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Zondag 28 augustus
‘… stort je hart uit… voor het leven van je kinderen’ (Klaagl. 2:19)(NBV).

Maandag 22 augustus
‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven…’ (Efez. 4:32)(NBV).

Het verhaal van George McCluskey.
Toen George McCluskey een gezin startte, besloot hij een uur per dag te reserveren voor
gebed omdat hij wilde dat zijn kinderen Christus zouden volgen. Na verloop van tijd
kwamen daar zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. Elke dag tussen 11 en 12 bad
hij voor de drie generaties. In de loop van de tijd gaven twee dochters hun leven aan
Christus en trouwden met mannen die in de bediening gingen. Deze twee stellen kregen
vier meisjes en een jongen. Elk van de meisjes trouwde een predikant en de jongen werd
zelf voorganger. De eerste twee kinderen van die generatie waren allebei jongens. Na
hun middelbare school kozen de twee neven voor dezelfde universiteit en werden
kamergenoten. Tijdens hun tweede jaar besloot een van hen in de bediening te gaan. De
ander niet. Ongetwijfeld voelde hij de grote druk om de familie erfenis voort te zetten,
maar hij koos er toch voor zijn eigen weg te gaan en zich verder te verdiepen in de
psychologie. Hij haalde zijn doctoraal en schreef uiteindelijk boeken voor ouders die
bestsellers werden. Na verloop van tijd startte hij een radioprogramma dat dagelijks over
de hele wereld te horen was. De naam van die man? James Dobson. Dus nu ken je het
verhaal van George McCluskey! Een doodgewone man, maar wiens gebeden een
buitengewoon en verreikend effect hebben gehad. Ben jij een ouder of grootouder, dan is
het woord voor jou voor vandaag: ‘Sta op, weeklaag in de nacht… Stort uw hart uit als
water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven
van uw kleine kinderen’ (Klaagl. 2:19)(HSV).

Een opfrisser voor je huwelijk!
Het geheim van intimiteit in een huwelijk is niet een sprankelende conversatie of gedeelde
interesses of geweldige seks. Niets mis mee allemaal, maar het geheim is domweg
ouderwets attent en aardig zijn. Dat wat we leren als we jong zijn en vergeten als we
ouder zijn wanneer we het te druk hebben: dingen als respect, gevoeligheid, aandacht en
zorg. Als jouw huwelijk een opfrisser nodig heeft, breng dan het volgende in praktijk. Ga
ten eerste in zee met de ‘knuffeltherapie’. Wanneer je het met elkaar oneens bent,
onthoud dan dat harten kunnen overeenstemmen als hoofden van mening verschillen.
Een knuffel werkt wonderbaarlijk. Wanneer we elkaar op een liefdevolle manier aanraken,
produceren onze lichamen chemische stoffen die ons emotioneel kalmeren en ons helpen
ons fysiek te binden. Zo heeft God ons ontworpen. Vergeet ten tweede de kleine
dingetjes niet. Wanneer je routinematig kleine vriendelijke gebaren in je huwelijk inbouwt,
worden ze later een bron van kracht. Net als geld op de bank, dat je eraf kunt halen. Denk
aan lieve en persoonlijke dingetjes als helpen de tafel afruimen na het eten, bed
opmaken, de hond uitlaten of de vuilnisbak buiten zetten. Denk ten derde om je manieren.
Dat je getrouwd bent, betekent niet dat je gewone hoffelijkheid bij het grofvuil kan. ‘Wees
goed voor elkaar en vol medeleven,’ zegt de Bijbel. Dat betekent luisteren zonder elkaar
in de rede te vallen en gewoon basisdingen als alsjeblieft en dankjewel en sorry zeggen.
Niet erg hoogdravend, maar het werkt wel! Geef elkaar ten slotte complimentjes. Je
huwelijkspartner kan geen gedachten lezen. Vind je iets positief van je partner, zeg het
hem dan. We leven in een koude competitieve wereld; horen we van iemand wiens
mening we hoog achten, dat hij ons lief, knap, aantrekkelijk en leuk vindt, dan betekent
dat heel veel.
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Dinsdag 23 augustus
‘Je zult je ongeluk vergeten, het zal zijn als water dat is weggestroomd’ (Job 11:16)(NBV).
Je kunt over het verleden heenkomen.
Tamar onderging het vreselijke trauma van verkrachting. Maar haar toekomst was groter
dan haar verleden. Dus schonk ze het leven aan een kind dat een voorouder werd van
onze Here Jezus. Wat een eer! Ben jij gewond, dan kún je door deze pijnlijke ervaring
heenkomen en het lied van overwinning zingen. Door Gods genade kun je leren leven in
het nu en het verleden loslaten. Hoe? Door tijd te besteden in Gods aanwezigheid en toe
te staan dat zijn liefde de bezeerde plekken in je binnenste aanraakt. Geef al je geheimen
aan God en laat ze bij hem. Hij kan de pijn uit de herinnering halen zoals je het gif uit een
insectenbeet haalt. Dan zal je genezing beginnen. Job, die zijn gezondheid, rijkdom en
familie verloor, zag in zijn leven deze woorden tot vervulling komen: ‘Je zult je ongeluk
vergeten, het zal zijn als water dat is weggestroomd.’ Toe maar, ga staan in de stroom
van genade en laat los. Laat het allemaal maar gaan. Het was nacht, maar nu is het dag!
Laat God je veilig in zijn armen houden. Daar kun je het verleden van je laten afvallen als
een kleed. Mogelijk herinner je je het nog, maar je hoeft het niet meer te dragen. ‘Je gaat
liggen, niemand schrikt je op’ (v. 19). Het is afgelopen met het geijsbeer, de nare dromen
en de angst voor de toekomst. De schande is weggenomen en genade zit op de troon.
Sta op in Christus’ naam en neem gezag over elke herinnering die je aan het verleden
verbindt. Laat God je littekens genezen, je ketenen breken en je vrijmaken.
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Woensdag 24 augustus
‘Christus echter heeft één offer voor de zonden gebracht…’ (Hebr. 10:12)(GNB).

