Het Woord voor Vandaag – week 48
Zondag 5 december
‘… ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd’
(Hand. 4:13)(NBV).
Ziet men jou als metgezel van Jezus?
Luann Prater zegt: ‘Ik heb een kentekenplaat met ons bedrijfslogo erop, iedereen kan dus
zien voor wie ik werk. Ik vond dat gaaf en ik was er trots op. Totdat iemand me sneed in
het verkeer en ik besefte dat ik nu niet kon reageren zonder na te denken over de indruk
die ik achterliet. Als je het zegel van God op je voorhoofd zou moeten dragen (Openb.
9:4), zou je dan vriendelijker zijn tegen de winkelbediende, de mopperige baas of het
vervelende kind? Als de wereld in een oogopslag kon zien wie je bent, zou het dan je
gedrag veranderen? Vervuld zijn met de heilige Geest is net zo’n bewijs als een
kentekenplaat waarop staat dat je bij Christus hoort. Ik ben inmiddels gewend aan de
nummerplaat. Ik denk na voor ik reageer. Ik overweeg de gevolgen. Ik maak me er geen
zorgen meer over. Ben niet bang meer dat ik mijn bedrijf een slechte naam bezorg. Nu
zien mensen me komen en zwaaien ze naar me. Wie leest jouw kentekenplaat? Kan men
aan jou zien dat jij een metgezel van Jezus bent?’ Jezus was er heel helder over: ‘De
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn
leerlingen zijn’ (Joh. 15:8). Als iemand jouw leven op video zou opnemen, zou het dan
laten zien dat jij een liefhebbende man of vrouw bent voor je partner, een goede ouder,
een betrouwbare werknemer en een vreugde voor je omgeving? Schrijver Lysa TerKeurst
zegt: ‘Laten we eerlijk zijn, het valt niet mee verkocht te zijn aan Jezus in een lichaam van
vlees en bloed. Ik moet zijn onderwijs met hoofd en hart omarmen. Ik moet hem vragen
mijn natuurlijke reacties te onderbreken voor waarheden die hij me heeft bijgebracht. Dus
als mijn man iets vergeet te doen, mijn kinderen mij tot het uiterste drijven of iemand me
snijdt me in het verkeer waardoor ik van nature wil gaan steigeren, dan kan ik zeggen:
Vader, doe wat u wilt, niet wat ik wil.’
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Het Woord voor Vandaag – week 48
Maandag 29 november
‘Uw schoonheid moet gelegen zijn in… wat verborgen ligt in uw hart’ (1 Petr. 3:3-4)(NBV).
Karakter - schoonheid die blijft.
Als het om schoonheid gaat, is een juist perspectief belangrijk: ‘Uw schoonheid moet niet
gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante
kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart…’
De pr-afdeling van een bedrijf voor schoonheidsproducten vroeg klanten foto’s op te
sturen van de mooiste vrouwen die ze kenden, vergezeld van een kort briefje met daarin
de reden van hun keuze. De brieven stroomden binnen. Een trok de aandacht van de
werknemers en werd doorgegeven aan de directeur. Hij was geschreven door een jongen
uit een gebroken gezin die in een achterstandswijk woonde. De brief zal vol spelfouten,
maar kwam hier op neer: ‘Bij mij in de straat woont een mooie vrouw. Ik ga elke dag bij
haar langs. Ze geeft me het gevoel dat ik het belangrijkste kind ter wereld ben. We gaan
een potje dammen en ze luistert naar mijn problemen. Ze begrijpt me. Als ik wegga, roept
ze me altijd achterna dat ze trots op me is.’ De jongen besloot zijn brief met de woorden
‘deze foto laat zien dat ze de mooiste vrouw ter wereld is, en op een dag hoop ik net zo’n
knappe vrouw te vinden als zij.’ Geïntrigeerd vroeg de directeur naar de foto van de
vrouw. Zijn secretaresse gaf hem een foto van een lachende, tandeloze vrouw die al
aardig op leeftijd was en in een rolstoel zat. Haar dunne grijze haar was
achterovergetrokken in een knotje. De rimpels, die diepe sporen op haar gezicht
vormden, vielen op een of andere manier minder op door de twinkel in haar ogen. ‘Deze
vrouw kunnen we niet gebruiken,’ zei de directeur lachend. ‘Ze zou de wereld laten zien
dat onze producten niet nodig zijn om mooi te zijn.’
Dinsdag 30 november
‘… en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden’
(Gen. 12:3)(NBG).
Aanpak van gezinsproblemen.
Om alle volken op aarde te kunnen zegenen, moest Abraham bij zijn eigen gezin
beginnen. Voordat een man leider mocht worden in de nieuwtestamentische gemeente
werd eerst bekeken hoe hij in zijn gezin functioneerde (1 Tim. 3:5). De gedachte was dat
als hij daar niet slaagde, zijn gebied beter niet kon worden uitgebreid. Maar wil je als
gezin Gods zegen ervaren, dan moet je leren problemen aan te pakken. Dus: 1) Probeer
niet te vergeten dat je allemaal bij hetzelfde team hoort. Reageer je frustraties niet af op
je dierbaren. Maar al te vaak is thuis de plek waar we heen gaan als we het ‘aardig’ zijn
beu zijn. 2) Zorg dat je de feiten kent voor je iets zegt. Niets is schadelijker dan overhaast
conclusies trekken. ‘Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun
gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf’ (Spr. 13:3). 3) Handel met wijsheid. Zet je
keuzes op een rij, dan ben je objectiever. Zo doe je het immers op je werk, waarom ook
niet thuis? 4) Zoek iets positiefs in de situatie. Scott Peck schrijft: ‘Alleen door problemen
groeien we mentaal en geestelijk. Door de moeite van de confrontatie heen leren we.’
Hoe moeilijk het ook lijkt, overal is wel iets positiefs in te vinden, zoek daarnaar. 5) Laat
ze weten dat je van ze houdt. Natuurlijk mag je laten merken hoe jij je voelt, mits je het op
een nette manier doet. Maar zorg ervoor dat het thuisfront weet dat je van ze houdt. Als
mensen zich geliefd weten kunnen ze bijna elke crisis aan. Bedenk wanneer jij Gods
liefde het meeste nodig hebt. Wanneer je het 't minst verdient! Probeer in dat spoor te
gaan.

