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Zondag 19 september
‘… niet altijd wint een snelle hardloper de wedloop…’ (Spr. 9:11)(NBV).

Maandag 13 september
‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven’ (Joh. 3:36)(NBV).

Houd de fakkel brandend!
In de Griekse marathons in de oudheid kregen hardlopers bij de start een fakkel
overhandigd. Wilden ze winnen, dan moesten ze met een brandende fakkel de finish
over. Wat een beeld! ‘Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist’
(Luc. 12:48). In Gods koninkrijk word je opgeroepen om je beste race te lopen en de
finish te halen met het vuur brandend in je hart. De fakkelrace was een taaie race die
door bergen en dalen leidde. Er waren ongetwijfeld momenten dat anderen je
passeerden, dat je kracht tekort kwam, dat je de weg kwijt raakte en weer terug op het
pad moest komen, of struikelde en weer op moest staan. Wat in deze race telde, was niet
stijl maar duurzaamheid!
De Bijbel zegt dat we vastberaden de wedstrijd moeten lopen die voor ons ligt, de blik
gericht op Jezus, opdat we de moed niet verliezen en opgeven (zie Hebr. 12:1-3). Hoe
liep Jezus zijn race? Als twaalfjarige jongen zei hij tegen zijn ouders dat hij in het huis van
zijn Vader moest zijn (zie Luc. 2:49). Later, toen de menigte hem een andere kant op
wilde hebben en hem hun agenda wilden opleggen, zei hij dat hij het werk moest doen
van hem die hem gezonden had (zie Joh. 9:4). Oog in oog met het kruis zei hij dat hij
hiervoor geboren was (zie Joh. 18:37). Aan het kruis verkondigde hij: ‘Het is volbracht’
(Joh. 19:30). In Openbaringen zien we een van onze laatst opgetekende glimpen van
Christus, en ‘zijn ogen waren als een vlammend vuur’ (Openb. 1:14). Hij kwam over de
finish met een fakkel die nog steeds brandde. En hij is jouw voorbeeld!

Het beste van beide werelden.
De rijke Engelse baron Fitzgerald had slechts één kind, een zoon. De jongen was nog
maar een tiener toen zijn moeder stierf. Tragisch genoeg overleed de knaap een aantal
jaar later ook. In diezelfde tijd nam Fitzgeralds financiële vermogen flink toe vanwege zijn
aankoop van een aantal schilderijen van beroemde oude meesters.
Vóór zijn dood had Fitzgerald opdracht gegeven tot een openbare veiling van zijn hele
kunstcollectie na zijn overlijden. Toen het zover was, was er een enorme toeloop van
toekomstige kopers. Onder hen waren veel bekende museumconservatoren en
privéverzamelaars die allemaal stonden te dringen om een bod te doen. Voordat de
veiling begon, konden de kunstwerken bezichtigd worden. Eén van de schilderijen trok
weinig aandacht. Het was van een mindere kwaliteit en van een onbekende plaatselijke
kunstenaar. Het bleek een portret van Fitzgeralds enige zoon te zijn. Toen de veiling
begon, liet de veilingmeester voorlezen uit Fitzgeralds testament. Daarin werd duidelijk
aangegeven dat het schilderij van ‘mijn geliefde zoon’ als eerste verkocht moest worden.
Vanwege de slechte kwaliteit kreeg het schilderij geen enkel bod - op één na. De bieder
was de oude bediende die de jongen had helpen grootbrengen en veel van hem had
gehouden. Voor minder dan een pond kocht hij het doek. Op dat moment stopte de
veilingmeester het bieden en vroeg de gevolmachtigde om opnieuw uit het testament voor
te lezen. De menigte verstomde toen deze las: ‘Wie het schilderij van mijn zoon koopt,
krijgt mijn hele collectie. De veiling is voorbij!’
Christus: zonder hem heb je niets. Maar met hem heb je het beste van beide werelden:
deze en de toekomstige.
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Dinsdag 14 september
‘Stel mij maar eens op de proef - zegt de Heer…’ (Mal. 3:10)(NBV).
Tienden.
Men schat dat minder dan een tiende van alle kerkgangers een tiende van hun inkomen
afstaat aan Gods werk, ook al leert de Bijbel duidelijk dat de eerste tiende van alles wat
we verdienen aan God toebehoort. ‘… een tiende is als heilige gave voor de Heer
bestemd’ (Lev. 27:30). Men schat ook dat tegenwoordig tweederde van het inkomen van
de kerk afkomstig is van mensen van boven de 65. Alarmerend! Het is nodig dat we onze
kinderen iets bijbrengen over de verantwoordelijkheden en beloningen van tienden geven.
Misschien ben jij van mening dat tienden geven alleen gold voor mensen die leefden
onder de oudtestamentische wet, zoals de Farizeeën. Maar dat is niet het geval. Jezus
heeft gezegd: ‘Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de
Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan’ (Matt. 5:20).
Tienden is het minimum; je liefde en geloof zouden het maximum moeten bepalen.
Abraham betaalde 600 jaar vóór de wet al tienden (Gen. 14:20), vervolgens bekrachtigde
Jezus het geven van tienden (zie Matt. 23:23), en ook de schrijver aan de Hebreeën
bevestigde dat het nog steeds Gods plan is (Hebr. 7:4-5). Als gelovigen zijn wij het
geestelijke zaad van Abraham, en als zodanig is ons zijn zegen beloofd (Gal. 3:14). Maar
als jij wilt wat Abraham had, moet je doen wat Abraham deed - en hij was de eerste
persoon in de Bijbel die tienden gaf! Als je God de eerste tiende van je inkomen geeft,
laat je daarmee zien dat hij bovenaan op je prioriteitenlijstje staat. Maleachi 3:10 zegt:
‘Breng alle tienden… en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en
zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ Wil je wandelen in Gods zegeningen?
Ga tienden geven!
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Woensdag 15 september
‘Neem mijn juk op je en leer van mij…’ (Matt. 11:29)(NBV).

