Het Woord voor Vandaag – week 32

Het Woord voor Vandaag – week 32

Zondag 14 augustus
‘… opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan’ (Deut. 5:29)(HSV).

Maandag 8 augustus
‘Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven…’ (Joh. 11:22)(NBV).

Willen dingen goed gaan.
Wanneer God je opdraagt iets te doen wat moeilijk of onplezierig lijkt, probeert hij niet je
het leven zuur te maken of je in een keurslijf te stoppen. Vaak brengt hij je op deze
manier naar een plek waar hij je kan zegenen. ‘Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te
vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor
eeuwig goed zou gaan!’ Alles wat God je vraagt om te doen draagt deze gedachte in zich
mee: ‘opdat het je goed zal gaan.’ Hopelijk zal dat je helpen anders naar dingen te gaan
kijken. Leven in vrede in plaats van in verwarring is makkelijker wanneer je leert direct op
God te reageren. Aarzel niet. Onderhandel niet. Rationaliseer niet. En wat je ook doet,
vlucht niet weg. Het enige dat erger is dan wegvluchten voor God is leven met de pijnlijke
nasleep. Je ongehoorzaamheid kan je helemaal onderuithalen. Twijfel je daaraan, neem
dan even de tijd om het verhaal van Jona te lezen. De profeet Samuël zei:
‘Gehoorzaamheid is beter dan offers’ (1 Sam. 15:22). De waarheid is dat je soms
bepaalde dingen moet offeren om God te kunnen gehoorzamen. Maar het is beter dat te
doen dan zijn stem te negeren, gestrest te leven, zijn zegen mis te lopen en nergens uit te
komen. Soms zal God dingen van je vragen die hij niet van anderen schijnt te vragen,
dingen die hij niet zal uitleggen en die je niet kunt bevatten. Ook zie je niet gelijk de
voordelen als je er gehoor aan hebt gegeven. Maar als je ervan overtuigd bent dat hij van
je houdt en een plan voor je leven heeft, dan geef je je in vertrouwen aan hem over, in de
wetenschap dat het je uiteindelijk goed zal gaan.

De drie werkwoordstijden van geloof.
Toen hun broer Lazarus stierf, lieten Marta en Maria Jezus roepen. Let op de drie
werkwoordstijden van werkzaam geloof in dit verhaal. Ten eerste de verleden tijd.
Diepbedroefd zei Marta tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet
gestorven zijn’ (v. 21). Dat noemen we ‘als alleen maar’ geloof. We zeggen dingen als ‘als
ik alleen maar in Jezus’ tijd had geleefd.’ Of ‘als die en die maar voor me had kunnen
bidden’. ‘Als alleen maar’ geloof maakt plannen voor een begrafenis, niet voor een
opstanding. Dan, ten tweede, de toekomende tijd. Toen Jezus tegen Marta zei dat
Lazarus opnieuw zou leven, antwoordde ze: ‘Ja… ik weet dat hij bij de opstanding op de
laatste dag zal opstaan’ (v. 24). Dit noemen we ‘op een dag’ geloof. Mensen met dat
geloof hebben de neiging liedjes over de hemel te zingen. Voor hen hoort alles bij de
toekomst. Maar als gelovige in Christus is het belangrijk dat jij je rechten, privileges en
autoriteit in het hier en nu kent. Doe je dat, dan zal je perspectief gaan veranderen. En
ten slotte de tegenwoordige tijd. Marta zei: ‘Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal
geven wat u vraagt’ (v. 22). Dit is ‘zelfs nu’ geloof. Ondanks alles waar je doorheen
gegaan bent heeft God de macht je opnieuw op te wekken. Misschien ben je gescheiden,
misschien ben je je baan of je huis kwijt; misschien worstel je met hardnekkige
gewoonten. Of misschien heb je voortdurend het gevoel dat je faalt. Het maakt niet uit.
‘Zelfs nu’, door Gods genade en kracht kun je uit deze ervaring komen en opnieuw leven.
Je kunt je verlangens en dromen verwezenlijken. Het enige wat je moet doen is bidden en
Jezus vragen in je situatie te komen.
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Dinsdag 9 augustus
‘Maria… zalfde de voeten van Jezus…’ (Joh. 12:3)(NBV).
Je hart uitstorten in lofprijzing.
De Bijbel zegt: ‘Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van
Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas
Iskariot, een van de leerlingen… vroeg: ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie
verkocht om het geld aan de armen te geven?’ (Joh. 12:3-5). Toen het op aanbidden
aankwam, maakte Maria haar haar los en vulde het huis met de geur van haar lofprijzing.
En Jezus aanvaardde het! We kunnen hier iets uit leren. Zet je vooropgezette meningen,
je zelfbewustheid en zorg over wat anderen denken opzij en stort je hart uit in lofprijzing.
Sluit je aan bij de psalmist: ‘… mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven’ (Ps. 63:4-5). Wanneer mensen proberen je te
intimideren en het zwijgen op te leggen, moet je ze dat niet toestaan. Toen ze het bij
Jezus probeerden, zei hij: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het
uitschreeuwen’ (Luc. 19:40). Je kunt God nooit te overdadig aanbidden, want God weet,
zelfs als je tegenstanders het niet weten, dat de rotsen het anders wel uitschreeuwen.
Niets bouwt zozeer aan intimiteit als woorden van liefde en waardering. Er zal altijd een
Judas in de buurt zijn die zal zeggen wat een verspilling het allemaal is. Wanneer je tijd
neemt om bij God te komen en je ziel te baden in zijn aanwezigheid, zullen ze zeggen:
wat een tijdsverspilling, wat een energieverspilling. Dat komt omdat ze twee dingen niet
begrijpen: waarvan God je redde en bevrijdde; en dat aanbidding is hoe je Gods
aanwezigheid binnengaat, hoe je ervan geniet en hoe goed het je doet.

