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Zondag 7 augustus
‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’ (Spr. 24:16)(NBV).

Maandag 1 augustus
‘Weest sterk en moedig…’ (Deut. 31:6)(NBG).

Je moet er wat voor doen!
Hoe komt het dat een misser sommige mensen kapot maakt maar anderen sterker? Het
geheim schuilt wellicht hierin dat ze van hun fouten willen leren en van hun mislukkingen
leerervaringen maken. Wilma Rudolph was het twintigste kind in een arm zwart gezin van
22 in Tennessee. Als kind had ze polio en moest tot haar negende beugels dragen. Op
haar twaalfde probeerde ze in het basketballteam van de school te komen, maar dat
mislukte. Dat jaar oefende ze dagelijks totdat ze uiteindelijk bij het team mocht komen.
Een atletiekcoach spotte haar op een dag en haalde haar over bij hem sprinttrainingen te
komen volgen. Haar vasthoudendheid leverde haar een beurs op voor de universiteit,
waar ze uitblonk op de atletiekbaan. In 1960 lukte het haar bij het Amerikaanse
Olympische team te komen. Tijdens de 100 meter sprint moest ze het opnemen tegen
wereldrecordhoudster Jutta Heine uit Duitsland. Maar Wilma won en ze deed het opnieuw
op de 200 meter! Wilma’s derde race was de 100 meter estafette, waar ze Jutta voor de
derde keer tegenkwam. Op het moment dat het stokje aan Wilma werd gegeven, liet ze
het vallen en liep Jutta aan kop. Maar met haar nooit-opgeven mentaliteit raapte ze het
stokje op en zette een wanhopige achtervolging in. Ze haalde de Duitse op de laatste
meters in en won haar derde gouden medaille - meer dan ooit een vrouw had gewonnen
in die tijd. Wilma werd oma en reisde de wereld rond om kinderzaken te behartigen. Ze
motiveerde hen met haar verhaal. ‘Ik laat ze weten,’ zegt ze, ‘dat ze iets kunnen bereiken
zolang ze maar bereid zijn ervoor te werken.’

Het beste in anderen naar boven halen (1).
Telkens opnieuw zegt God in de Bijbel dingen als: ‘Weest sterk en moedig, vreest niet…
want de Here, uw God, zelf gaat met u’ (Deut. 31:6). Waarom? Om het beste in ons naar
boven te halen! De geschiedenisboeken staan vol met verhalen over getalenteerde
mensen van wie de gaven over het hoofd werden gezien totdat iemand in hen geloofde.
Einstein was vier jaar oud voordat hij kon praten. Isaac Newton deed het slecht op de
lagere school. Een redacteur van een krant ontsloeg Walt Disney omdat hij ‘geen goede
ideeën’ had. Tolstoj verliet de middelbare school voortijdig. Wat kunnen we hieruit leren?
Mensen ontwikkelen zich in verschillende tempo’s. Om hen te motiveren moet je altijd op
zoek naar verborgen capaciteiten. En jouw woorden creëren een omgeving waarin
mensen niet alleen hun gaven ontdekken, maar ze ook tot ontwikkeling brengen en erin
excelleren. John Erskine, universitair docent Engels, was leraar, concertpianist, schrijver
van 60 boeken, directeur van een muziekschool en een populair en gevat spreker. Zijn
vrouw Helen schreef zijn opmerkelijke loopbaan toe aan zijn uitdagend optimisme. ‘Hij
was een goede leraar,’ zei ze, ‘vanwege zijn eigen enthousiasme voor leren en zijn
vertrouwen in de toekomst.’ Hij zei vaak tegen zijn vrouw: ‘Laten we onze jonge mensen
vertellen dat de beste boeken nog geschreven moeten worden, dat de beste schilderijen
nog niet geschilderd zijn, dat de beste regeringen nog gevormd moeten worden, dat het
beste nog door hen moet worden gedaan.’ In elk menselijk wezen zit een door God
gegeven drijfveer om iets te presteren. Als jij die drijfveer aanboort en laat zien dat jij in
hun toekomst gelooft, zullen ze er bijna alles aan doen om aan jouw verwachtingen te
voldoen.
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Dinsdag 2 augustus
‘Weest sterk en moedig…’ (Deut. 31:6)(NBG).
Het beste in anderen naar boven halen (2).
In de musical ‘My Fair Lady’ wordt Eliza Doolittle, een gewoon bloemenmeisje, een
elegante dame die opeens in Engelands hoogste kringen verkeert. Hoe kwam dat zo?
Omdat Henry Higgins, de eminente professor in de taalwetenschap, haar als een dame
behandelde - en zij zich naar zijn verwachtingen begon te gedragen. Alan Loy McGinnis
schrijft: ‘Ik stond een keer te wachten tot ik mijn praatje kon houden op een
verkoopconferentie waar de jaarlijkse beloningen werden uitgereikt. Een vrouw die zeer
goed had gepresteerd en buitengewoon veel geld had verdiend voor het bedrijf, gaf alle
eer aan haar verkoopmanager. Ze behaalde de prijs voor beste producent van het jaar en
terwijl ze voor een menigte van 3000 mensen stond, bracht ze in herinnering hoe slecht
ze er twee jaar daarvoor aan toe was geweest. De toekomst had er zo donker uit gezien
dat ze op het punt had gestaan ontslag te nemen en haar supervisor zelfs een paar keer
had gebeld om te zeggen dat ze ermee stopte. Maar de manager bleef haar ervan
overtuigen dat ze het nog niet lang genoeg geprobeerd had, dat ze haar niet in dienst
zouden hebben genomen als er geen uitzonderlijk potentieel in haar had gezeten. Haar
stem brak terwijl ze het verhaal vertelde. Toen maakte ze deze inzichtelijke opmerking:
‘Gedurende al die maanden dat ik wilde stoppen en dacht dat ik geen toekomst had,
geloofde Joan meer in mij dan dat ik in mezelf geloofde. Zij wilde dat ik zou slagen, nog
meer dan dat ik dat zelf wilde.’ Een van de kenmerken van een echt christelijk karakter is
een bereidheid om mensen te bemoedigen en op te beuren: ‘Want ik ben de Heer, je
God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen’
(Jes. 41:13). Hoe ga jij met mensen om? Ben je meer gericht op hun moeilijkheden of op
hun mogelijkheden?
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Woensdag 3 augustus
‘Weest sterk en moedig…’ (Deut. 31:6)(NBG).

