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Zondag 21 augustus
‘Hij zal… de heiligen van de hoogste onderdrukken’ (Dan. 7:25)(NBV).

Maandag 15 augustus
‘Hij [Abraham] wordt… Gods vriend genoemd’ (Jak. 2:23)(NBV).

Geestelijke bescherming.
Satan maakt gebruik van twee strategieën. Ten eerste zal hij ‘in opstand komen tegen de
hoogste God’. Satan zal altijd een aanval doen op Gods plan, Gods principes en Gods
mensen, wees dus op je hoede! Ten tweede zal hij ‘de heiligen van de hoogste
onderdrukken’. Vermoeidheid is een wapen dat satan tegen je zal gebruiken. Wanneer je
uitgeput bent, ben je kwetsbaar. Op zo’n moment kan verleiding leiden tot compromissen,
compromissen tot toegeeflijkheid en toegeeflijkheid tot nederlaag. ‘… geef niet toe aan uw
eigen wil…’ (Rom. 13:14). Geef satan geen vinger, anders pakt hij je hele hand. Je
denken is waar de echte aanval plaatsvindt. De Bijbel waarschuwt je op je hoede te zijn
‘opdat gij niet door matheid van ziel verslapt’ (Hebr. 12:3)(NBG). Satan zal je uitputten om
je uit te schakelen. Neem daarom de tijd om je kracht te hervinden in Gods aanwezigheid.
Je raakt al gauw teveel betrokken in het werk van de Heer en brengt geen tijd door met
de Heer van het werk. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig
en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn
last is licht’ (Matt. 11:28-30). Als jij je erop toelegt Gods wil te doen, op Gods manier en in
Gods kracht, raak je niet uitgeput. Dan ben je vervuld, blijf je in balans en overwin je de
stress en zorgen van deze wereld. En zo wil God dat je leeft.

De prijs van vriendschap met God.
Nadat Job alles had verloren wat hem dierbaar was, keek hij terug en verlangde naar de
dagen waarop ‘God een vriend was in mijn huis… en mijn kinderen om me heen waren…
aan niets had ik gebrek’ (Job 29:4-6)(GNB). Misschien herinner jij je nog dergelijke
momenten in je eigen leven. We zijn gewend bij vriendschap te denken aan de voordelen
die het oplevert, maar Gods vriend zijn kost het nodige. Zoals iemand het verwoordde:
‘Het kost tijd, onbaatzuchtigheid, bedachtzaamheid, absoluut vertrouwen en vaak ook
lijden. Degenen die dichtbij staan, voelen de pijn en vreugde van hen die ze meer dan wie
dan ook liefhebben. Ware intimiteit betekent een einde aan onze zelfzuchtige verlangens.’
Abraham werd Gods vriend genoemd, maar aan die vriendschap hing een prijskaartje.
We lezen dat Abram op de Heer vertrouwde (in hem geloofde) toen hem werd gevraagd
huis en haard te verlaten, elk vooropgezet idee over zijn toekomst los te laten en naar
ste
een vreemd land te trekken. Op zijn 93 vertrouwde Abraham erop dat God zijn belofte
van een zoon en erfgenaam nog steeds zou inlossen. Toen werd Isaak geboren en
verhoogde God de inzet door zijn ‘vriend’ te vragen om het ultieme offer te brengen: iets
te doen wat hij van niemand anders in de Bijbel vroeg, behalve van zichzelf. De Bijbel
zegt: ‘Door zijn geloof kon Abraham… Isaak als offer opdragen… terwijl er tegen hem
gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen’ (Hebr. 11:17-18). En net toen
Abraham aanstalten maakte het mes te heffen, in een daad die een voorafschaduwing
was van de dood van Gods Zoon, eerde God Abrahams geloof en zorgde voor een
vervanging. Wanneer jij besluit met Jezus te wandelen, degene die ons ‘vrienden’
noemde, is de reis soms zwaar, maar zijn vriendschap zal je nooit in de steek laten.
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Dinsdag 16 augustus
‘Hij legde zijn bovenkleed af…’ (Joh. 13:4-5)(NBV).
Wie ben je echt?
Zit jij erover in dat als mensen wisten wie jij werkelijk bent, zij je niet zouden mogen? Of
dat als jij niet meer op je hoede bent, de grond onder je voeten wegzinkt? Als je bent
opgegroeid in de jaren 60, dan ken je het liedje ‘Eleanor Rigby’ misschien nog. Het gaat
erover dat je jezelf kunt isoleren als je probeert je met de massa te mengen. Dat je ‘een
gezicht kunt opzetten’ als je de deur uitstapt. Elke dag proberen ‘normaal’ over te komen
kan uitputtend zijn. De Bijbel zegt dat Jezus zijn bovenkleed aflegde om de voeten van
zijn leerlingen te wassen. Hij was bereid transparant te worden en hen te laten zien wie hij
werkelijk was. Iemand schrijft: ‘Om je de waarheid te zeggen, als ik heb gevoetbald en
uren heb doorgebracht in bedompte kleedkamers, is het veel makkelijker om me uit te
kleden als anderen zich ook uitkleden, dan als ik een chique vergadering binnenloop en
me daar zou uitkleden. Dit zou zelfs gelden als de kamer vol zat met dezelfde mensen als
met wie ik trainde. Het gaat er niet om wie zij zijn, maar je voelt je gewoon niet op je
gemak als je het gevoel hebt dat je de enige bent die naakt is. Jezus leerde een krachtige
les. Hij stond op van de maaltijd en begon zich van kleren te ontdoen voor het oog van
mannen die nog al hun kleren aan hadden. Ons probleem is dat we niet willen worden
gezien als de enige persoon die noden en problemen heeft. Maar angst om anders te zijn
kan je in een gevangenis van gehuichel opsluiten. Jezus zette een stap die weinigen
zouden durven zetten. Hij legde zijn klederen (imago) af voor degenen die hij met zoveel
moeite had proberen te inspireren. Echte bediening begint op het moment dat we niet
langer proberen elkaar te imponeren maar zeggen: dit is wie ik echt ben.’
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Woensdag 17 augustus
‘Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg’ (1 Kor. 11:1)(NBV).

