Het Woord voor Vandaag – week 46
Zondag 21 november
‘Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw…’ (Ruth 4:13)(NBV).
Hoe bereid je je voor (2).
Om Ruth voor te bereiden op een ontmoeting met haar toekomstige echtgenoot Boaz,
leerde Naomi haar twee belangrijke principes over hoe je moet slagen in het leven:
1) Je moet de juiste houding hebben. Naomi zei tegen Ruth dat ze zich met olie moest
inwrijven (zie Ruth 3:3). In bijbelse tijden zalfden mensen zich met olie om verfrist en
vernieuwd te worden. Ruth nam dus in feite de juiste houding aan. Als jij bidt voor een
goede baan, een geschikte partner of een gunstige afloop op een bepaald gebied, maar
het is nog niet gebeurd, geef dan niet automatisch satan de schuld, maar check je
houding. Je moet veranderen door je gezindheid te vernieuwen (zie Rom. 12:2). Om het
juiste resultaat te krijgen, moet je de juiste benadering hebben. 2) Je moet bereid zijn op
te vallen. Naomi gaf Ruth instructies zich speciaal te kleden (zie Ruth 3:3). Maar waarom
zou je je zo speciaal kleden voor iets wat nog niet gebeurd is? Omdat God mensen
zegent die voorbereid zijn! Wanneer jouw tijd komt, moet je klaar zijn. Ruths verhaal leert
ons dat het de mensen zijn die bereid zijn op te vallen, die opgemerkt worden. Elke keer
dat jij je speciaal kleedt voor een bepaalde gelegenheid, loop je de kans dat je uit de toon
valt op de plek waar je bent. Maar dat is niet erg. Je hoogste prioriteit moet Gods
goedkeuring zijn, niet die van mensen. Je moet weten dat je een bepaalde bestemming
hebt, anders zul je geneigd zijn excuses te maken en proberen uit te leggen waarom je er
zo anders uitziet. Wanneer je weet dat God je daar brengt, vind je het niet erg. Eigenlijk
zou het zo moeten zijn dat wanneer mensen naar jouw voorbereiding kijken, ze niet aan
jouw bestemming hoeven twijfelen.
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Maandag 15 november
‘Wijsheid is beter dan kracht…’ (Pred. 9:16)(NBG).
Je kinderen door de moeilijke jaren heen loodsen (3).
Als je echt je kind wilt veranderen, begin dan bij jezelf! Mensen proberen te veranderen
werkt sowieso meestal niet. Pubers horen in dergelijke pogingen iets doorklinken van ‘je
bent niet goed genoeg’. Dat is een perfecte manier om hen om te turnen in
vrijheidsstrijders met als enig doel: weerstand bieden aan jouw pogingen hen te
veranderen. De beste manier om iemand te veranderen is de manier te veranderen
waarop jij met hem omgaat. Wanneer jij jouw stappen verandert, verandert de hele
dansroutine, omdat jij zijn reacties nu anders beantwoordt. Als wat je doet niet werkt, stop
er dan mee en doe iets wat wel werkt. Je hoeft niet meteen met de beste oplossing aan te
komen. Maar ophouden met de vermoeiende, frustrerende dans van conflict zal je
omgeving goeddoen, stress en tegenstand verminderen, en helpen ruimte te maken voor
een effectievere strategie. Zeuren leidt er alleen maar toe dat je kinderen vragen waarom
je het altijd op hen gemunt hebt. En dat leidt hen af van waar het werkelijk om gaat. De
spanning verminderen, terwijl je intussen bevestigt hoe waardevol je kind voor je is,
vergroot je kans op succes. De hersens van een puber zitten anders in elkaar. Ze zijn niet
gestoord, ze zijn alleen maar druk met de snel veranderende chemie. Er was een tijd dat
we dachten dat tegen de leeftijd van vijf jaar de hersens niet meer veranderden. Hoe fout
zaten we! Nu weten we dat de meest progressieve ontwikkeling plaatsvindt tijdens de
puberteit. In de snel groeiende tienerhersenen gaan neuronen spontaan vuren, zonder
waarschuwing of bewuste reden. En je kind zit opgescheept met gevoelens die hij niet
begrijpt en nog niet heeft leren beheersen. Daarom gedraagt hij zich irrationeel,
inconsistent, onvoorspelbaar en irritant. Jouw taak is het om dit te proberen te begrijpen
en een kalmerende invloed uit te oefenen. De ‘gestoordheid’ gaat voorbij. Bid intussen dat
‘wijsheid beter is dan kracht.’
Dinsdag 16 november
‘… wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen’ (Spr. 11:13)(NBG).
Verraad nooit een geheim.