Het Woord voor Vandaag – week 32

Het Woord voor Vandaag – week 32

Woensdag 10 augustus
‘Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest…’ (1 Kor. 12:11)(NBV).

Vrijdag 12 augustus
‘… Jakobs heup raakte tijdens die worsteling ontwricht’ (Gen. 32:26)(NBV).

Je geestelijke gaven kennen.
Nadat Paulus verschillende geestelijke gaven heeft benoemd schrijft hij: ‘Al deze gaven
worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk
toebedeelt zoals hij wil.’ Hoe weet jij nu wat jouw geestelijke gave is? Een bijbelleraar
antwoordt hierop: ‘Als ik wandel en leef in de Geest en ermee ben vervuld, dan is het niet
zo heel belangrijk voor me om de definitie te weten van mijn gave. Het is geen
academische kwestie. Het is een kwestie van op je knieën gaan en de Geest van God
vragen de leiding en controle over je leven over te nemen. Terwijl jij je aan hem overgeeft,
werkt de Geest van God door je heen, en dan zal dat je terrein van bediening zijn. De
beste manier om te weten waar je gaven liggen, is daarom niet om het uit te puzzelen en
dan te doen, maar om in de Geest te wandelen en vervolgens terug te kijken en te
zeggen: oh, dus dat doe ik. Toen ik nog op de middelbare school zat, wilde een vrouw
mijn portret schilderen. Ik weet nog dat ze een palet in haar hand had. Op het palet had
ze wat basiskleuren die ze uit een paar tubes kneep. Toen begon ze alle kleuren te
mengen. Het was verwonderlijk om de verschillende combinaties te zien die uit die
primaire kleuren ontstonden. Uiteindelijk begon zij ze op het canvas aan te brengen. Dit is
precies hoe geestelijke gaven werken. De heilige Geest heeft een palet. Er zitten wat
primaire kleuren op. Het zijn de gaven die in de Bijbel staan genoemd. Maar tegen de tijd
dat ze eruit geknepen worden, is het een mengsel. Elk wordt een uniek portret.’

Mank lopen.
God gebruikt mensen als Jakob, die geestelijk gezien mank lopen. Na jaren met taaie
kwesties te hebben geworsteld zijn ze radicaal veranderd door Gods kracht. Nu zijn ze in
staat hulp te bieden aan mensen die ze voorheen nooit hadden kunnen bereiken. God
gebruikt ook mensen als Paulus, die zei: ‘[er] is mij… een doorn in het vlees gegeven…
om mij met vuisten te slaan’ (2 Kor. 12:7)(NBG). Toen Paulus aan God vroeg om de
doorn te verwijderen, zei God: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht
wordt zichtbaar in zwakheid’ (v.9). Dat was ongetwijfeld het laatste wat Paulus wilde
horen. Begrijp dit goed: God houdt ervan gebruik te maken van mensen die mank lopen
of vastzitten in netelige situaties waaraan ze niet kunnen ontsnappen. Waarom? Omdat
zij niet arrogant worden als ze worden gezegend, zoals sommigen die menen dat ze het
verdienen. Ze zijn net dat beetje warmer en gewilliger om zich uit te strekken naar
anderen en hen te aanvaarden. Vandaag is God op zoek naar mensen met genoeg
compassie om te vragen hoe het met je gaat, maar ook met genoeg geduld om naar het
antwoord te luisteren. Wanneer mensen zijn bezeerd, hebben ze extra liefde en aandacht
nodig. Een beetje vaker een arm om hen heen, een beetje meer gebed. Dat deed God
immers ook voor jou; nu is het jouw beurt om het voor iemand anders te doen. En ja, je
zult geduld moeten hebben en over hun weerstand heen moeten stappen om jou te
vertrouwen. Omdat ze zich verraden en gebruikt voelen, worstelen ze met twijfels en
wrokgevoelens. Maar laat ze niet in de steek: liefde laat het nooit afweten (zie
1 Kor. 13:8). Als jij van ze blijft houden, zal God jou gebruiken om ze heling en hoop te
brengen.

