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Zondag 7 november
‘Want het gebed van een rechtvaardige… mist zijn uitwerking niet’ (Jak. 5:16)(NBV).

Maandag 1 november
‘Treed dus in de voetsporen van hem…’ (1 Petr. 2:21)(NBV).

Je gebeden leggen gewicht in de schaal bij God.
In het Oude Testament reisde Abraham op een gegeven moment naar het zuiden. Toen
hij Gerar bereikte, lezen we ‘dat hij van zijn vrouw Sara zei dat ze zijn zuster was. Het
gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sara naar zijn paleis liet overbrengen’
(Gen. 20:2). Kun je je voorstellen hoe Sara zich gevoeld moet hebben, in de val gelokt en
in haar eentje in het paleis, nadenkend over wat haar te wachten stond in handen van
haar gevangennemer? En wat erger is, haar echtgenoot, de man aan wie ze haar leven
had toevertrouwd, had het laten gebeuren! We weten niet hoe Sara die avond gebeden
heeft. Maar ze moet Gods hart hebben geraakt, want ‘nachts verscheen God in een
droom aan Abimelech en zei… die vrouw [die je] naar je paleis hebt gehaald: ze is
getrouwd.’… Maar geef haar nu terug aan haar man… en dan zul je in leven blijven. Maar
geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven…’ (Gen. 20:3-7). Gods
aanwijzingen zijn altijd heel duidelijk. Er is nooit iets tegenstrijdigs in wat hij zegt. ‘De
gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de Heer, hij leidt ze
waarheen hij maar wil’ (Spr. 21:1). Dat betekent dat gezaghebbende personen die niet
eens van jouw bestaan afweten, moeten stoppen en luisteren wanneer God spreekt, want
‘God maakt geen onderscheid’ (Rom. 2:11). Wat kun je dus doen wanneer je niet bij
machte bent verandering te brengen in een situatie die je niet hebt veroorzaakt? Of
wanneer iemand van wie je hield en die je vertrouwde, je laat vallen? Bid! Geef niet toe
aan bitterheid of angst, maar roep het uit naar God. Hij zal je horen zoals hij Sara hoorde.
Hoe kun je hier zeker van zijn? Zijn Woord zegt dat het gebed van een rechtvaardige
krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Hoe slecht de dingen er momenteel ook voor
staan, en dat was het geval voor Sara die avond, God hecht gewicht aan je gebeden.

In de voetsporen van Jezus (1).
Als je in Jezus’ voetsporen wilt treden, let dan op het volgende: 1) Hij handelde nooit
overhaast. Bij het nemen van beslissingen liet hij zich niet onder druk zetten. Ervaren
onderhandelaars weten dat wachten een wapen is; degene met de meeste haast trekt
meestal aan het kortste eind. Wachten onthult de zwakheid in elk plan, plus de motieven
van alle betrokkenen. Je grootste fouten ontstaan vaak door ongeduld, doe dus aan lange
termijn denken. 2) Hij wist wanneer het tijd was om te werken en wanneer het tijd was om
te rusten. De discipelen zweetten peentjes tijdens de storm op het meer, maar Jezus
sliep. In de tuin van Getsemane sliepen de discipelen, maar zweette Jezus. Dat komt
omdat hij wist wanneer hij moest werken en wanneer hij moest rusten. Weten wanneer te
handelen en wanneer te vertrouwen, wat aandacht te geven en wat in Gods hand te
laten, is een geheim dat je maar beter kunt leren als je van plan bent Gods wil te doen en
niet op te branden. Niemand had het drukker dan Jezus. Iedereen wilde iets van hem.
Hoe succesvoller je bent, hoe meer mensen je weten te vinden. Jezus zonderde zich af
om te kunnen ontvangen. Hij begreep dat je niet kunt geven wat je niet hebt. Werk
betekent geven; rust betekent ontvangen. Jezus begreep die balans, dat is waarom hij in
drie korte jaren zoveel bereikte. Wanneer je in rust bent, denk je helderder, neem je
betere beslissingen, zie je het leven door ogen van vertrouwen, bereik je meer in minder
tijd en bouw je duurzaam. Houd dus op met dat dwaze geren. In Jezus’ voetsporen treden
betekent geleid worden, niet gedreven worden.
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In de voetsporen van Jezus (2).
