Het Woord voor Vandaag – week 36
Zondag 12 september
‘… het aantal leerlingen groeide sterk…’ (Hand. 6:7)(NBV).
Weten wat belangrijk is voor jou.
De nieuwtestamentische kerk maakte een fenomenale groei door toen haar leiders
onderkenden waartoe ze niet geroepen waren, dat aan anderen delegeerden en
terugkeerden naar wat alleen zij konden doen. Als gevolg daarvan ‘groeide het aantal
leerlingen in Jeruzalem sterk.’ Je richten op wat voor jou belangrijk is, vraagt om
vereenvoudiging en vereenvoudiging betekent inruilen. Het betekent nee zeggen tegen
bepaalde dingen die je graag zou doen. Als jij niet kiest wat je inruilt, zal iemand anders
dat doen. De 80-20-regel leert dat 20% van je inspanning 80% van je succes oplevert.
Identificeer dus je 20%, houd je daaraan en delegeer de rest of laat het los. Om je hierbij
te helpen zou je deze drie vragen kunnen beantwoorden: 1) Wat kost je de meeste tijd en
energie? Bepaal hoe je je activiteiten kunt onderbrengen aan de hand van de volgende
lijst: a) iets dat ik heb geleerd of ben verteld om te doen; b) iets dat ik andere succesvolle
mensen zie doen; c) iets waarvan ik weet dat ik het zou moeten doen. 2) Maak ik
maximaal gebruik van mijn sterke punten? Als je hulp nodig hebt bij het bepalen van je
sterke punten, zoek dan advies bij anderen die je goed kennen en vraag je vervolgens af:
doe ik dat? Groei ik hier verder in? Roep ik de hulp van anderen in om te doen wat ik niet
kan of zou moeten doen? 3) Wil je van alle walletjes eten? Wil je graag alles weten over
elk terrein van je leven? Is jouw filosofie: als ik wil dat iets goed gebeurt, kan ik het beter
zelf doen? Nee, niemand heeft zoveel tijd en energie! Leer sommige dingen los te laten,
stel nieuwe doelen en ga je concentreren op wat echt belangrijk voor je is.
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Het Woord voor Vandaag – week 36
Maandag 6 september
‘Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor de voetbank zijner voeten’
(Ps. 99:5)(NBG).
Verwondering en aanbidding.
Verlies nooit je besef van verwondering, anders verlies je je motivatie voor aanbidding.
Als je niet gelooft dat God almachtig, alomtegenwoordig en toegankelijk is, leef je in een
staat van bezorgdheid, omdat je gelooft dat alles van jou afhangt. Je deinst ervoor terug
om je geloof te delen voor het geval je belachelijk gemaakt wordt of de juiste woorden niet
kunt vinden. Het lukt je niet om gul te zijn, omdat de bron van je zekerheid in jezelf ligt. Je
zult het vermijden mensen ergens op aan te spreken, want zonder de zekerheid van
Gods aanvaarding word je een slaaf van andermans meningen.
We leven in een cynische tijd die verwondering ontmoedigt. We hebben verbazing en
ontzag gebagatelliseerd, maar diep van binnen smachten we ernaar. Als jij je beeld van
God aan je eigen principes aanpast (en dus verkleint), dan bid je zonder geloof, werk je
zonder passie, dien je zonder vreugde en lijd je zonder hoop. En het resultaat is angst,
afzondering en verlies van visie. Maar er is één ding dat je begrip van een groot en
geweldig God gegarandeerd herstelt, en dat is aanbidding. God heeft ons zo geschapen
dat wanneer we iets ervaren dat ontzag opwekt, we de behoefte voelen om het te prijzen,
om er woorden aan te geven. We aanbidden God niet omdat hij het nodig heeft, maar
omdat wij het zelf nodig hebben. Zonder aanbidding is ons beeld van hem incompleet.
We vergeten hoe groot hij is, zien voorbij aan onze roeping en worden vol van onszelf.
We verliezen ons besef van verwondering en dankbaarheid doordat we met oogkleppen
op door het leven stappen. En we worden onafhankelijk, koppig en trots. Laten we
daarom elke dag een moment nemen om met de psalmist te zeggen: ‘Breng hulde aan de
Heer, onze God, en buig u neer aan zijn voeten’ (Ps. 99:5)(NBV).
Dinsdag 7 september
‘Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom’ (Spr. 10:4)(NBV).
God beloont ijver.
Ruth werkte op het veld toen Boaz zijn oog op haar liet vallen. Elisa was zijn akkers aan
het ploegen toen Elia hem inhuurde als assistent. Petrus, Jakobus en Johannes waren
aan het vissen toen Jezus hen uitkoos om zijn leerlingen te worden. God roept mensen
die hebben bewezen goed te kunnen werken. Niet een keer koos Jezus luie mensen uit,
of mensen die maar wat rondhingen in afwachting van hun grote kans.
In Gods ogen zijn er geen slavenbaantjes, alleen slavenhoudingen. Of je nu
begrafenisondernemer bent of directeur, ‘van iemand die deze taak vervult, wordt
verlangd dat hij betrouwbaar is’ (1 Kor. 4:2). God zal je alleen meer geven als je jezelf
hebt bewezen met wat je hebt. De Bijbel zegt: ‘Luie handen maken arm, ijverige handen
brengen rijkdom.’ En ook: ‘De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig
mens wordt rijkelijk onthaald’ (Spr. 13:4). ‘Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in
dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen’ (Spr. 22:29). Zegen volgt op
arbeid zo zeker als oogsten volgt op zaaien. ‘De Heer zal zijn zegen laten rusten… op alle
arbeid die u verricht’ (Deut. 28:8). God zegent dromen, maar geen dagdromers. Je moet
je bed uit en aan het werk! ‘God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om
die te bewerken en erover te waken’ (Gen. 2:15). Toen God Adam maakte, zette hij hem
aan het werk, want productiviteit is essentieel voor je eigenwaarde. Probeer er dus achter
te komen op welke plek je hoort en werk hard. Wanneer er dan iets gedaan moet worden,
zal God je weten te vinden.
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Woensdag 8 september
‘De Heer zei tegen Abram…’ (Gen. 12:1)(NBV).

