Het Woord voor Vandaag – week 13

Het Woord voor Vandaag – week 13

Zondag 3 april
‘Als Hij aan de linkerkant werkt, aanschouw ik Hem niet’ (Job 23:9)(HSV).

Maandag 28 maart
‘Wie ontzag heeft voor de Heer leeft vele jaren langer…’ (Spr. 10:27)(NBV).

Linkshandige tests.
Een christen auteur zegt: ‘Als baby had onze dochter de gewoonte om haar fles met haar
rechterhand vast te pakken. Maar toen ze ouder werd, hield ze haar beker in haar
linkerhand. Tot op de dag van vandaag gebruikt ze afwisselend haar rechter- of haar
linkerhand, afhankelijk van wat ze probeert te doen. Ze is dubbelhandig.’ Geestelijk
gezien is God dat ook! Er zijn tijden waarop hij aan de linkerkant zal werken en het lijkt
alsof hij er niet is. ‘Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de
Heer aanwezig. Dat besefte ik niet’ (Gen. 28:16). Die nacht liet God Jakob in een droom
zien dat er meer op het spel stond dan het vinden van een vrouw, dat hij in feite een
belangrijke rol had in het vervullen van Gods verbond met Abraham en Isaak. Wat we
echt geloven, wordt in de school van de linkshandige tests onder de microscoop gelegd.
Bijvoorbeeld, zou jouw houding anders zijn als jij zeker wist dat je huidige baan, plek of
relatie deel uitmaakt van Gods grotere plan voor je leven? Tijdens zijn moeilijkste uren zei
Job: ‘Maar zie, ga ik naar voren, dan is Hij er niet, of naar achteren, dan merk ik Hem niet
op. Als Hij aan de linkerkant werkt, aanschouw ik Hem niet.’ Als God aan de rechterkant
werkt is het niet moeilijk om hem te zien. Werkt hij aan de linkerkant en kun je het grote
plaatje niet zien, dan kun je ontmoedigd raken en denken dat hij je vergeten is. Maar dat
is niet zo! Om bepaalde dingen in je leven te kunnen bewerkstelligen moet hij echter van
hand verwisselen.
Waar het uiteindelijk om gaat is dat je God kunt vertrouwen ongeacht met welke hand hij
werkt.

Licht op ouder worden (5).
Onze cultuur vereert popsterren en sporthelden, maar marginaliseert vaak de meest wijze
en ervaren mensen. Hoe dwaas! Als Gods gezin zouden we elkaar moeten behandelen
volgens zijn waarden. Kijk eens hoe God wil dat we omgaan met onze ouderen. Ten
eerste moeten we hen eren: ‘… betoon hun [oude mensen] respect. Toon ontzag voor je
God’ (Lev. 19:32). Dat is een opdracht, geen optie! Geen respect voor hen betekent geen
respect voor God. Je moet dit zien als een goddelijke bepaling, niet als een culturele.
Denk daar dus aan en prent het je kinderen in. ‘De grijsheid is een sierlijke kroon, zij
wordt op de weg der gerechtigheid gevonden’ (Spr. 16:31). Ten tweede moeten we hen
bemoedigen. Niet bemoederen en betuttelen en alles voor hen doen. Dat gedrag
vernietigt hun waardigheid en ontneemt ze hun kracht. Hen bemoedigen betekent
geloven in de bekwaamheden die God aan hen gegeven heeft en hun positieve,
productieve kwaliteiten benadrukken. Het betekent hen motiveren om betrokken te blijven
in betekenisvolle zaken. Niet hen bezighouden met nutteloze en vernederende
alledaagse klusjes. Wordt hun talent en wijsheid erkend, dan hebben ze ook echt het
gevoel dat ze iets hebben in te brengen. Ten derde moeten we hen steunen. Met inbegrip
van financiële en materiële assistentie, aangeboden volgens praktische, bijbelse
richtlijnen (zie 1 Tim. 5:1-16). Laten we dit na, dan betekent dit dat we ‘het geloof
verloochend [hebben] en slechter [zijn] dan een ongelovige’ (1 Tim. 5:8). Steun betekent
hen zien als een vitaal onderdeel van ons gezin en onze kerkelijke activiteiten. Willen we
hen echt steunen, dan moeten we ook regelmatig voor hen bidden en hun noden bij God
brengen.
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Dinsdag 29 maart
‘Laat God je manier van denken vernieuwen’ (naar Rom. 12:2).
Je denken herprogrammeren.
Achter alles wat je doet, zit een gedachte! Als je dus je leven wilt veranderen, moet je
veranderen hoe je denkt. Dat is niet gemakkelijk en gaat niet van het ene moment op het
andere. Stel jezelf voor in een boot met de automatische piloot ingesteld op een bepaalde
richting. Dan besluit je plotseling een andere kant op te gaan. Eerste optie: wilskracht.
Grijp het stuurwiel en dwing het in de richting die je op wilt. Probeer louter op wilskracht
de automatische piloot te overrulen. Dan zul je echter constant weerstand voelen. Je
armen zullen moe worden en raad eens wat er gebeurt wanneer je het wiel loslaat? De
boot zal weer in zijn oude geprogrammeerde richting gaan. Begrijp je waar ik op doel?
Dat is wat er gebeurt wanneer jij probeert je leven door wilskracht te veranderen: ‘Ik zal
mezelf dwingen te stoppen met drinken, bedriegen, snoepen’ enzovoorts. Je wilskracht
kan slechts verandering brengen op de korte termijn, maar het zorgt voortdurend voor
stress. Je hebt namelijk niet afgerekend met de grondoorzaak en je hebt je denken niet
opnieuw geprogrammeerd. De verandering voelt niet natuurlijk, dus uiteindelijk geef je op,
keer je terug tot je oude patroon en zeg je: ‘Nou ja, dit is kennelijk zoals ik ben. Ik
verander nooit.’ Tweede optie: Gods kracht. Er is een betere manier! Laat God een nieuw
mens van je maken door je manier van denken te veranderen, zegt de Bijbel. Verandering
begint altijd in je denken! Hoe je denkt, bepaalt hoe je je voelt, en hoe je je voelt, bepaalt
hoe je handelt. Hoe kun je je denken veranderen? Door je denken dagelijks te
programmeren met Gods Woord. ‘Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden
aan uw woord’ (Ps. 119:9).
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Woensdag 30 maart
‘Ja, zo wordt gezegend de man…’ (Ps. 128:4)(NBV).