Vrijdag 26 augustus
‘In dit leven nog zal ik ervaren hoe goed de Heer is’ (Ps. 27:13)(GNB).

Weten waar je staat t.o.v. God.
Kijk eens hoe God afrekende met zonde in het Oude Testament. De priester nam een
lam, vergoot zijn bloed en offerde het op het altaar. Terwijl de offergeur opsteeg, strooide
de priester de as op de grond en ging erop staan. Op dat moment was voor de zonde van
de persoon betaald en was zijn schuld weggenomen. Wat een mooi beeld van je
verlossing! Op Golgota werden de vlammen van Gods toorn volledig op Christus gericht.
Op dat moment was hij zowel je hoge priester als je offerlam. Toen hij riep ‘het is
volbracht’ (Joh. 19:30), werd er betaald voor je zonden, van de wieg tot aan het graf. En
vanaf het moment dat jij op Christus vertrouwt als je Verlosser, is je positie bij God
veranderd en kon jij ‘rechtvaardig worden’ (2 Kor. 5:21). In de vroege dagen van het
Amerikaanse Westen was een van de grootste angsten van de wagenmeesters dat er
een prairiebrand zou ontstaan. Door de hete zon kon dat al snel gebeuren en voor je het
wist, werd je omgeven door vlammen. Maar een verstandig wagenmeester zou
onmiddellijk opdracht geven de paarden en huifkarren terug te drijven naar het terrein dat
al verbrand was. Waarom? Omdat het vuur niet kon komen waar het al geweest was!
Charles Wesley schreef: ‘Betaling vraagt God geen tweede keer, eerst door het bloed van
mijn borgsteller en dan door mijn bloed nog een keer.’ Jezus ‘ging door het vuur’ voor ons
allemaal. Hij ‘heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen…’
(1 Petr. 2:24). Als de duivel je dus vandaag aanklaagt vanwege je fouten en
mislukkingen, zeg hem dan: ‘Ik ben misschien niet volmaakt, maar ik ben vrijgekocht,
geliefd en aanvaard door God.’

Vooruitzien naar betere tijden.
Wanneer een speler op het punt staat te scoren, zet de tegenstander zijn beste spelers in
om hem te blokkeren. De aanval die je nu ervaart, zou dus wel eens een indicatie kunnen
zijn van je waarde voor God. Paulus schreef: ‘… bedreigd door… volksgenoten en
vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van
schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en
dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere
nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de
gemeenten’ (2 Kor. 11:26-28). Hoe ging Paulus met deze dingen om? ‘Ik vergeet wat
achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt’ (Fil. 3:13). Nu vergat Paulus het niet, hij kon
zich de namen, de plaatsen, de gezichten herinneren en er zelfs melding van maken.
Maar dit is het verschil: hij weigerde wat hem was aangedaan invloed te laten hebben op
zijn toekomst. En dat is de houding die je nodig hebt. Wanneer je verlangen om verder te
gaan groter wordt dan de herinneringen van je verleden, ga je weer leven. ‘Als er geen
visioen is, raakt een volk losgeslagen’ (Spr. 29:18)(HSV). Zolang je geen beeld (visioen)
hebt van je toekomst, leef je in de worstelingen van het verleden. Maar alleen al het feit
dat God weer verlangen in je geest legt, betekent dat er betere dagen staan aan te
komen. Kom dus in actie en zegt met de psalmist: ‘In dit leven nog zal ik ervaren hoe
goed de Heer is.’