Vrijdag 5 augustus
‘Noem me niet Noömi, noem me Mara…’ (Ruth 1:20)(NBV).

Het beste in anderen naar boven halen (3).
Anne Sullivan, de onderwijzeres van Helen Keller, probeerde telkens opnieuw om haar
het begrip van woorden bij te brengen. De getalenteerde gouvernante werkte er
onvermoeibaar aan om de diep in Helen verborgen schatten naar boven te halen. Ze
dwong Helen bijna om te slagen. Als je kijkt naar deze relatie in het krachtige spel ‘The
Miracle Worker’, dan zie je dat Helen begint op te bloeien en gaven gaat ontwikkelen die
de wereld generaties lang zouden inspireren. Begrijp dit goed: wat we als bemoediging
tegen elkaar zeggen en aan elkaar laten zien, gebruikt God om ons verlangen om te
slagen te versterken. Maar wil je effectief zijn, dan moeten je loftuitingen direct, specifiek
en oprecht zijn. Dr. William Mayo, medeoprichter van de beroemde Mayokliniek, maakte
gebruik van complimentjes om jonge artsen aan te moedigen. Een van hen zei: ‘Je las
bijvoorbeeld een stuk voor tijdens een stafmeeting en dan zag hij je later in de lift of in de
hal en dan schudde hij je de hand en legde een hand op je schouder met een zacht ‘goed
werk’ en een directe warme blik waardoor je merkte dat hij het meende. Of je kreeg
misschien een paar dagen later een briefje van hem, waarop alleen maar iets stond als:
‘Beste die en die, ik heb meer geleerd over dat en dat onderwerp uit dat verhaal van jou
die avond dan ik ooit wist. Goed werk.’ Geloof me, zoiets deed je wat.’ Complimentjes,
praktische hulp, bemoediging - het welt allemaal spontaan en oprecht op wanneer we,
zoals Anne Sullivan, het onaangeboorde potentieel gaan zien dat in ieder van ons
verborgen ligt. Dat is waarom de Bijbel zegt: ‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen,
maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort’
(Efez. 4:29).

Je beste dagen in het verschiet.
Leer je leven te bouwen rondom je persoon en niet rondom je rol. Want als je rol dan
verandert, zou je je gevoel van eigenwaarde verliezen. Een goede moeder zijn is een
mooie roeping. Het is ook een taak die vele offers vraagt. Maar wanneer je kinderen het
huis verlaten en er niet zoveel beroep op je wordt gedaan, kun je je al gauw voelen als
Noömi. Haar naam betekende ‘mijn vreugde’. Maar nadat haar twee zoons waren
gestorven, veranderde zij haar naam in Mara, wat ‘bitterheid’ betekent. Laat
veranderende tijden jou als persoon niet veranderen. Laat het niet zo zijn dat je daardoor
niet langer droomt en je hoop opgeeft. God had nog steeds veel te doen voor Noömi. In
de toekomst zou ze een mentor zijn voor Ruth, die het leven zou schenken aan een zoon
die bestemd was om later deel uit te gaan maken van de geslachtslijn van koning David
en onze gezegende Heer. Wat een eer! Wanneer je rol verandert, bedenk dan dat je
leven niet voorbij is. Zie je eigen waarde als persoon, zoek wat je volgende taak is, zet
alles in wat je hebt en blijf leven en geven. Ontwikkel geen Mara-mentaliteit. Zij liet toe dat
ze cynisch werd toen haar omstandigheden veranderden; laat jou dat niet gebeuren!
Ontmoediging komt vaak wanneer we het gevoel hebben dat we alles al een keer hebben
gezien, gehoord en gedaan en dat het meeste ervan slecht was. Hoe oud je ook bent, je
kunt nooit zeggen dat je alles al gezien hebt. God kan ‘… oneindig veel meer doen dan
wij vragen of denken’ (Efez. 3:20). Je weet niet wat God zal doen voordat je leven voorbij
is, maar hij heeft er een handje van het beste voor het laatst te bewaren.