Donderdag 11 augustus
‘Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk…’ (Ps. 141:2)(NBV).
De stank of de storm
Noachs ark is een beeld van je kerk. Het was geen luxe lijnboot. Kun jij je voorstellen dat
je een jaar op zo’n boot zit met al die dieren en maar één raam? Maar Noach had slechts
twee keuzes: de stank of de storm. En wat heeft dat met ons te maken? Dat er geen
volmaakte kerken zijn! En als je er een zou vinden en je erbij zou aansluiten, zou jij ervoor
zorgen dat ie niet volmaakt meer was! We hebben allemaal onze mond vol van de kracht
van de nieuwtestamentische kerk, maar wat denk je van haar problemen? Je had
hypocrieten. Denk even aan Ananias en Sapphira. Je had financiële schandalen
(Hand. 5). Je had verschillen in de leer die bijna complete scheuringen in de kerk
teweegbrachten (Hand. 15). En je had morele problemen. Er was zelfs een man in de
kerk in Korinthe die met zijn stiefmoeder naar bed ging (1 Kor. 5). Wat doe je dan, als er
iets grondig ‘stinkt’ in je kerk? Zorg er ten eerste voor dat je het niet verder verspreidt.
‘Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden…’ (1 Petr. 4:8). Werk
ten tweede aan verzoening. ‘… wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan
moet u… hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet
tot misstappen wordt verleid’ (Gal. 6:1). Brand ten derde wierook. Wanneer ’s avonds de
lampen in de tabernakel werden gedoofd, lieten ze een akelige geur achter. Daarom gaf
God Mozes de opdracht wierook te branden. Wees niet ontmoedigd wanneer ‘vlees in het
vlees reageert’. En wees niet deel van het probleem door onvolwassen te reageren. Wees
liever deel van de oplossing. De psalmist zei: ‘Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk’.
Wanneer zich in je kerk problemen voordoen, is het goed om te bidden, te wandelen naar
Gods Woord en erop te vertrouwen dat hij de situatie ten goede uitwerkt.

Zaterdag 13 augustus
‘Door de Here worden de schreden van de man bevestigd’ (Ps. 37:23)(NBG).
God zegt: wacht!
Wat moet je doen wanneer deuren waarvan je dacht dat God ze had geopend, plotseling
dichtslaan? Jij denkt: ‘Heer, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Waarom gebeurt dit?’
Wees kalm, God leidt nog steeds je stappen. Wanneer je hoop lijkt vervlogen en je
plannen zijn gewijzigd, mag je vertrouwen op zijn superieure wijsheid en onwankelbare
liefde. God heeft je leven al vanaf het begin tot het eind bepaald, vertrouw hem nu maar,
hij zal de dingen uitwerken ten goede van jou (Jes. 46:10-11). Als je het wat meer tijd
geeft, zal je pijn veranderen in lofprijs als je beseft dat hij alleen maar een minder
belangrijke deur sloot om een belangrijkere te openen. Timing is zo belangrijk. Als je
Gods timing gaat begrijpen, zul je beter in staat zijn met hem mee te werken. Wanneer je
het niet weet, leer dan te wachten met vertrouwen op Degene die het wel weet. Het
probleem dat de meesten van ons hebben, is dat we proberen in onze relatie met God de
leidende rol over te nemen, en dat werkt niet. God heeft die rol en hij zal hem niet aan
ons geven. Hij geeft instructies en wij worden verondersteld te volgen, zelfs wanneer we
de weg die hij ons opstuurt niet prettig vinden of niet begrijpen. Vraag jij je af waarom God
soms zo lang over dingen doet? Omdat onbeantwoorde vragen vertrouwen scheppen.
Wanneer jij iets niet weet, moet je je vertrouwen stellen op Degene die het wel weet en
daardoor blijf je groeien in geloof. God heeft een definitief plan en tijdstip, en terwijl hij je
klaarmaakt, houdt hij je in zijn wachtkamer. Zit jij daar vandaag, vergeet dan niet dat God
pas nieuwe niveaus van zegen in je leven vrijmaakt als jij nieuwe niveaus van rijpheid
bereikt.