Vrijdag 17 september
‘Die laatsten… behandelt u zoals u ons behandelt’ (Matt. 20:12)(NBV).

Neem de tijd (1).
Vaak zijn we als de man die zei: ‘rust roest,’ en blijven bezig. Maar ja, er blijft altijd wel
iets te doen! Als jij voortdurend wordt gedreven door wat ‘moet’, dan brand je op en slaag
je er niet in te doen wat God wil dat je doet. Een paar praktische suggesties dus voor een
wat gelijkmatiger tempo. 1) Verander je eetgewoonten. Spreuken 25:27 zegt: ‘Overmatig
honing eten is niet goed.’ In je benzinetank doe je ook geen suiker, wees dus verstandig,
zorg dat je weet wat goede voeding is. 2) Wees duidelijk over waar je heen wilt. Stel
specifieke doelen. Zorg voor een plan en een tijdschema om het te bereiken. Laat je niet
leiden door gedachteloze routine. 3) Negeer je problemen niet maar los ze op. Handel
voor ze chronisch worden en de energie uit je wegzuigen. 4) Blijf niet hangen voor de
buis. Teveel tv stompt je mentaal af en sust je in slaap. ‘Maar wie hoopt op de Heer krijgt
nieuwe kracht’ (Jes. 40:31). 5) Als je te zwaar belast bent, neem dan niet meer aan
boord. Zeg niet ja uit een schuldgevoel, een misplaatst gevoel van verantwoordelijkheid of
de behoefte om nodig gevonden te worden. 6) Neem een pauze. Wanneer ben je er voor
laatst tussenuit geweest? Een verandering van tempo en een andere omgeving zijn
geweldige batterij-opladers. 7) Ga eens wat eerder naar bed. Als jij je kaars aan twee
kanten brandt, ben jij degene die opbrandt. Oh, je doet het voor de Heer? Let op wat de
Heer zegt: ‘Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt… hij geeft het zijn
lieveling in de slaap’ (Ps. 127:2).

Prestatie of genade?
In Christus’ gelijkenis worden er vijf verschillende groepen arbeiders in dienst genomen.
De eerste groep klaagde toen de mensen van het laatste uur hetzelfde kregen uitbetaald
als de mensen die de hele dag hadden gewerkt. Typisch voorbeeld van
prestatiechristenen. Omdat ze bepaalde zonden vermijden, menen ze God een dienst te
bewijzen. Ze zijn niet blij voor degenen die op de nipper het koninkrijk binnenkomen, nee,
dat maakt ze boos. Je haalt ze er zo uit, want ze hebben een paar opvallende
kenmerken. Ze vertonen een klagende geest. Ze zien het goede over het hoofd, zoomen
in op het negatieve en zoeken mensen die het met hen eens zijn. Wat doe je daar aan?
Een goed geheugen! Je herinneren wat God voor jou gedaan heeft, denken aan alle
dagelijkse, genadevolle weldaden van zijn liefde. Prestatiechristenen hebben ook een
haatdragende geest. In plaats van te rusten in Gods genade handelen ze als
dienstplichtige militairen, niet als vrijwilligers. Ze proberen voortdurend uit alle macht
Gods goedkeuring te zoeken, hebben het gevoel dat ze nooit voldoen, en vanwege hun
vijandigheid kunnen ze zich niet verheugen. Maar zodra ze beginnen na te denken over
Gods goedheid voor henzelf, begint hun boosheid te zakken. Ten slotte vertonen ze een
kritische geest. ‘Het is niet eerlijk,’ denken ze.‘Ik heb al het werk gedaan en zij gaan met
de eer strijken.’ Ze vergeten dat God gaven geeft, geen loon. ‘Hij vergeldt ons niet naar
onze schuld’ (Ps. 103:10), maar overlaadt ons rijkelijk met goedheid en genade. En wie
zijn dan die genadechristenen? Het zijn de laatkomers zonder contract of staat van
dienst. Hun relatie met God is louter gebaseerd op genade. Ze zijn tevreden met alles wat
hij ze aanbiedt, aanvaarden ootmoedig zijn goedheid en zijn gemotiveerd om te werken
omdat ze gewoon ongelofelijk dankbaar zijn.