Vrijdag 19 augustus
‘Daar hield men ter ere van hem een maaltijd…’ (Joh. 12:2)(NBV).

Volgens Fred Smith (1).
Ralph Waldo Emerson begroette Henry David Thoreau gewoonlijk met de vraag: ‘Wat is
er duidelijker geworden sinds we elkaar voor het laatst zagen?’ Wijlen Fred Smith stelde
die vraag ook vaak. Hij was een levenslange vriend van Billy Graham, Zig Ziglar en Ken
Blanchard en mentor van een hele generatie leiders. Maar wat belangrijker was, thuis
was hij er ook echt voor zijn kinderen. Hij geloofde in de woorden: ‘[dat jij aan je] kinderen
en kleinkinderen kunt vertellen… welke wonderen ik bij hen heb verricht’ (Exod. 10:2).
Freds dochter Brenda deelt wat Schriftgedeelten die ze van haar vader leerde. Laten we
er eens naar kijken: ‘De liefde zal nooit vergaan’ (1 Kor. 13:8). Toen Freds artsen zeiden
dat hij stervende was, zei Brenda: ‘Nee, ik neem hem mee naar huis en hij blijft leven.’
Zogezegd zogedaan en hij bleef leven. Veel oudere mensen die een natuurlijke dood
sterven, sterven feitelijk uit eenzaamheid. Liefde is nog steeds onze meest gezonde
omgeving. Het is Gods grootste geschenk aan ons en ons grootste geschenk aan elkaar.
‘… ellende leidt tot volharding’ (Rom. 5:3). Mis het goede niet in het slechte.
Beproevingen kunnen negatief of positief zijn, afhankelijk van hoe je ze gebruikt. Type A
mensen verwachten dat het leven volgens hun schema verloopt, maar beproevingen
hebben hun eigen agenda en tempo, en geduld is het enige tegengif. ‘… vraag ik u om
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen’ (Rom. 12:11).
De directeur van een groot bedrijf bevestigt dat ingenieurs die zonder enig actieplan met
pensioen gaan vaak binnen 16 maanden overlijden. Door niet meer bij dingen betrokken
te blijven, geef je jezelf onbewust toestemming om te sterven. De filosofie van Fred Smith
was: je kunt niet ophouden en bijblijven. Paulus zei: ‘Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar
werk doen’ (Fil. 1:22). En voor jou geldt hetzelfde!

Voor iedereen plek aan tafel.
Nadat Jezus Lazarus uit de dood had opgewekt, lezen we dat ze een maaltijd voor hem
aanrichtten. Marta bediende, Maria zat te luisteren naar wat Jezus te vertellen had en
Lazarus onderhield zich met de gasten. Aan Gods tafel is dus plek voor mensen van elk
pluimage. Laten we eens kijken naar Marta. Marta’s zie je meestal op de achtergrond,
met opgestroopte mouwen. Ze zorgen ervoor dat ieder aan zijn natje en zijn droogje
komt. Ze zoeken zelden het voetlicht en vaak waarderen we hen pas als we hen missen.
Het probleem met Marta’s is dat ze de neiging hebben meer belang toe te kennen aan de
missie dan aan de Meester. Ze moeten niet vergeten dat aanbidden ook dienen is.
Maria’s neigen te vergeten dat er rekeningen moeten worden betaald en maaltijden
moeten worden gekookt. Soms handelen ze zo hemels gericht dat ze niet van aards nut
zijn. Zij moeten beseffen dat dienen ook aanbidden is. Maar de Maria’s hebben we wel
nodig. Zij brengen de passie in onze lofprijzing en je kunt altijd rekenen op hun voorbede
voor anderen bij God. ‘… ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om
hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt… hij [was] er de
oorzaak van dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven’ (Joh. 12:9-11).
Lazarus had zo’n bijzonder verhaal dat de mensen die het hoorden zich spontaan
bekeerden. Hij herinnert ons eraan dat we allemaal een verhaal te vertellen hebben over
Gods goedheid en genade. Wanneer heb jij jouw verhaal voor het laatst verteld? Dus, als
jij een Marta bent, ziet God je liefdeswerk. Als jij een Maria bent, geniet hij van je
aanbidding. En als je een Lazarus bent, belooft hij je getuigenis te eren. Er is voor ieder
plek aan tafel!

