Het Woord voor Vandaag – week 03
Zondag 23 januari
‘… een afgezant [is] niet meer dan wie hem zendt’ (Joh. 13:16)(NBV).
Wees nederig!
Een van de redenen dat God Johannes de Doper als Jezus’ wegbereider koos, is omdat
hij nederig was. Hij wordt simpelweg geïntroduceerd als ‘de stem van een, die roept in de
woestijn’ (Marc. 1:3)(NBG), geen pretentieuze aanhef of elitaire titels. Veel
noemenswaardige heiligen gingen Johannes voor, maar Jezus zei: ‘… er is onder allen
die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de
Doper’ (Matt. 11:11). Johannes had geen verborgen agenda of opgeblazen ego; zijn
boodschap was: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Joh. 3:30). John Barnett zegt:
‘Trots is de zonde van het wedijveren met God, het maakt je onafhankelijk, egocentrisch,
zelfmisleidend, zelfverzekerd, zelfbewust, verwaand, zelfvoldaan, op jezelf gericht,
zelfzuchtig en zelfgedreven. Het maakt je onbetrouwbaar, want je niemand kan je
vertellen wat je moet doen. Het maakt je ongeliefd, want je brengt geen offers voor
anderen. Het maakt je niet onderwijsbaar, want niemand kan je corrigeren. Het maakt je
prestatiegericht, want je probeert altijd anderen te overtroeven. Nederigheid betekent dat
men je niet altijd ergens om hoeft te vragen of ergens aan te herinneren. Dat je niet altijd
erkenning nodig hebt. Je bent erop uit om anderen te dienen.’ Iemand vroeg eens aan
Hudson Taylor: ‘Bent u zich ervan bewust dat God u heeft gezegend in het werk voor
China Inland Mission? Ik vraag me af of iemand groter eer is bewezen.’ Taylor
antwoordde: ‘Zo zie ik het niet. Ik denk dat God op zoek moet zijn geweest naar iemand
die klein en zwak genoeg was om te gebruiken, zodat alle eer naar Hem zou kunnen
gaan. En toen kwam hij uit bij mij.’ Kortom: ‘… God keert zich tegen hoogmoedigen, maar
aan nederigen schenkt hij zijn genade’ (1 Petr. 5:5). Wees dus nederig!
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Maandag 17 januari
‘Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze…’
(1 Kor. 13:7)(NBV).
Je moet eraan werken!
Clara Null schrijft: ‘Mijn kleindochter Melissa vroeg tijdens een bruiloft waarom de bruid
altijd in het wit gekleed gaat. Omdat wit geluk betekent, en vandaag de gelukkigste dag
van haar leven is, zei ik. Waarom is de bruidegom dan in het zwart, was toen haar
volgende vraag.’ Het huwelijk werkt alleen als je eraan werkt. Een drietal principes om je
huwelijk te versterken dus: 1) Word een goede luisteraar. ‘Let dus goed op hoe jullie
luisteren,’ zei Jezus (Luc. 8:18). Soms is het belangrijkste in de communicatie met je
partner dat je hoort wat er niet gezegd wordt, dat je leert tussen de regels door te lezen.
Er alleen maar zijn is niet genoeg. Je partner moet het gevoel krijgen dat hij gehoord en
gewaardeerd wordt. Als dat het geval is, stelt hij zich open en accepteert wat jij te zeggen
hebt. 2) ‘Laten wij de waarheid spreken in liefde’ (Efez. 4:15)(WB). Niemand houdt ervan
gecorrigeerd te worden, maar als iemand de verkeerde weg opslaat, zal liefde kunnen
confronteren. Onze huwelijken gaan kapot als de waarheid geweld wordt aangedaan,
integriteit wordt verloochend, vertrouwen wordt verbroken, manipulatie wordt toegestaan,
eigenbelang de regel is en controle het doel, en als er geen tijd in wordt gestoken.
3) Geloof altijd het beste. Liefde ziet je op je slechtst, maar vergeet nooit hoe je bent op je
best. Liefde vindt je net wat bijzonderder dan je in werkelijkheid bent. Liefde zal eindeloos
met je praten of stil bij je zitten. Liefde is blijer met je succes dan jij. Liefde probeert niet
meer te weten, slimmer te handelen of voortdurend je leraar te zijn. Liefde luistert zelfs
wanneer wat je te zeggen hebt niet zo bijster boeiend is. Dat komt omdat liefde gelooft
dat jij belangrijk bent!
Dinsdag 18 januari
‘Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame[gezonde] leer’
(Tit. 2:1)(NBV).
Het belang van gezonde leer.
