Het Woord voor Vandaag – week 40
Zondag 10 oktober
‘… zal hij zuiveren en zeven als goud…’ (Mal. 3:3)(NBV).
Wandelen in zuiverheid.
Wanneer goud boven heet vuur wordt gezuiverd is droesem het eerste wat bovenkomt.
Het volgende wat vrijkomt is zilver, een minder kostbaar metaal dat is vermengd met het
ruwe gouderts. We kunnen hier iets uit leren. De meesten van ons zijn niet in staat het
goede te scheiden van het beste, vandaar dat Maleachi schrijft over zuiveren en zeven
als goud. God doet het, omdat wij niet weten hoe! Na zijn overspel met Batseba schrijft
David: ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig’
(Ps. 51:12). David bidt om twee dingen: een zuiver hart en een standvastig verlangen om
rein te leven.
Persoonlijk falen is meestal het gevolg van een langzaam, gestaag proces, niet zozeer
van een enkele daad van ongehoorzaamheid. Het gebeurt wanneer we ons richten op de
verkeerde dingen en ons geestelijk leven verwaarlozen. Daarom roept God ons naar een
plek van afzondering, een plek zonder afleidingen, om onze diepste gedachten te peilen
en onze ogen te openen voor bepaalde problemen die aandacht vereisen. Op deze plek
laat hij ons zien waarvoor we ons excuseren, of wat we proberen voor anderen te
verbergen. Hier wordt de rommel die we gedurende de drukke uren van de dag hebben
verzameld, gefilterd. Is het puin eenmaal geruimd, dan zijn we in staat de dingen
duidelijker te zien en te reageren op Gods zachte aansporingen. Je kunt geen diepere,
intiemere relatie met God hebben zonder de discipline waar Jakobus over zegt: ‘Nader tot
God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen… zuiver uw hart…’ (Jak. 4:8).
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Maandag 4 oktober
‘… allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood’
(Hebr. 2:15)(NBV).
Bevrijd van de angst voor de dood.
Joe Bayly, die drie zoons verloor, zegt: ‘Na de begrafenis van ons vijf jaar oude zoontje
zag ik in het ziekenhuis een jongetje op de grond zitten spelen. ‘Hij heeft hetzelfde wat uw
zoontje had,’ zei de secretaresse. Ik ging naast zijn moeder zitten. ‘Het valt zeker niet
mee om met hem hier te komen voor onderzoeken?’ zei ik. ‘Valt niet mee? Ik ga eraan
kapot,’ zei ze en haar stem stierf weg. ‘Het is goed om te weten,’ ik sprak langzaam en
koos mijn woorden zorgvuldig, ‘dat hoewel de medische prognose hopeloos is, onze
kinderen na hun sterven niet meer hoeven lijden en gezond en gelukkig zijn.’ Ze
antwoordde: ‘Ik wou dat ik het kon geloven. Ik zal hem gewoon moeten begraven en maar
vergeten dat ik hem ooit had.’ Bayly wilde alleen zijn met zijn verdriet, maar voelde zich
toch nog gedrongen om te zeggen: ‘Ik ben blij dat ik het niet zo zie. Wij hebben gister ons
zoontje begraven, en vandaag ben ik hier om de dokter te bedanken voor zijn
vriendelijkheid.’ Ze antwoordde: ‘U ziet eruit als een weldenkend mens. Hoe kunt u in
hemelsnaam geloven dat de dood van een mens of een kind verschilt van die van een
dier?’
Max Lucado schrijft: ‘In de hemel heerst de sfeer van een kraamkliniek. Engelen kijken
toe, zoals grootouders deuren van verloskamers in de gaten houden. Ze kunnen niet
wachten tot de nieuwe boreling eraan komt. Terwijl wij in de rouwstoet rijden, hangen zij
slingers op. Jezus kwam om allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst
voor de dood. De hemel kent geen voortijdige dood. David zei: ‘Uw ogen zagen mijn
vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend’ (Ps. 139:16). Er komt een eind
aan angst en vrees wanneer je weet dat de hemel je echte thuis is.’
Dinsdag 5 oktober
‘Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u’ (Ps. 42:7)(NBV).
Wanneer je teleurgesteld bent.
Max Lucado zegt: ‘Wanneer God niet doet wat wij willen, is dat niet gemakkelijk. Dat is
het nooit geweest en dat zal het ook nooit zijn. Geloof is de overtuiging dat God meer
weet dan wij en dat hij ons erdoorheen zal helpen. Teleurstelling wordt veroorzaakt door
onbeantwoorde verwachtingen, en wordt bestreden door hernieuwde verwachtingen.
Raak niet in paniek, geef niet op, heb geduld. God heeft de touwtjes in handen. Het is niet
voorbij tot het voorbij is.’ Wat kun je doen als je toch teleurgesteld bent? 1) Kijk naar
jezelf. David vroeg zich af waarom hij ontmoedigd en verdrietig was (zie Ps. 42:6-7). Geef
toe hoe je je voelt. Je kunt niet aanpakken wat je niet onderkent. Vraag of God je de
wortel van het probleem wil laten zien. Is het opgekropte boosheid? Jaloezie?
Onverzoenlijkheid? Trots? Lust? Lichamelijk of geestelijke vermoeidheid? Sta open voor
wat hij je laat zien. 2) Kijk naar boven. David zei dat hij zijn hoop op God zou vestigen en
hem eens weer zou loven (zie v. 6). Kijk nu eens niet naar je teleurstelling, maar naar
Degene die de uitweg kent. 3) Denk aan Gods trouw in het verleden. David zei dat hij
bedroefd was maar juist daarom aan God dacht. Jozef hield dwars door elke beproeving
heen vast aan de verzekering dat God nog steeds zijn bestemming bepaalde. Je Gods
trouw herinneren bouwt je vertrouwen dat hij zal blijven voorzien. 4) Onthoud dat je het
niet allemaal hoeft te begrijpen. Dat je nu niet door hebt wat God allemaal doet, betekent
niet dat het later zinloos zal blijken. Hij [God] ‘doet alle dingen medewerken ten goede
voor hen, die God liefhebben…’ (Rom. 8:28)(NBG). 5) Geef niet toe aan bitterheid.
Wanneer je hoop is vervlogen kan wrok zijn intrede doen. Maar ‘als God voor ons is, wie
kan dan tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31). Hoe diep de put ook lijkt, God staat aan jouw kant!
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Woensdag 6 oktober
‘Verdraag elkaar…’ (Kol. 3:13)(NBV).