Vrijdag 1 april
‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar…’ (Efez. 4:32)(NBV).

Koester je familie.
Als je aardig doet tegen buitenstaanders, maar niet tegen je eigen familie, dan heb je een
probleem waar je wat aan moet doen. Lees dit eens:
‘De kinderen waren druk, irritant en onmogelijk. Ik was moe en zat erdoorheen. Dus
besloot ik de boel de boel te laten en gewoon een dag voor mezelf te hebben; een dag
waarop ik zou doen wat ik zélf wilde. Ik zou het ervan nemen, zoveel als ik kon. Ik zou
aan niemand aandacht besteden, behalve aan mezelf. Ik ging snel het huis uit met wat
geld op zak. ‘Zo, dat is me gelukt!’ zei ik tegen mezelf terwijl ik de weg opdraaide. Ik ging
naar een winkelcentrum, bracht een te gekke tijd door in een boekwinkel en kocht de
verzamelde gedichten van Walt Whitman. Daarna reed ik naar McDonald’s en bestelde
twee hamburgers, mijn eigen dubbele portie patat en mijn eigen grote frisdrank. Ik at alles
op zonder gestoord te worden, zonder iemand iets te hoeven geven of zonder iemands
mond, neus of billen af te hoeven vegen. Vervolgens at ik het grootste chocolade ijsje dat
ik maar kon vinden. Ik was vrij! Ik reed naar de bioscoop en zag een film zonder popcorn
te kopen, zonder dat er iemand op mijn schoot zat, zonder iemand naar de wc te helpen.
Ik was een vrij man. Ik zette de bloemetjes buiten - en voelde me ellendig. Tegen de tijd
dat ik thuiskwam, sliep iedereen al. Toen ik in bed schoof, fluisterde mijn vrouw: ‘We
hebben je gemist.’ Ik antwoordde: ‘Ik ook.’ Ik ben nooit meer van huis weggelopen!’ De
psalmist schreef: ‘… je vrouw… in het midden van je huis, je kinderen… in een kring om
je tafel. Ja, zo wordt gezegend de man…’ (Ps. 128:3-4).

Vergeving schenken en ontvangen.
Een counselor schrijft: ‘We lopen allemaal verwondingen op. Wie brengt ze aan? Mensen
van wie wij houden en mensen die van ons houden. Wanneer we het gevoel hebben dat
we zijn afgewezen, verlaten, gemanipuleerd of aangevallen, dan komt dat meestal door
toedoen van mensen die dicht bij ons staan: onze ouders, onze vrienden, onze
huwelijkspartner, onze kinderen, onze leraren of onze voorgangers. Daarom is vergeving
ook zo moeilijk. Ons hart is verwond! We roepen het uit: ‘Ik dacht dat je er voor me was,
en nu laat je me vallen. Hoe kan ik je dat ooit vergeven?’ Hoewel vergeving onmogelijk
lijkt, zal de God die in ons leeft ons de genade geven om over ons verwonde zelf heen te
stappen en te zeggen: ‘Ik vergeef je in de naam van Christus.’ Maar onthoud dat
vergeving twee kanten heeft: schenken en ontvangen. Hoewel schenken in eerste
instantie moeilijker lijkt, zijn we vaak niet in staat vergeving te schenken omdat we het zelf
niet volledig hebben ontvangen. Alleen als mensen die de vreugde van vergeving hebben
geproefd, kunnen we de innerlijke motivatie vinden om deze te schenken. Waarom is
vergeving ontvangen zo moeilijk? Omdat het moeilijk is om te erkennen dat ik zonder
jouw vergeving nog steeds word gehinderd door wat er tussen ons is gebeurd. Ik heb jou
nodig om mij te helpen vrij te komen en me opnieuw heel te maken. Dat vereist niet alleen
erkenning dat we bezeerd zijn, maar ook de nederigheid om onze afhankelijkheid toe te
geven tegenover degene die ons bezeerd heeft. Maar alleen wanneer we in staat zijn om
vergeving te ontvangen, kunnen we het werkelijk aan anderen schenken.’ Dat is waarom
de Bijbel zegt: ‘Laat alle wrok… varen… Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Efez. 4:31-32).