Jezus wist dat hij zichzelf niet hoefde te bewijzen. Aan het kruis zeiden sceptici: ‘Als je de
Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ (Matt. 27:40). Zijn
reactie? Hij weigerde zich te laten intimideren door hun commentaar of zich van zijn
plannen te laten afbrengen. Hij had hun goedkeuring niet nodig. Hij had die van zijn Vader
al: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (Matt. 3:17). Jezus verspilde geen
tijd met het beantwoorden van kritische vragen: ‘Hij gaf op geen enkele beschuldiging
enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde’ (Matt. 27:14). Jezus reageerde op
honger, op nood en op zoekers, maar niet op mensen die hem in de val probeerden te
lokken. Een kritisch persoon ben je niets schuldig: ‘Spreek niet tegen een dwaas, hij
veracht je verstandige woorden’ (Spr. 23:9). Weet je waarom er nooit een monument is
gebouwd voor criticasters? Omdat het toeschouwers zijn, geen medespelers! Jezus
richtte zich niet op het verleden, maar op de toekomst. Zijn moeder was van hem in
verwachting voordat ze getrouwd was. Slechts een paar mensen kenden de waarheid.
Jezus groeide hiermee op, maar voelde geen behoefte het uit te leggen. Klaag niet langer
dat je familie arm was, of dat je weinig opleiding hebt gehad. Kom niet steeds weer aan
met verhalen over mensen die jou in de steek gelaten hebben. Loop niet te koop met je
pijn. Staar je niet blind op je zwakke punten. We hebben allemaal zo onze uitdagingen.
‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets
nieuws verrichten…’ (Jes. 43:18-19). Satan stelt vragen bij ons verleden, kennelijk de
enige informatie die hij over ons heeft. Jezus heeft het over onze toekomst. Dus als jij wilt
volgen in zijn voetsporen, richt je dan op wat voor je ligt.

Dinsdag 2 november
‘Treed dus in de voetsporen van hem…’ (1 Petr. 2:21)(NBV).
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Woensdag 3 november
‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen’
(Spr. 31:10)(NBV).
Waardeer je vrouw.
Heb je enig idee hoe hard je vrouw werkt om een goede moeder te zijn? Probeer je het
volgende voor te stellen: Zes vaders worden voor zes weken op een soort onbewoond
eiland gedropt met één auto en ieder drie kinderen. Elk kind doet aan twee sporten en
heeft muziek- en dansles. Er zijn geen kant-en-klaar maaltijden en iedere man moet
huiswerk nakijken, met wetenschapsprojecten helpen, eten klaarmaken, de was doen,
goedkoop boodschappen doen, rekeningen betalen met te weinig geld, verjaardagen van
familie en vrienden bijhouden en kaarten sturen. Daarnaast moet hij met ieder kind naar
de kapper, de dokter en de tandarts, cakejes bakken voor schoolvieringen, de tuin doen
en zijn huis te allen tijde netjes houden. Hij kan alleen tv kijken als de kinderen in bed
liggen en de klusjes af zijn, en dan moet hij nog op elk moment voldoende energie
hebben voor enige intimiteit met zijn vrouw. Het liefst willen we ook nog dat hij een goed
humeur heeft, ten minste een keer per week naar de kerk gaat, zijn kinderen voorleest,
elke avond met ze bidt, hun favoriete lunch en ontbijt klaarmaakt, ervoor zorgt dat ze
netjes zijn aangekleed en om 8 uur in de schoolbus zitten. Aan het eind van de zes
weken zal elke man getest worden op lengte, gewicht, schoenmaat, favoriete kleur, lied,
drankje, speelgoed en grootste angst van zijn kind. En nu komt het - de winnaar mag dit
spel de volgende achttien tot twintig jaar telkens opnieuw spelen! Denk je nog steeds dat
je van plaats wilt ruilen met je vrouw? De Bijbel zegt: ‘Mannen, heb uw vrouw lief…’
(Efez. 5:25), want ‘een sterke vrouw… is meer waard dan edelstenen’ (Spr. 31:10).
Donderdag 4 november
‘De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt’ (Jes. 26:3)(NBV).
Verlies je gemoedsrust niet.
We verliezen onze gemoedsrust om vier redenen: 1) We proberen de mensen in ons
leven te veranderen. Op een gegeven moment echter ga je beseffen dat jij mensen niet
kunt veranderen, dat kan God alleen! En dat doet hij als jij een stap terug doet en van ze
houdt zoals ze zijn. Dit wil niet zeggen dat je het eens bent met alles wat ze doen. Het
betekent dat je ervoor kiest ondanks alles van ze te houden, dat je Gods beloften over
hen uitroept en hem de ruimte geeft in hun leven te werken op zijn manier, zijn tijd en tot
zijn eer. Misschien ben jij wel aan je eind omdat je blijft proberen iets te doen waaraan je
niets kunt doen! 2) We proberen iets te laten gebeuren op het verkeerde moment. ‘Voor
alles wat gebeurt is er een uur…’ (Pred. 3:1). Als jij kinderen hebt grootgebracht, dan
weet je dat een van hun belangrijkste eigenschappen ongeduld is; ze kunnen maar
moeilijk ergens op wachten. God wil dat we over die kinderlijkheid heen groeien, daarom
laat hij ons wachten, vertrouwen en rijpen! 3) We raken overstuur omdat we niet snel
genoeg vooruitgang boeken. Je kunt je geestelijke groei vertragen door verwaarlozing,
maar uiteindelijk zullen ‘wij allen… meer en meer door de Geest… worden veranderd’
(2 Kor. 3:18). Leer daarom van je leven te genieten terwijl God aan je problemen werkt,
want je zult altijd problemen hebben! 4) We draven maar door. Wij doen wat we denken
dat God wil, zonder hem te raadplegen over wat hij eigenlijk wil, wanneer hij het wil of hoe
hij het wil. Als gevolg daarvan putten we ons uit. Wat is de oplossing? ‘De standvastige is
veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.’