Donderdag 16 september
‘Neem mijn juk op je en leer van mij…’ (Matt. 11:29)(NBV).
Neem de tijd (2).
Galileo zei: Ik weiger te geloven dat dezelfde God die ons begiftigd heeft met gevoel, rede
en intellect, niet zou willen dat wij daar gebruik van zouden maken.’ Wanneer Jezus zegt:
‘mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matt. 11:30), bedoelt hij daarmee dat jij zijn wil voor
je leven ontdekt, zijn gaven voor jou ontdekt en ontwikkelt, dagelijks put uit zijn kracht, je
gezonde verstand gebruikt en niet gestrest leeft. Dat betekent dat jij je houding moet
veranderen. Is het je al eens opgevallen hoe sommige mensen in een achtbaan hun ogen
sluiten en met hun kiezen op elkaar wachten tot de rit voorbij, terwijl aan de voorkant de
sensatiezoekers met wijd open ogen genieten van elke klim en val? Ze maken allemaal
hetzelfde ritje, maar hun houding is totaal verschillend. Je kunt niet altijd controleren wat
je overkomt, maar je kunt wel besluiten hoe je erop zult reageren. Bijvoorbeeld door
problemen te zien als gelegenheden voor groei. Waardoor jij je verder ontwikkelt en niet
uitgeput raakt. Ook fysiek kun je wat doen. ‘Oefening van het lichaam heeft wel enig nut’
(1 Tim. 4:8). Je hoeft niet 40 minuten te rijden naar een fitnessclub, daar 30 minuten te
wachten om 20 minuten op een loopband te rennen. Je kunt ook gewoon gaan wandelen!
Een korte wandeling doet wonderen voor je lijf en leden. Kom op, in beweging. Ten slotte
moet je ook kracht putten uit Gods Woord. Breng bijbelse waarheden in praktijk: ‘Laat
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’ (Kol. 3:16). Maar voordat dat kan
gebeuren, moet je je denken met die woorden vullen, ze op je in laten werken tot ze
wortel schieten en binnen in je gaan groeien. Op die manier heb je ze paraat wanneer je
ze nodig hebt!

Zaterdag 18 september
‘Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids’ (Spr. 11:3)(NBV).
Streef naar integriteit, niet naar populariteit.
Jozef weigerde in te gaan op de avances van Potifars vrouw, niet omdat hij dacht dat hij
het niet kon maken, maar omdat hij wist dat hij er niet mee kon leven. Ted Engstrom
schrijft: ‘De wereld heeft mensen nodig die niet omkoopbaar zijn, je kunt ze vertrouwen op
hun woord, voor hen gaat karakter boven rijkdom, ze houden er bepaalde opvattingen op
na en hebben een wil die boven hun roeping staat, zij aarzelen niet gelegenheden aan te
grijpen, zij verliezen hun individualiteit in een massa niet, zij zijn net zo eerlijk in kleine
dingen als in grote, zij sluiten geen compromissen met wat niet goed is, hun ambities zijn
niet beperkt tot hun eigen zelfzuchtige verlangens, zij zullen niet zeggen dat ze iets doen
omdat ‘iedereen het doet’, zij zijn trouw aan hun vrienden in voor- en tegenspoed, zij
geloven niet dat gehaaidheid, listigheid en hardvochtigheid de beste eigenschappen zijn
voor succes, zij zijn niet bang voor de waarheid te staan, zelfs als het niet populair is, zij
zeggen nadrukkelijk nee, zelfs als de rest van de wereld ja zegt.’
Psychiater Leo Randall analyseerde de relatie tussen voormalig president Nixon en een
paar van zijn vertrouwelingen in het Watergateschandaal. Een geschipper met integriteit
noemde hij het en hij maakte melding van een conversatie tussen senator Howard Baker
en Nixons naaste medewerker Herbert Porter: ‘Voelde je je nooit ongemakkelijk over wat
jullie aan het doen waren?’ Porter: ‘Nee!’ Baker: ‘Waarom niet?’ Porter: ‘Groepsdruk. Ik
was bang dat ik niet als teamspeler werd gezien.’ Ga dus voor integriteit, niet voor
populariteit!