Donderdag 25 augustus
‘Mijn God zal… elk tekort van u aanvullen…’ (Fil. 4:19)(NBV).
Geen zorgen, je zult genoeg hebben!
Ben je bang dat je niet genoeg zult hebben om je behoeften te dekken? Laten we het
verhaal van de spijziging van de 5000 nog eens lezen en daarbij drie dingen opmerken
over de discipelen. Ten eerste probeerden zij het probleem te omzeilen. Ze zeiden tegen
Jezus: ‘Stuur hen weg, dan kunnen ze [zelf] eten… kopen’ (Marc. 6:36). Maar hij zei nee.
Jezus begreep dat je groeit als je problemen aanpakt, niet als je ze ontloopt. Je geloof
neemt alleen toe als je er een beroep op doet. Lui, inactief geloof zal je in de steek laten
als je het ’t hardste nodig hebt. Daarom moet je je voeden met Gods Woord en je geloof
regelmatig oefenen. Ten tweede dachten de discipelen dat wat ze hadden, niet
toereikend was: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar
wat hebben we daaraan voor zo veel mensen’ (Joh. 6:9)? God zal je vragen om te kijken
naar wat je hebt, want zelfs als het niet veel lijkt, zal het meer dan genoeg zijn om in de
behoefte te dekken als je God erbij betrekt. In de handen van de discipelen was het
slechts een eenpersoons lunchpakket, maar in de handen van Christus werd het een
diner voor 5000. Leg wat je hebt dus in Gods handen en laat hem aan het werk. Ten
derde werd pas in de behoeften van de discipelen voorzien toen zij gehoor hadden
gegeven aan zijn voorstel. Wanneer je God om een wonder vraagt, zal hij je vaak een
plan aanbieden met een stel instructies. Op dat moment beslist je gehoorzaamheid de
timing, activeert het plan en bepaalt de resultaten. Bij God is er geen tekort en geen
limiet. Toen het op was ‘haalden ze de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf
manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen’ (Marc. 6:43).
Geen zorgen, je zult genoeg hebben!

Zaterdag 27 augustus
‘Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij…’ (Ps. 3:5)(NBV).
Je zult winnen!
Wanneer of waarom je ook gestruikeld bent, God wil je optillen en je weer op je voeten
zetten. Mensen die nooit mislukkingen hebben meegemaakt, brengen gewoonlijk niet veel
tot stand. Er zit een bepaalde veiligheid in op safe spelen. Niets verloren, maar ook niets
gewonnen. Ze stappen nooit uit de boot en lopen over het water. Zou het niet beter zijn
om bijna te verdrinken en gered te worden dan nooit Gods werkzame kracht door je heen
te ervaren? Tegenslag is als gist; als het warm wordt, gaat het rijzen. En hoe heter, hoe
hoger. De waarheid is dat elke kans die God je geeft, hindernissen met zich meebrengt
en die zul je moeten overwinnen. Kijk naar de kinderen van Israël in Egypte: ‘Maar hoe
meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze’ (Exod. 1:12). Vaak
versterken de slechte tijden je geloof meer dan de goede. Heb je het gevoel dat je het
verprutst hebt? God zegt: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt
zichtbaar in zwakheid’ (2 Kor. 12:9). Hebben de mensen je laten vallen en waren de
mensen van wie je dacht dat ze voor je waren tegen je? De psalmist zegt: ‘… velen
zeggen van mij: ‘God zal hem niet redden.’… Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt
mij… (Ps. 3:3-5). Het is moeilijk te accepteren dat sommige mensen jou je succes niet
gunnen. Maar wat mensen zeggen, laat het nog niet gebeuren. De meest veilige plaats in
de wereld is in de wil van God. Als jij je plan laat harmoniëren met zijn doel, dan zul je
uiteindelijk gaan winnen en kan niets of niemand je tegenhouden.