Gezonde leer wordt tegenwoordig vervangen door ‘goed gevoel theologie’. Dat zou ons
zorgen moeten baren! Piloten vliegen volgens vaste wetten. Chirurgen opereren volgens
vaste protocollen. Ben je niet blij dat zij een goede leer belangrijk vinden? Er is een
verhaal over een student psychologie die keukendiensten draaide in het leger. Hij besloot
eens te kijken hoe verschillende groepen soldaten op abrikozen reageerden. Eerst
volgens de negatieve benadering: ‘Jij wilt zeker geen abrikozen?’ Negentig procent zei
nee. Toen probeerde hij de positieve benadering: ‘Jij wilt zeker abrikozen?’ Meer dan de
helft zei ja. Met een derde groep probeerde hij de of/of techniek: ‘Wil je één bordje
abrikozen of twee?’ Ondanks het feit dat de meesten van hen niet van abrikozen hielden,
nam veertig procent twee bordjes en vijftig procent één bordje. Pas op, als je geen vaste
eigen geloofsovertuiging hebt, ben je makkelijk te overtuigen door die van een ander.
Paulus instrueerde Timoteüs: ‘Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu
uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren
om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond
praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels’ (2 Tim. 4:24). Als je gevoel je niet steunt, zal gezonde leer dat wel doen, want het ene berust op
emotie en het andere op het eeuwige Woord van God.
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Woensdag 19 januari
‘Ik blijf… u lof brengen, meer en meer’ (Ps. 71:14)(NBV).
Het domino-effect van lofprijzen (1).
Beperk je lofprijzing niet tot in de kerk alleen. Wees als de psalmist: ‘De Heer wil ik
prijzen, elk uur van de dag…’ (Ps. 34:2). Als je geen zin hebt om God te loven, maar je
doet het toch omdat je hem wilt behagen, dan noemt je dat een offer van lof (zie
Hebr. 13:15). En wanneer lofprijzing een levensstijl wordt, heeft het een domino-effect
(waar één verandering de volgende teweegbrengt, die daarop de volgende
teweegbrengt). Wanneer jij God vertelt hoe bijzonder hij is, hoeveel je van hem houdt en
dat je tijd met hem wilt doorbrengen, zal je waarschijnlijk merken dat je partner jou gaat
vertellen hoe bijzonder jij bent, hoeveel hij van jou houdt en hoe graag hij bij je is. Na
verloop van tijd gaan je familie en vrienden ook het effect voelen. Onthoud jij aan de
andere kant God de lofprijzing die hij verdient, dan beroof jij jezelf van wat je nodig hebt in
je eigen leven. David zei: ‘Roem met mij de grootheid van de Heer, sluit u aan om zijn
naam te verheffen’ (Ps. 34:4). God troont op [woont onder] de lofzangen van zijn volk (zie
Ps. 22:4). Wanneer jij tegen hem zegt: ‘U bent geweldig, er is geen probleem dat u niet
kunt oplossen en geen nood waarin u niet kunt voorzien. Ik werp al mijn zorgen op u. Ik
weet dat u van me houdt en ik ga niet toegeven aan depressie en nederlaag. Ik vertrouw
erop dat u mijn vijanden verslaat, dichte deuren openbreekt en mij overwinning schenkt,’
dan stuurt God engelen om de strijd ten behoeve van jou uit te vechten en te winnen (zie
Hebr. 1:14). Geen wonder dat David zei dat hij God lof zou brengen, meer en meer. Het
werkt! Wordt het geen tijd dat jij ook zo gaat denken?
Donderdag 20 januari
‘Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister’ (Ps. 71:8)(NBV).
Het domino-effect van lofprijzen (2).
In 2007 overleed pianist/songwriter Roger Bennet na zijn strijd tegen leukemie. Even
dacht hij dat hij een remissie had bereikt, maar de ziekte keerde in nog heviger vorm
terug. Op zijn website schreef hij:
‘Onze vijand stalkt ons precies zoals de Bijbel het beschrijft, als een brullende leeuw. Hij
verstopt zich in het struikgewas, in afwachting van enig teken van zwakte. Dan slaat hij
toe. Hij raakte mij niet fysiek. Hij raakte een kritieker deel: mijn vreugde, vertrouwen en
hoop. Elke gedachte die ik richting hemel stuurde, kaatste terug alsof de hemel van koper
was. Elke keer als ik probeerde de zonnige kant ervan in te zien, stelde ik mezelf
uiteindelijk toch weer een donkere toekomst voor ogen. Toen richtte hij zijn meest
effectieve pijl op mij: twijfel. ‘En dat noemt zich een christen. Hypocriet! Je bent banger en
wanhopiger dan ooit. Dat geloof van jou stelt niks voor, meneer de gospelzanger!’ Ik
geloofde alles wat hij zei. Ik probeerde alles uit om er tussenuit te knijpen. Ik dacht dat ik
als ik maar zou slapen, het voorbij zou gaan. Maar de klok leek wel in slow motion te
gaan. Slapen lukte voor geen meter. Ik probeerde mezelf in de Bijbel te verliezen, maar
de woorden dansten en ik kon er geen wijs uit worden.’ Op een gegeven moment echter,
toen hij dacht aan Paulus en Silas in de gevangenis, kreeg Bennett een openbaring. ‘Zij
wanhoopten niet,’ schreef hij. ‘Zij zongen lofzangen en dát werd hun wapen. Het ene
oude lied na het andere kwam in me op en ik zong ze voor mijn lege kamer. Het was
geen geweldige voorstelling, maar misschien wel de krachtigste zegen die ik ontving.’