Vrijdag 8 oktober
‘Leg uw last op de Heer…’ (Ps. 55:23)(NBV).

Verdraagzaamheid (1).
Als het over vergeven gaat, kunnen we het niet beter zeggen dan Tim Stafford: ‘Liever
honderd keer bedrogen dan uiteindelijk een hart van steen.’ De Bijbel zegt: ‘Verdraag
elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft.’ Wie je moet
vergeven heb je niet voor het uitkiezen. Liefhebben is een opdracht, vergeving een daad
van gehoorzaamheid. ‘We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God
liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ (1 Joh. 4:21). Je kunt niet dichter bij God zijn dan
je bent bij de mensen die je het minst mag. God legt de lat hoog, want wrok is als kanker,
en vergeving als de laser die het verwijdert. Bitterheid ketent ons vast aan het verleden,
maakt gezinnen kapot, verdeelt kerken en verzuurt relaties. Vergeving is de sleutel die de
handboeien van haat losmaakt. Breng je gekwetste gevoelens bij God en zeg: ‘zie of ik
geen verkeerde weg ga’ (Ps. 139:24). Daar is moed voor nodig, maar dat is wel het soort
gebed dat hij beantwoordt. Het wordt gemakkelijker naarmate je groeit in Christus;
intussen moet je er wel aan werken. Als kind van God woont zijn Geest in jou. Je bent
niet langer een slaaf van de zonde (Rom. 6:14). God weet dat het niet meevalt
diepgewortelde pijn te vergeven, maar hij zal je de genade geven om het te doen. Kiezen
voor een houding van verdraagzaamheid betekent een mild gezichtspunt innemen en
rekening houden met verzachtende omstandigheden. Mensen veranderen en groeien in
de loop van de tijd, pin je dus niet vast op een beperkt, gedateerd beeld van hen. Probeer
ze te zien zoals ze nu zijn. De meeste mensen doen hun best op basis van de kennis en
het begrip van wat ze nu hebben, dus geef ze de tijd!

Time out.
Een lifter liep in de hitte langs de weg met twee grote reistassen. Een
vrachtwagenchauffeur stopte en liet hem instappen. Toen de chauffeur later in zijn
achteruitkijkspiegel keek, stond de lifter achterin met de tassen nog in zijn hand!
Misschien grappig, maar zoals Jon Walker zegt: ‘Velen van ons staan in de vrachtwagen
van het geloof onze lasten te dragen omdat ze naar ons idee los staan van de rit die we
maken. We denken dat God óns wél kan dragen, maar onze lasten niet. De psalmdichter
zei: “Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen.” Rust in zijn kracht en genade, in het
vertrouwen dat hij uit is op het beste voor jou. Rust vereist afhankelijkheid, en één teken
dat je niet rust in God is bezorgdheid, de behoefte om controle uit te oefenen. “Laat af en
weet, dat Ik God ben” (Ps. 46:11)(NBG)’ is goed om te beseffen als je je weer eens
overweldigd voelt.’ In dit geval komt de opdracht ‘laat af’ (in andere vertalingen ook ‘staak
de strijd’, ‘wees stil’) van het woord ‘rapha,’ wat onder meer ‘loslaten, vrijlaten en
opgeven’ betekent. Je hebt lang genoeg geworsteld; geef je last aan de Lastdrager. Leg
hem af. Om dat te kunnen doen zijn twee dingen nodig. Oefen je ten eerste in het nee
zeggen. Als je voortdurend beschikbaar bent, put het je zo uit dat je voor niemand meer
iets waard bent. Jezus probeerde het niet iedereen naar de zin te maken. Hij bad, volgde
Gods agenda en hield zich eraan. God zal je de genade geven om alleen te doen wat hij
je heeft opgedragen, niet wat jij denkt of wat anderen graag zouden willen. Hecht ten
tweede waarde aan een stuk afzondering. Zet je apparaten uit. Het teken van een goed
geordende geest is het vermogen om rustig op één plek te zitten en een poosje in je
eigen gezelschap te verkeren.