We hebben allemaal een schouder nodig om op uit te huilen. Wanneer we worstelen met
bepaalde gewoonten en hebbelijkheden hebben we een veilige plek nodig om naar toe te
gaan, in het vertrouwen dat we geliefd, begrepen en gesteund zullen worden, en dat men
voor ons bidt. Als mensen die bezeerd zijn deze kwaliteiten niet in de kerk kunnen vinden,
waar moeten ze dan naar toe? Het verraden van een vertrouwelijke mededeling is een
vreselijke zonde. ‘Maar wat ik zei, was waar,’ weerleg jij. Nou en? ‘Wie met laster omgaat,
verraadt geheimen (openbaart het heimelijke, in de SV); maar wie betrouwbaar van geest
is, houdt een zaak verborgen (bedekt de zaak, in de SV)’ (Spr. 11:13). Je ziet twee
woorden tegenover elkaar: openbaren en bedekken. De eed van Hippocrates zegt: ‘Alles
wat ik in de uitoefening van mijn beroep zal zien of horen zal ik geheim houden en aan
niemand openbaren.’ Die eed wordt afgenomen door artsen en andere mensen in
beroepen met een vertrouwelijke positie. Maar het zou voor ieder van ons moeten gelden.
Hoe zou jij je voelen als je arts, counselor, voorganger of vertrouwelijke vriend jouw
vertrouwen schond en jouw heilige geheimen rondbazuinde? Bezeerd? Verraden? Hoe
langer we leven, hoe meer we ons realiseren dat er een ernstig tekort is aan mensen van
wie je op aan kunt dat ze hun mond houden, en hoe meer we ze waarderen. Als jou werd
gevraagd een integer persoon te omschrijven, zou dan het vermogen om een
vertrouwelijke boodschap te bewaren niet bovenaan je lijstje staan? Een aantal
basisregels daarom: Praat er niet over, maar breng het in gebed. Kijk naar iets positiefs in
plaats van kritiek te spuien. Toon genade in plaats van boosheid. Hoe jij anderen
bejegent bepaalt hoe God jou bejegent!
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Woensdag 17 november
‘We hebben verschillende gaven… moet[en] die in overeenstemming met het geloof
gebruiken’ (Rom. 12:6)(NBV).
Gebruik je gave (1).
‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.
Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken’
(Rom. 12:6). God heeft je ‘begenadigd’ om bepaalde dingen goed te doen. Dat betekent
niet dat deuren automatisch voor je opengaan en dat je als room komt bovendrijven.
Sterker nog, wat je zomaar krijgt, kun je ook zomaar weer kwijtraken. Je moet eerst je
gaven onderscheiden, elke gelegenheid gebruiken om die aan te scherpen, van je fouten
leren en blijven bij waartoe God je geroepen heeft. Op de middelbare school zakte
‘Sparky’ voor Latijn, algebra, Engels en natuurkunde. Hij kwam in het golfteam terecht
maar verloor prompt de enige wedstrijd van het seizoen, en vervolgens ook de
troostwedstrijd. Hij was sociaal onhandig, eerder verlegen dan onaardig. Hij vroeg nooit
een meisje mee uit. Maar een ding was belangrijk voor Sparky - tekenen. Hij was trots op
zijn werk, al vond niemand het bijzonder. Hij stuurde cartoons naar samenstellers van zijn
schooljaarboek, maar ze werden afgewezen. Toch wilde hij maar een ding en dat was
tekenaar worden. Na de middelbare school stuurde hij voorbeelden van zijn werk naar de
Walt Disney Studio's. Opnieuw werd hij afgewezen. Maar Sparky gaf de moed niet op. Hij
besloot zijn autobiografie te schrijven - in stripvorm! De populariteit van zijn strip leidde
uiteindelijk tot talloze boeken en tv-shows. Sparky was namelijk Charles Schulz, schepper
van de Peanuts, de beroemdste striptekenaar aller tijden. Net als zijn hoofdkarakter
Charlie Brown leek Schulz niet in staat in veel dingen te slagen. Maar hij maakte optimaal
gebruik van zijn door God gegeven talent, weigerde op te geven en won ten slotte.
Gebruik je gave!
Donderdag 18 november
‘In iedereen is de Geest… aan het werk…’ (1 Kor. 12:7)(NBV).
Gebruik je gave (2).
Een van de grote voordelen van het ontdekken en vervullen van je levensroeping is dat
het antwoord geeft op de vraag wat bijdraagt aan echt succes. Vaak hebben we daar een
verkeerd idee over. We zijn gaan geloven dat succes gemeten wordt aan de hand van
onze prestaties - vergeleken met die van anderen. Dat vraagt om frustratie! Wat je ook
doet, er zal altijd wel iemand zijn die het beter doet. Maar wanneer je succes definieert in
termen van Gods doel voor je leven, verandert de maatstaf compleet. Echt succes is niet
wat je hebt gedaan vergeleken met anderen, maar vergeleken met wat God je heeft
opgedragen: ‘Er zijn verschillende gaven… maar het is één God die ze allemaal en bij
iedereen teweegbrengt’ (1 Kor. 12:4-6). Jezus zei dat hij succesvol was omdat hij het
werk deed waarvoor de Vader hem had gestuurd (Joh. 17:4). Paulus kon aan het eind
van zijn leven zeggen dat hij de wedloop volbracht had (2 Tim. 4:7). Op grond van deze
maatstaf kan succes betekenen dat je een lucratieve baan verlaat om Gods roepstem te
volgen. Het kan betekenen dat jij je talenten inzet tot zijn eer, in plaats van faam en fortuin
na te jagen. Wat het ook is, weet je eenmaal dat je doet waartoe je geroepen bent, dan
kun je ophouden jezelf met anderen te vergelijken, of te willen dat je iemand anders was.