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Vrijdag 5 november
‘… de Heer heeft mijn leven gespaard…’ (Joz. 14:10)(NBV).
Leven als Kaleb (1).
Op de rijpe leeftijd van vijfentachtig zei Kaleb tegen Jozua: ‘… de Heer heeft mijn leven
gespaard… ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren.
Geef me dus dit bergland dat de Heer me indertijd heeft beloofd… Jozua zegende hem
en gaf hem Hebron als grondgebied… Omdat Kaleb… op de Heer… was blijven
vertrouwen’ (Joz. 14:10-14). Er was niets halfbakkens of halfslachtigs aan Kaleb. Zijn
droom hield hem in leven. Elke ochtend stapte hij uit bed, vastbesloten zijn droom na te
jagen. Wanneer God je een droom geeft zo groot als een berg, zal het jou bezig houden
terwijl je omgeving intussen opgeeft. Maar wees voorzichtig naar wie je luistert. Laat je
niet door kritische mensen ontmoedigen die menen dat je te oud bent. De Bijbel zegt dat
jij als een palm nog vrucht kan dragen als je oud bent (Ps. 92:13-15). Wanneer de zon
zakt, komen de sterren tevoorschijn. In de laatste hoofdstukken van je leven kun je dus
nog het sterkst stralen. Barbara Klassen zegt: ‘Mijn achteroudoom werd 106. Hij was
gezond en fit en reed met plezier zijn minder valide oude vrienden de stad rond. Op zijn
100ste verjaardag moest zijn rijbewijs worden vernieuwd. Toen hij naar het bureau ging,
zei een sceptische ambtenaar: ‘Maar u bent honderd! Waar hebt u een rijbewijs voor
nodig?’ Mijn oom, totaal niet ondersteboven, antwoordde: ‘Iémand moet die oude mensen
toch rijden!’ Hij kreeg opnieuw een rijbewijs voor nog eens vijf jaar.’ Doe als Kaleb, leef tot
het moment dat je sterft!
Zaterdag 6 november
‘Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield was…’ (Num. 14:24)(NBV).
Leven als Kaleb (2).
Kaleb zei tegen Mozes: ‘…We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit
nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ Maar de mannen die met hem mee waren
geweest… vertelden… allerlei ongunstigs over het land… We hebben daar zelfs reuzen
gezien… Vergeleken [daar]bij voelden wij ons maar nietige sprinkhanen…’
(Num. 13:30-33).
Twee houdingen vallen op in dit verhaal: 1) Een houding van twijfel. Tien van de twaalf
spionnen kwamen terug en zeiden dat het niet mogelijk was. Maar de meerderheid heeft
niet per se gelijk. Als God je iets belooft, is het van jou, zelfs als je in de minderheid bent.
Gods volk werd bang gemaakt door het verslag van de meerderheid. Ze kregen last van
geestelijke amnesie. Ze vergaten de laatste veertig jaar van zijn bovennatuurlijke
voorziening. Ze praatten zichzelf aan dat Egypte in feite het land van melk en honing was.
‘Is het niet genoeg dat u ons uit een land dat overvloeit van melk en honing hebt
weggehaald om ons in de woestijn te laten sterven?’ (Num. 16:13). Niet te geloven!
Egypte was een land van stro en slavernij, niet van melk en honing. Wat was hun
probleem? Ze lieten zich meer beïnvloeden door hun omgeving dan door Gods beloften.
Wanneer dat gebeurt, droog je geestelijk op, begin je te mopperen en zeg je dingen als
‘vroeger heeft God dan misschien wonderen gedaan, maar nu doet hij dat niet meer.’ Als
gevolg van hun ongeloof kwam niet een van hen het beloofde land binnen, behalve Jozua
en Kaleb. 2) Een houding van geloof. God zei: ‘Maar mijn dienaar Kaleb, die door een
andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land
brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten’ (Num. 14:24).
Welke houding heb jij?