Donderdag 7 oktober
‘Verdraag elkaar…’ (Kol. 3:13)(NBV).
Verdraagzaamheid (2).
C.S. Lewis heeft gezegd: ‘Iedereen denkt maar dat vergeving iets moois is, tot ze iemand
iets moeten vergeven.’ Mac Anderson schrijft: ‘Een paar keer in mijn leven is mij onrecht
aangedaan. Mijn eerste reactie was boosheid en wrok. Ik voelde iets samenballen in mijn
maag, mijn eetlust verdween en de vreugde gleed weg uit mijn leven. Alsof ik de eerste
helft van een basketbalwedstrijd op stalen schoenen had gespeeld. Maar toen zei de
trainer in de kleedkamer: “Probeer deze Nikes eens de tweede helft.” Vermenigvuldig dit
met tien en je krijgt een idee hoe het voelt om je van je emotionele bagage te ontdoen
door de kracht van vergeving.’ Jezus ontkrachtte de mythe dat liefde is gebaseerd op
gevoelens. Het is een daad van je wil en als je van God houdt, wil je je aan zijn geboden
houden. Zo simpel is het. Als je het moeilijk vindt iemand te vergeven die jou iets heeft
aangedaan, heb ik wat bijbelse richtlijnen om je op weg te helpen.
Zoek geen wraak. Maar ‘overwin het kwade door het goede’ (Rom. 12:21). God heeft
gezegd: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’ (Rom. 12:19). Oordeel niet
overhaast. Dat is niet altijd gemakkelijk wanneer jij de beschadigde partij bent, maar de
ultieme Rechter zei: ‘Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld
worden’ (Matt. 7:2). Maak dingen goed. Jezus zei: ‘Leg een geschil snel bij’ (Matt. 5:24).
Wacht niet tot de ander de eerste stap zet, doe jij dat. Paulus zegt: ‘Streef ernaar in vrede
te leven met allen’ (Hebr. 12:14). Bid voor de overtreder. Ook al staat het je tegen,
wanneer jij ‘bidt voor wie jou slecht behandelt’ (zie Luc. 6:28), geeft God je de genade om
te vergeven en de persoon door zijn ogen te zien.

Zaterdag 9 oktober
‘Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God’ (Gen. 45:8)(NBV).
‘Maar God’ momenten.
Tast jij in het duister over de richting die God je lijkt op te sturen? Jon Walker zegt: ‘De
keus om zijn wil te doen voordat we nadere bijzonderheden kennen, ontwikkelt een
vertrouwen in zijn karakter. Dit is waar veel mensen verzeild raken in een wilsstrijd. Ze
willen dat hij eerst het plan onthult. Maar zo werkt het niet. God wil dat je eerst besluit
hem te vertrouwen. Hij wil dat je gelooft dat zijn wil het beste is voor je leven. Hij kent je
aarzeling. Hij zal niet verbaasd staan als jij zegt: ‘Ik weet niet of ik wel in geloof wil
uitstappen als ik niet precies weet wat er gaat gebeuren, maar ik ben bereid gewillig
gemaakt te worden.’ Eén reden dat God je niet het hele plaatje laat zien, is dat het je
misschien overweldigt. Dat het je onmogelijk lijkt. Maar dat is het nu juist, zonder hem is
een missie op geen enkele manier te vervullen.’
Toen Jozef werd herenigd met zijn broers in Egypte, zei hij tegen hen ‘maak jezelf geen
verwijten… niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God’ (v. 5,8). Jozefs broers
verkochten hem, ‘maar God’ gebruikte het om het joods ras in stand te houden. De
Israëlieten waren in slavernij, ‘maar God’ stuurde Mozes om hen uit te leiden naar het
beloofde land. Jezus stierf aan het kruis, ‘maar God’ gebruikte zijn dood om een verloren
wereld te redden. Oswald Chambers noemt God ‘de Grote Ingenieur, die
omstandigheden schept om momenten van goddelijk belang te kunnen laten ontstaan die
ons leiden naar goddelijke ontmoetingen.’ Denk even terug. Weet jij zelf nog ‘maar-Godmomenten’ waar jij aan het eind van je Latijn was en hij er opeens voor jou was?