Volgens de Bijbel krijgen we allemaal gaven ‘ten bate van de gemeente’ (1 Kor. 12:7).
Pas wanneer jij je gaven gebruikt om anderen te zegenen zul je echte voldoening
ervaren. Loonstrookjes en promoties zijn goed, maar kunnen niet de plaats innemen van
het goddelijk plan. Alleen in je roeping zul je blijvende vreugde ervaren.
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Vrijdag 19 november
‘Hij moet zijn huisgezin goed leiden…’ (1 Tim. 3:4)(NBV).
Gezin en carrière in balans.
Gezin en carrière in balans zien te houden vraagt om moeilijke, onzelfzuchtige keuzes.
Maak je de juiste, dan kijk je terug met vreugde in plaats van met spijt. John Ortberg
schrijft: ‘Een vriend van mij is professioneel muzikant. Al jaren verdiende hij zijn brood
met optredens. Kreeg ook steeds meer succes. Drie jaar geleden werd hij echter vader.
De helft van de tijd was hij nog onderweg. Toen zijn dochter ongeveer een jaar oud was,
besefte hij dat ze hem nauwelijks kende. Hij wist dat hij iets moest veranderen, maar
durfde het niet goed aan. Stel dat zijn carrière op een laag pitje zou komen te staan? Stel
dat meer thuis zijn het leven in wezen nog zwaarder zou maken? Hij nam een baan aan
als hoofd van een muziekafdeling op een universiteit. Hij treedt nog steeds op, maar reist
nog maar een fractie van de tijd. Zijn relatie met zijn dochter is een bron van trots en
vreugde in zijn leven geworden. Iets wat hij anders niet gekend zou hebben. Hij heeft een
aantal oude dromen los moeten laten, maar sindsdien toch ook weer een goedlopende cd
gemaakt die genomineerd is voor een Grammy Award. Maar het belangrijkste is dat hij
beseft dat zijn dochter zal opgroeien tot een fundamenteel ander persoon nu ze haar
vader beter kent. Anders was ze opgegroeid met een leegte in haar hart op de plek waar
haar vader had horen zitten. Tegen het eind van zijn leven zal hij een titel hebben die veel
meer betekent dan rockster. Die titel is vader.’ Volgens de Bijbel moet een man zijn
huisgezin goed leiden. En dat geldt niet alleen voor leiders, maar voor ons allemaal!
Zaterdag 20 november
‘Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw…’ (Ruth 4:13)(NBV).
Hoe bereid je je voor (1).
Kijk naar de instructies die Naomi aan Ruth gaf over hoe ze Boaz, haar toekomstige
echtgenoot, moest benaderen, en je zult zien dat wandelen met God een bepaald
protocol impliceert. Begrijp je dit eenmaal, dan beginnen de dingen waarop je wacht te
gebeuren.
Wees er dus ten eerste zeker van dat iets Gods wil is voor jou. Ruth was niet zomaar op
zoek naar een man. Ze had een speciale man op het oog. En omdat Naomi haar
huiswerk gedaan had, kon ze Ruth vertellen waar ze hem kon vinden: ‘vanavond zal hij
op de dorsvloer gerst wannen’ (Ruth 3:2). Zoek, voor je ergens om wil bidden, wat je van
God wilt. Zorg ervoor dat het iets is wat hij ook wil! Staat je naam er niet op, jaag het dan
niet na. Loop niet ergens achteraan omdat het er in iemand anders leven goed uitziet.
God heeft een plan voor jou, uniek en specifiek. Zoek hem en hij zal het je laten zien.
Reken ten tweede af met je verleden. Naomi zei tegen Ruth dat ze zich moest baden (zie
Ruth 3:3). Om door Boaz aanvaard te worden kon Ruth hem niet benaderen terwijl ze
eruit zag en rook als iemand uit Moab, het land waar ze vandaan kwam. Ze moest
afrekenen met haar verleden zodat het haar toekomst niet in gevaar zou brengen. God
zal de deur voor je openen, maar zolang jij je oude problemen niet hebt opgelost, zul je er
niet door heen kunnen wandelen. Je kunt niet ontvangen wat hij nu voor je heeft als je
nog bent besmet door waar je toen doorheen gegaan bent. Of het nu zes maanden of zes
jaar duurt, zoek je emotionele bagage uit. God zegt: ‘Laat het verleden nu rusten. Zie, ik
ga iets nieuws verrichten… Ik baan een weg…’ (Jes. 43:18-19).