Donderdag 18 augustus
‘Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg’ (1 Kor. 11:1)(NBV).
Volgens Fred Smith (2).
Nog een paar Schriftgedeelten die Brenda Smith van haar vader leerde: ‘Een echte vriend
is meer waard dan een broer’ (Spr. 18:24). Toen Fred in het ziekenhuis belandde, kwam
aanvankelijk een hele horde beterschapswensers langs. Maar uiteindelijk lieten ze het
afweten toen ze niet wisten wat ze moesten zeggen. Het waren alleen de vrienden die bij
hen bléven die hen steunden. ‘Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen, zijn oor
luistert naar hun hulpgeroep’ (Ps. 34:16). En ook: ‘Vol verlangen heb ik op de Heer
gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord… Hij zette mij
neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten’ (Ps. 40:1-3). Fred Smith zei: ‘Vaak
lag ik ’s nachts wakker en kon ik niet bewegen of slapen, maar als ik geneigd was de
hoop te verliezen, vernieuwde gebed mijn krachten.’ Een psychiater die potentiële
astronauten ondervroeg, meldde dat veel kandidaten gefrustreerd raakten als ze totaal
geïsoleerd werden, terwijl mensen die wisten hoe ze moesten bidden en Gods
aanwezigheid konden ervaren, minder problemen hadden. Gebed werkt wanneer al het
andere faalt, maar wacht niet tot de dingen dat stadium bereiken. ‘… tot in je grijsheid zal
ik je steunen’ (Jes. 46:4). Iemand zei eens: ‘Ouderdom is niet voor watjes.’ Al word je
fysiek ouder, je hoeft niet oud over te komen. We leven in een wegwerpcultuur die
bejaarden afdoet als star en buiten de maatschappij. Fred Smith bewees anders. Hij liet
zien dat hoewel ouder worden niet makkelijk of comfortabel is, het wel productief kan zijn.
Door te focussen op wat je kunt doen in plaats van wat je gewoon was te doen, volg je
niet alleen het voorbeeld van Christus, maar schep je ook een blauwdruk voor de
volgende generatie.

Zaterdag 20 augustus
‘De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt’ (Jes. 26:3)(NBV).
De juiste focus.
Je leven is als een camera, de focus moet goed zijn ingesteld om de juiste resultaten te
krijgen. De juiste focus kan vier resultaten opleveren. Ten eerste vereenvoudigt het de
dingen. Als je geen vastomlijnd doel hebt, probeer je teveel te doen. Dat leidt tot stress,
innerlijke conflicten en verwarring. Je hebt slechts genoeg tijd en energie om te doen wat
God wil. Als je niet alles rond kunt breien, kan het een indicatie zijn dat je veel meer doet
dan God ooit bedoelde. Focus leidt tot een eenvoudiger leefstijl en een gezonder schema.
Pas wanneer je je focus behoudt, kun je je vrede behouden. ‘De standvastige is veilig bij
u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.’ Ten tweede geeft het je richting. Als je wilt dat je
leven impact heeft, raadpleeg dan God en doe vervolgens wat hij je zegt. Verwar activiteit
niet met productiviteit. Diffuus licht heeft beperkte invloed, maar gericht licht (zoals
laserlicht) kan door staal snijden. Ten derde geeft het je energie. Niet overwerk maar
zinloos werk put je uit. George Bernard Shaw schreef: ‘Dit is ware levensvreugde:
gebruikt worden voor een in jouw ogen machtig doel, een natuurkracht zijn in plaats van
een zelfzuchtig hoopje kwaaltjes en klachten dat piept dat de wereld zich niet aan jouw
geluk wil wijden.’ Ten slotte bepaalt het je erfenis. Wanneer mensen zich jou herinneren,
waar zullen ze dan aan denken? ‘Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,
waardering boven zilver en goud’ (Spr. 22:1). Wat uiteindelijk telt, is niet wat anderen over
je zeggen, maar wat God over je zegt. Richt je dus op het eindspel.