Het Woord voor Vandaag – week 48
Woensdag 1 december
‘Onderzoek bij uzelf…’ (2 Kor. 13:5)(NBV).

Het Woord voor Vandaag – week 48
Vrijdag 3 december
‘God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat
wilde’ (1 Kor. 12:18)(NBV).

Besluit te veranderen!
Als veranderen je ernst is, dan ben jijzelf de eerste persoon die je moet kennen. De
menselijke natuur lijkt ons te begiftigen met het vermogen iedereen de maat te nemen,
behalve onszelf.
Als je niet tevreden bent over jezelf, ben je niet tevreden over anderen. En als je niet
gelooft in jezelf, zal je gebrek aan eigenwaarde je ondermijnen in het leven. Een
huwelijkscounselor zegt: ‘De belangrijkste relatie die je ooit zult hebben is die met jezelf.
Je moet eerst de beste vriend van jezelf zijn.’ Maar hoe kun je de beste vriend zijn van
iemand die je niet kent, niet mag noch respecteert? Dat is waarom het belangrijk is om te
ontdekken waartoe God je geroepen heeft en om dat vervolgens in je leven uit te werken.
En dat gaat niet van de ene dag op de andere, het is een proces. Een proces dat een
houding van eerlijkheid, veelvuldig berouw en voortdurende zelfcorrectie vereist. Maar als
jij je daaraan wijdt, zal God je helpen. De eerste persoon vervolgens aan wie je moet
werken… ben je ook zelf. Samuel Johnson zei: ‘Hij die zo weinig kennis bezit van de
menselijke natuur dat hij geluk zoekt door alles te veranderen behalve zijn eigen
instelling, zal zijn leven verspillen in vruchteloze inspanningen, en het leed dat hij wil
verwijderen, juist vermeerderen.’ ‘Onderzoek bij uzelf,’ zegt de Bijbel. Pas wanneer we
onszelf onderzoeken voor God ontdekken we waar onze echte strijdpunten liggen. Dan
hebben we een keus. We kunnen zijn als de man die zijn arts bezocht en ontdekte dat hij
ernstige gezondheidsproblemen had. Toen de arts hem zijn röntgenbeelden liet zien en
een operatie voorstelde, vroeg de man: ‘Oké, maar hoeveel zou u rekenen als u alleen de
foto’s retoucheert?’ Ofwel, jij kunt zelf het besluit nemen om te veranderen.

We zijn allemaal even belangrijk (1).
Heb je wel eens geprobeerd een puzzel af te maken waaraan een stukje ontbrak? Het
verandert het eindresultaat nietwaar? In de kerk die God vandaag bouwt heeft iedereen
een plaats. Paulus schrijft dat ‘het hele gebouw groeit, steen voor steen’ (Efez. 2:21). Een
bundel takken is sterker dan een enkele twijg. ‘Zo zijn we samen één lichaam in Christus
en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen’ (Rom. 12:5). Een christen die niet dient is
een contradictio in terminis. In de tijd van Nehemia waren er boeren uit Tekoa die de
muur hielpen herstellen, ‘maar de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk
van hun heer’ (Neh. 3:5). Stenen metselen hoorde niet bij hun taakomschrijving, daarom
lieten ze het zware werk maar over aan anderen. We kennen allemaal wel mensen die
deze filosofie onderschrijven! Onderschat nooit het belang van je taak. ‘Juist die delen…
die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk’ (1 Kor. 12:22). Wie is belangrijker denk
je? Een wereldleider of een vuilnisman? Toen Ronald Reagan in 1981 werd
neergeschoten, was het voor het land, hoewel hij de leider van de vrije wereld was, een
dag als alle andere. Maar toen in Philadelphia de vuilnisophalers staakten, veranderde de
stad in een chaos toen zich overal bergen afval opstapelden. Waar het om gaat, is dat je
geen theologische graad hoeft te hebben om te kunnen bidden en bijbellezen. Je hoeft
ook geen profeet te zijn om van God te kunnen horen, of een specialist om bezeerde
mensen te kunnen helpen. Wil je grote dingen doen voor God, wees dan trouw in kleine
dingen (Luc. 16:10). Zolang je niet bereid bent een tijd lopende band werk te doen, kan
God je niet hogerop brengen!