Donderdag 4 augustus
‘Weest sterk en moedig…’ (Deut. 31:6)(NBG).
Het beste in anderen naar boven halen (4).
Je woorden en houdingen hebben een krachtig effect op andere mensen. Het verhaal van
de vrouw die op overspel werd betrapt, laat dit duidelijk zien (Joh. 8). Kijk hoe de
Farizeeën haar behandelden: ‘Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen’
(v.5). Hoe anders was de houding van Jezus! Hij keek haar meelevend aan en zei: ‘Ik
veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (v.11).
Opgebeurd, verlost en bekrachtigd, het kan haast niet anders of die heeft de rest van
haar leven geprobeerd te voldoen aan Christus’ beeld van haar. De opdracht om ‘elkaar
te bemoedigen’ en ‘elkaar op te bouwen’ zie je als een rode draad door het hele Nieuwe
Testament lopen. We hebben allemaal geruststelling en waardering nodig. Waarom
onderdrukken we dan af en toe de complimenten die we mensen zouden moeten geven?
Of waarom gaan we de praktische hulp uit de weg die we zouden kunnen bieden om voor
hen de weg naar succes te openen? Soms is het omdat we lui of egocentrisch zijn. Of we
vinden het gewoon vanzelfsprekend dat mensen zijn zoals ze zijn. En soms is het nu
eenmaal makkelijker om tekortkomingen te zien. We onderschatten de invloed van onze
woorden en houdingen op anderen, of nemen aan dat onze waardering voor de hand ligt.
Zijn we bang dat onze loftuiting een struikelblok zou kunnen zijn, iets wat bij iemand tot
trots kan leiden? Jezus was daar niet bang voor toen hij Natanaël begroette met: ‘Dat is
nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog’ (Joh. 1:47). Wat een compliment! De
waarheid is, meer mensen sterven aan een gebroken hart dan aan hooghartigheid. Vraag
God vandaag dus om een gelegenheid om iemand in je omgeving te prijzen. Vraag of hij
jou wil gebruiken om naast hem te gaan staan en hem aan te moedigen zijn doel te
bereiken.

Zaterdag 6 augustus
‘Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien’ (1 Kon. 17:9)(NBV).
Wees niet bang, zet God op de eerste plaats.
Toen een hongersnood Israël trof, zei God tegen de profeet Elia: ‘Ga naar Sarefat… Ik
heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’ Drie dingen vallen op in
dit verhaal. Ten eerste: wanneer zich nood voordoet, zal ter plekke worden voorzien. Zo
werkt God nu eenmaal, vraag hem daarom waar je naar toe moet gaan en wat je moet
doen. En wanneer hij antwoordt, kom dan ook in beweging! Ten tweede: het zal je
verrassen wie God gebruikt. Het zijn soms juist de mensen die je geneigd bent over het
hoofd te zien. De arme weduwe had ‘alleen een handjevol meel… en een restje olijfolie…’
(1 Kon. 17:12). Maar dat is voor God geen probleem. Hij heeft maar een klein beginnetje
nodig om iets groots te kunnen bereiken, slechts een bereidwillig hart. Waarom stuurde
God Elia niet naar een rijke familie? Omdat die geen wonder nodig had en deze vrouw
wel. Wanneer ergens iets nodig is voor Gods werk, dan zoekt hij naar iemand met een
zaadje, stelt zijn geloof op de proef en zowel gever als Gods werk worden gezegend. Ten
slotte: jouw ‘slechte moment’ is vaak Gods meest geschikte moment. Dit wonder vond
plaats midden in een economische crisis. Wat de slechtst mogelijke tijd lijkt voor jou, is de
tijd waarop God graag in actie komt. Deze vrouw was een maaltijd verwijderd van de
dood; veel erger kan het niet worden. ‘De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had
gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en
de oliekruik raakte niet leeg…’ (1 Kon. 17:15-16). De sleutel tot haar wonder vind je in de
woorden van Elia: ‘Maak u niet ongerust… maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor
mij…’ (1 Kon. 17:13). Het woord voor jou voor vandaag is: wees niet bang; zet God op de
eerste plaats en hij zal in je behoeften voorzien.

