit de hemel en raven om een hongerige profeet te voeden. Hoe wil hij dat wij
reageren op financieel zware tijden?
Het antwoord is: kies voor de juiste economie! Als gelovige moet je kiezen tussen twee
economieën. De eerste is het koninkrijk van God, waar hij heerst en regeert, alle bronnen
bezit en die gul verdeelt om in de behoeften van zijn volk te voorzien, onafhankelijk van
de economische situatie in de wereld. De tweede is het koninkrijk van deze wereld, waar
zelfzuchtig mensen wedijveren om nummer een te zijn. In Gods omgekeerde koninkrijk
zijn de regels precies andersom. Hij zegt: ‘… mijn wegen gaan jullie wegen te boven, en
mijn plannen jullie plannen’ (Jes. 55:9). In het koninkrijk van deze wereld, waar de regel is
‘pakken wat je pakken kan’, ben je altijd kwetsbaar voor hebzucht en manipulatie.
Daarom zei God tegen zijn volk: ‘… kies dan nu wie u wel wilt dienen’ (Joz. 24:15). Welke
economie kies je? Als je verstandig bent, stel je je vertrouwen op Gods economie, geloof
je in Hem en ‘maak je je dus geen zorgen voor de dag van morgen!’