Donderdag 2 december
‘We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt’ (2 Kor. 2:11)(NBV).

Zaterdag 4 december
‘Hoe goed is het… als broeders bijeen te wonen’ (Ps. 133:1)(NBV).

Druk of onder druk?
Op een wereldwijde bijeenkomst van demonen sprak Satan de aanwezigen als volgt toe:
‘Zolang christenen dichtbij God blijven hebben we geen macht over hen. Een aantal tips
dus:
1) Houd ze druk met niet-essentiële zaken. 2) Verleid ze om teveel uit te geven zodat ze
rood komen staan. 3) Laat ze lange uren werken om een lege levensstijl te handhaven.
4) Ontmoedig ze om tijd door te brengen met hun gezin, want wanneer het thuis misgaat,
is er geen toevluchtsoord van het werk. 5) Overprikkel hen met tv en computers zodat ze
God niet tot hen kunnen horen spreken. 6) Vul hun salontafels en nachtkastjes met
kranten en tijdschriften zodat ze geen tijd meer hebben om de Bijbel te lezen.
7) Overspoel hun brievenbussen met reclames en word-snel-rijk brieven; zorg dat ze
materiële zaken blijven najagen. 8) Toon glamourmodellen op tv en tijdschriftomslagen
zodat ze gericht blijven op uiterlijk schoon; dan blijven ze ontevreden over zichzelf en hun
partners. 9) Zorg ervoor dat stellen te moe zijn voor enige intimiteit. Op die manier zullen
ze in verleiding komen hun vertier elders te zoeken. 10) Benadruk kerstman en paashaas
om ze af te leiden van de echte betekenis van die vrije dagen. 11) Betrek ze in ‘goede’
zaken zodat ze geen tijd hebben voor ‘eeuwige’. 12) Zorg dat ze zelfgenoegzaam zijn.
Laat ze zo vanuit hun eigen kracht werken dat ze nooit de vreugde zullen kennen van
Gods kracht die door hen heen werkt. Doe deze twaalf dingen trouw. Ik beloof je dat het
werkt!’ Heb jij het verschil gevonden tussen druk zijn en succesvol zijn in waartoe God je
geroepen heeft? Soms betekent druk namelijk onder druk van Satan!

We zijn allemaal even belangrijk (2).
Het woord synergie beschrijft een proces waarbij het samengaan van delen meer oplevert
dan de som der delen. En positieve synergie creëren betekent de juiste mensen op de
juiste tijd op de juiste plek hebben, gericht op het juiste doel. Na de Tweede Wereldoorlog
wilde Chester Nimitz, hoofd van de Amerikaanse marine, de publieke belangstelling voor
de marineluchtvaart levend houden. Als gevolg daarvan werd het Blue Angels Navy Flight
Demonstration Squadron opgericht en hield binnen het jaar zijn eerste show. Tot op de
dag van vandaag heeft het team duidelijke doelstellingen. Ze selecteren alleen de beste
kandidaten die keer op keer topprestaties kunnen leveren. Na een zorgvuldige screening
moet een piloot zestien stemmen krijgen van de bestaande leden. Stemt iemand tegen,
dan ligt de kandidaat eruit. Zonder verdere uitleg of opgaaf van redenen. Zoveel
vertrouwen en respect hebben de leden voor elkaars oordeel. Als Blue Angel worden je
teammaten een soort familie van je. En wanneer er een nieuw lid bijkomt, dan zet je je
leven voor hem in. Deel gaan uitmaken van het squadron is ook geen eenmalig
gebeuren. Je bent verantwoordelijk voor jouw aandeel, je toont je waarde en streeft
dagelijks naar uitmuntendheid. Je moet het recht verdienen om het insigne te dragen.
Niets anders dan totale toewijding wordt geaccepteerd. Zou jij geschikt zijn als Blue
Angel? Ben jij een einzelgänger of een teamspeler? Ben jij loyaal en te vertrouwen?
Kunnen anderen erop vertrouwen dat jij, als het eropaan komt, hun belangen voor laat
gaan boven die van jezelf?