Vrijdag 10 september
‘De Heer zei tegen Abram…’ (Gen. 12:1)(NBV).

Abraham (1).
We kunnen veel leren uit het leven van Abraham. Bijvoorbeeld dat God ons op elk
moment in ons leven kan roepen. Zonder te protesteren of te rekken zei Abraham: ‘Ja,
Heer.’ En zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid is een verwijt aan het adres van
diegenen die zeggen: ‘Ik ben te oud, laat dat maar over aan de jongere generatie,’ of, ‘ik
heb het recht verworven om het rustiger aan te doen en mijn gemak te nemen; laten
anderen het zware werk maar doen.’ In dienst van de Koning der Koningen ga je niet met
pensioen! Hij heeft het recht ons alles te vragen, ons overal op elk moment van ons leven
naar toe te sturen. We leren ook dat Gods plan vervulling brengt, maar dat dit altijd verder
strekt dan onze eigen persoonlijke vervulling. Abraham werd geroepen om het hele
Midden-Oosten te gaan bevolken: ‘Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik
zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn’ (Gen. 12:2). Deze woorden zijn een
verwijt aan het adres van diegenen die zelf proberen naam te maken in plaats van het
aan God over te laten. In Gods koninkrijk zoek je geen status, die verkrijg je door anderen
dienstbaar te zijn. Ten slotte leren we dat God anderen zal behandelen zoals zij ons
behandelen. God zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot,
zal ik vervloeken’ (Gen. 12:3). Wanneer we in Gods wil zijn, hoeven we onszelf niet te
promoten of te beschermen, dat zal God voor ons doen. ‘Hij stond niet toe dat iemand
hen verdrukte, ter wille van hen strafte hij koningen: “Raak mijn gezalfden niet aan”…’
(1 Kron. 16:21-22). Met die wetenschap kunnen we ons vrij voelen te gaan waar God ons
hebben wil en te doen wat hij van ons vraagt.

Abraham (3).
Abraham vertrouwde erop dat God hoe dan ook zijn belofte zou nakomen. ‘Door zijn
geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde…
woonde [hij] daar in tenten’ (Hebr. 11:9). Op sommige avonden moet Abraham gedacht
hebben: ‘Ik wou dat ik weer thuis in mijn eigen bed sliep.’ In Gods wil zijn geeft je
vertrouwen, maar het zal niet altijd vertrouwd aanvoelen. Een plan volgen dat jij niet hebt
bedacht, op weg naar een bestemming die je in gedachten ziet maar niet kunt verklaren,
dat nu noemen we ‘wandelen in geloof’. God bepaalt het plan, beweegt jou van punt a
naar punt b en zegt: ‘vertrouw me, ik heb het helemaal uitgewerkt.’
In 1945 hadden Cliff Barrows en zijn verloofde Billie genoeg geld bij elkaar geschraapt
voor een eenvoudige trouwerij plus twee treinkaartjes naar een stad met een mooi hotel.
Maar dat was voordat hij Billy Graham had ontmoet. Bij aankomst echter troffen ze het
hotel dicht. Gestrand in een wildvreemde stad met weinig geld op zak besloten ze te
liften. Een aardige chauffeur reed ze naar een kruidenierswinkeltje van een vrouw die hij
kende. Het pasgetrouwde stel bracht hun eerste nacht door in een kamer boven de
winkel. Toen de vrouw Cliff de volgende dag christelijke liedjes op zijn trombone hoorde
spelen, regelde ze voor de rest van hun huwelijksreis slaapplaatsen bij een kennis. Een
aantal dagen later nodigde hun gastheer hen uit voor een jeugdbijeenkomst waar een
jonge evangelist zou spreken. De zangleider die avond was ziek en Cliff werd gevraagd
voor de muziek te zorgen. De jonge evangelist was natuurlijk Billy Graham. De twee
werden partners vanaf dat moment. Wanneer dingen anders lopen dan je had gedacht,
heeft God eigen plannen. Betere plannen!