Donderdag 31 maart
‘Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg…’ (Spr. 20:7)(NBV).
Je levensmotto.
Uiteindelijk wordt je leven samengevat in een enkele zin. Wat zal de jouwe zijn? Als jij
bewust leeft, zullen mensen zich dat bij je begrafenis niet hoeven af te vragen. Zul je het
helemaal goed gedaan hebben? Nee. Maar ‘wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg,
zijn kinderen zullen gelukkig zijn.’ Je leven is je grootste nalatenschap en je leeft maar
eenmaal, zorg dus dat het telt. Laat iets na van uitmuntendheid. John Maxwell schrijft in
een boek over leiderschap een hoofdstuk met als titel: ‘Stuur je eenden niet naar de
adelaarschool.’ Hij schrijft daarin: ‘Eenden hoeven geen adelaars te zijn - willen dat ook
niet zijn. Wie ze zijn is wie ze horen te zijn. Eenden hebben hun eigen terrein van
expertise, dat is waar ze excelleren.’ Laat iets na van bemoediging. Er wordt wel gezegd
dat sommige mensen geluk verspreiden overal waar ze komen en anderen daarvoor
zorgen wanneer ze weggaan. Ben jij de persoon die over 10 of 20 jaar gebeld wordt door
iemand die zegt: ‘Dankjewel, zonder jou had ik het niet gered’? Laat iets na van een doel.
We krijgen de meeste energie wanneer we onze krachten en talenten investeren in een
doel dat van God zelf afkomstig is. Laat je leven dus draaien om iets dat groter is dan
jezelf. Je leeft niet voor eeuwig, maar je kunt doorleven door de indruk die je nu maakt.
Laat iets na van liefde. Jon Gordon zegt: ‘Mijn moeder is een paar jaar geleden
overleden. Ik denk niet meer terug aan haar fouten of onze meningsverschillen. Wie is er
nu volmaakt? Wat ik me wel herinner is haar liefde. Ze liet me iets na van liefde, iets wat
vele generaties zal omspannen.

Zaterdag 2 april
‘Heel het volk begon… de Heer te prijzen omdat de fundamenten… werden gelegd’
(Ezra 3:11)(NBV).
Lofprijzing in de eerste fasen.
We lezen dat ‘terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer
legden… heel het volk daarop luid begon te juichen en de Heer te prijzen…’ (v. 10-11).
Waarom zou je God al zo vroeg prijzen? Ten eerste omdat lofprijzing een daad van geloof
is. Het zegt: ‘Heer, wat u begint, maakt u af. Dank u dat u mij uw plan hebt gegeven, want
uw plan wordt altijd volvoerd. Sommige mensen denken dat het me niet zal lukken, maar
met u aan mijn zij lukt het me hoe dan ook. Ik doe dit niet voor mezelf, ik doe het voor u
en met u.’ Ten tweede omdat lofprijzing je sterker maakt. Nehemia zei tegen zijn
arbeiders dat de vreugde van de Heer hun kracht was (zie Neh. 8:10). Als jij je vreugde
verliest, verlies jij je kracht. Als jij je kracht verliest, verlies jij de macht om de vijand te
overwinnen. Als jij de macht verliest om de vijand te overwinnen, ben je verslagen. Maar
als je God prijst, al zie je nog bijna niets, dan zal zijn vreugde je energie geven en zul je
het makkelijker vinden om de taak te volbrengen. Als je God alleen prijst wanneer alles
vanzelf gaat of goed gaat, dan valt er niet veel te prijzen, dan ken je niet veel vreugde en
heb je niet veel kracht. Ten derde omdat lofprijzing je omgeving verandert. Stel je
kruiwagens voor, betonmolens, een half afgebouwde muur en te midden daarvan mensen
die luid God lofprijzen. Dat is wat er gebeurt wanneer jij een praise cd opzet of een
christelijke radiozender opzoekt. Je problemen veranderen misschien niet, maar je kijk
erop wel. Simpelweg gezegd, wanneer je God al in de eerste fase prijst, werk je beter en
lukt de klus!