De psalmist schreef: ‘Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.’ Probeer
het. Het is een strategie die werkt!
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Vrijdag 21 januari
‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’
(1 Kor. 15:35)(NBV).
Je hemelse lichaam.
Heb jij je ooit afgevraagd hoe je hemelse lichaam eruit zal zien? De Bijbel geeft ons drie
antwoorden op de vragen ‘hoe worden de doden opgewekt?’ en ‘met wat voor lichaam
komen zij terug?’ Ten eerste spreekt de Bijbel over anatomie: ‘… het lichaam van een
mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat
van een vis’ (1 Kor. 15:39). Zoals vissen zijn ontworpen om de druk van de oceaan te
weerstaan en vogels zijn bestemd om te vliegen, zo zal jouw hemelse lichaam op maat
worden gemaakt voor de hemel. (Stel je voor: niet alleen reizen met de snelheid van het
licht maar ook met de snelheid van gedachten!) Vervolgens spreekt de Bijbel over
astronomie: ‘De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een
andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het
ook zijn wanneer de doden opstaan’ (1 Kor. 15:41-42). Wanneer we in de hemel komen,
zullen er gradaties zijn van eer en verschillen in beloning. Jouw dienstbaarheid nu is
bepalend voor je status dan. ‘God beloont ieder mens naar zijn daden’ (Rom. 2:6). Ten
slotte spreekt de Bijbel over landbouw: ‘… wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het
wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt’ (1 Kor. 15:43). Het oude
Saksische woord voor begraafplaats betekent ‘Gods akker’. Is dat niet mooi? Christenen
worden niet begraven maar geplant!
In de Mayokliniek staat een mededelingenbord met de woorden: ‘Kanker heeft zijn
beperkingen: kanker kan liefde niet verzwakken, hoop niet verbrijzelen, geloof niet
uithollen, vrede niet wegnemen, vertrouwen niet schaden, vriendschap niet doden,
herinneringen niet buitensluiten, moed niet het zwijgen opleggen, de ziel niet
binnendringen, eeuwig leven niet tenietdoen, de geest niet doven en de kracht van de
opstanding niet verzwakken.’
Zaterdag 22 januari
‘Het is tijd om de Heer te smeken…’ (Hos. 10:12)(NBV).
Hoe staat het met je gebedsleven?
De plaats van gebed is waar je God ontmoet voor instructie, correctie, reiniging, liefde en
opbouw. De plaats waar je bovendien bereid gemaakt wordt om zijn wil te doen. Het kan
overal, maar het moet wel ergens! Het kan op elk moment, maar het moet wel een keer.
Waaruit moet je putten als je niet bidt? Je werkt harder en harder en bereikt minder en
minder omdat je in eigen kracht bezig bent. Maar als je gebeden hebt, worstel je minder
en bereik je meer omdat je werkt vanuit Gods kracht. Als jij uren doorbrengt voor de buis,
maar zegt dat je geen tijd hebt om te bidden, dan wordt het tijd om de Heer te zoeken! Als
jij rustig leeft met zonden die je ooit dwars zaten, dan wordt het tijd om de Heer te
zoeken! Als jij bittere woorden uit naar iemand die jou heeft bezeerd, dan wordt het tijd
om de Heer te zoeken! Als het materiële zoveel van je energie opslokt dat er niets
overblijft voor God en gezin, dan wordt het tijd om de Heer te zoeken! De
nieuwtestamentische gemeente groeide zo snel dat de apostelen geen tijd vonden om te
bidden. Daarom zeiden ze dat het niet goed was (Hand. 6). Daar moet jij dus beginnen!
Als jij het bidden hebt laten versloffen, dan zal het merkbaar worden in je handel en
wandel. Wat deden de apostelen? Zij zeiden: ‘Wij zullen ons wijden aan het gebed’
(Hand. 6:4). En kijk wat er gebeurde: ‘Het woord van God vond steeds meer gehoor,
zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide’ (Hand. 6:7). Als je zover bent
gekomen met weinig bidden, af en toe bidden of niet helemaal niet bidden, bedenk dan
eens hoever je zult komen als je echt gaat bidden.