Donderdag 9 september
‘De Heer zei tegen Abram…’ (Gen. 12:1)(NBV).
Abraham (2).
Abraham bezat de gave Gods stem te verstaan. ‘De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit
je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je
zal wijzen’ (Gen. 12:1). Abraham kon voor leiding niet bij de Bijbel terecht, en er waren
geen profeten voorhanden die zeiden ‘zo zegt de Heer’. Het kwam er echt op aan het bij
het juiste eind te hebben. Hij werd geroepen om zijn baan, zijn huis en zijn zekerheid
achter zich te laten. Hij moest wel weten of de stem die hij hoorde echt Gods stem was.
We kunnen niet anders dan concluderen dat Abraham een relatie met de Heer had
ontwikkeld. En aan een relatie bouwen kost tijd, inspanning, gevoeligheid en toewijding.
Anderen kunnen je raad geven en bevestigen wat God je zegt, maar uiteindelijk moet je
zelf leren om van God te horen. Niets vergroot je vertrouwen zozeer als weten dat God je
duidelijk richting voor je leven heeft gegeven.
Auteur Gary Thomas zegt dat hij en zijn vrouw lang hadden gebeden over de aankoop
van een huis en God veel kansen hadden gegeven om de deur te sluiten. Vijf jaar later,
toen het huis aanzienlijk minder waard was dan wat ze ervoor hadden betaald, vroegen
ze God waarom hij hen niet had tegengehouden. Op dat moment fluisterde Gods Geest:
‘Heb je wel eens aan de mogelijkheid gedacht dat ik jullie in die buurt wilde hebben als
getuige, in plaats van je financiële vermogen op te voeren?’ God zei niet tegen Abraham:
‘Blijf hier en ik zal je nog rijker maken.’ Nee, hij zei: ‘Ga hier vandaan.’ Ja, hij werd rijk.
Maar verplicht gehoorzaamheid God ertoe ons te zegenen zoals wij denken dat hij het
zou moeten doen, of kan het ons oproepen tot een offer? Denk eens aan het kruis
voordat je die vraag beantwoordt!

Zaterdag 11 september
‘Let dus goed op welke weg u bewandelt…’ (Efez. 5:15)(NBV).
Doe iets!
Ben je gemakkelijk over te halen door wat anderen zeggen en doen, of heb je een plan en
houd je je eraan? Doe je wat je graag wilt, of doe je de dingen gewoon routinematig en
gedachteloos? Mark Twain zei: ‘Het geheim van succes is van je vak je vakantie weten te
maken.’ Met andere woorden, houd van wat je doet en doe waarvan je houdt. Vaak
komen we niet toe aan het vervullen van Gods doel voor ons leven omdat we zo druk
bezig zijn het iedereen naar de zin te maken. Deze wereld is vol van mensen die denken
te weten wat jij met je leven zou moeten doen. Maar het is jouw leven en wanneer jij voor
God staat, zal hij niemand anders erover bevragen behalve jou! Ben jij moedig genoeg
om je hart te volgen in plaats van de massa? Ben jij gefocust, zelfs wanneer veel
stemmen je proberen van je doel weg te trekken? Wanneer jij geen sterke overtuigingen
of geen vastomlijnd doel hebt, gebeurt er iets eigenaardigs: je bent geneigd je te irriteren
aan mensen die dat wel hebben.
De ‘mij best’ cultuur lijkt tegenwoordig populair te zijn. Hoewel we er altijd naar moeten
streven met elkaar in harmonie te leven en rekening te houden met andermans gevoelens
en opvattingen, veroordeelt Gods Woord zelfgenoegzaamheid, onverschilligheid en een
onbereidheid om op te komen voor wat we weten dat rechtvaardig is. We moeten
doelbewust zijn. We kunnen niet achterover leunen en toekijken wat de rest gaat doen en
vervolgens de massa volgen. Er zijn in wezen twee soorten mensen: zij die wachten tot er
iets gebeurt en zij die dingen laten gebeuren. Zeg niet: ik wou dat ze iets aan dit probleem
deden.’ Jij bent zij - doe er iets aan!

