Het Woord voor Vandaag – week 49

Het Woord voor Vandaag – week 49

Zondag 11 december
‘Hij… zei:‘Alles maak ik nieuw!’ (Openb. 21:5)(NBV).

Maandag 5 december
‘Misschien is de Heer op onze hand…’ (1 Sam. 14:6)(NBV).

Verandering is voor jou ook mogelijk (3).
Nog twee aandachtspunten: 1) Verandering betekent het accepteren van risico’s. Angst
zal je parten spelen en zeggen: ‘Ja maar, stel dat ik die baan niet krijg?’ ‘Stel dat de
economie instort?’ ‘Stel dat ik zelf wel mijn best doe om te veranderen maar zij niet?’ Wij
houden van keiharde garanties. Het voorspelbare voelt minder bedreigend dan onze nek
uitsteken. Maar de prijs van onze zekerheid betekent vaak dat we blijven steken in de
status quo. Soms is je grootste risico dat je helemaal geen risico neemt! Vaak vraagt God
van je dat je afstapt van het pad dat veilig voelt en lijkt, en een pad opgaat dat riskant
voelt en lijkt. ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der
dingen, die men niet ziet’ (Hebr. 11:1)(NBG). Je geloof is de onfeilbare zekerheid, Gods
bevestiging, de eigendomsakte die garandeert dat de verandering die je wilt, zal
plaatsvinden als je ernaar handelt. 2) Verandering zal plaatsvinden als jij je niet door
mislukkingen laat tegenhouden. Angst om te mislukken weerhoudt ons er vaak van om
pogingen te wagen, toch hebben veel van Gods beste mensen mislukkingen ervaren op
hun weg naar succes. Kijk naar Abraham, Mozes, Elia, David enz. Ze slaagden allemaal
pas nadat ze hadden afgerekend met persoonlijk falen. De meest waardevolle, meest
diepgaande verandering vindt zelfs vaak plaats nadat we te maken hebben gehad met
mislukkingen. Tot die tijd hebben we de neiging wat eigenwijs te zijn en van weinig nut
voor God. Petrus liet de Heer jammerlijk en op het meest cruciale moment in de steek
(Matt. 26:72). Maar hij groeide en werd Christus’ keus om leider te worden van de kerk
die net op de pinksterdag kracht van boven had ontvangen. Drieduizend zielen won hij op
die dag (Hand. 2)! Laat je niet door mislukkingen tegenhouden!

‘Misschien’ (2).
God beantwoordde Jonatans ‘misschien’ met een ‘jazeker’. Dat komt omdat zijn zaak
rechtvaardig was, zijn geloof sterk en hij een hart had om Gods wil te doen, zijn naam te
verheerlijken en zijn volk te zegenen. Wil je een stap zetten vanuit een ‘misschien’, dan
moet je weten dat je motief juist is, dat je hebt gebeden en de Bijbel hebt doorzocht en
bereid bent geweest naar goddelijk advies te luisteren. Een ‘misschien’ geeft je niet het
recht om vooringenomen te zijn of God te vragen jouw persoonlijke agenda goed te
keuren. Wanneer we graag willen dat iets gebeurt, nemen we soms gewoon maar aan dat
God dat ook wil.
Tot aan dat moment trok Israël ten strijde volgens een plan, een profetie of een
weldoordachte strategie. Maar soms komen door God gegeven kansen je zomaar
aanwaaien. En dan heb je geloof en wijsheid nodig om te weten hoe daarop te reageren.
In die ‘misschienmomenten’ kun je niet gaan zitten wachten op garanties of
achteroverleunen en niets doen, want je handelingen houden een risico in. Je moet nu
niet bang zijn voor natuurlijke omstandigheden, hindernissen of angstaanjagende
situaties. Je moet het ‘misschien’ dat je gegeven is, oppakken en er iets mee doen, want
dan ga je merken dat God je ‘misschien’ in een ‘mirakel’ verandert. Weet je eenmaal dat
je hart zuiver is voor God, dan moet je bereid zijn je angst onder ogen te zien en het
moment grijpen. Maak je een moment mee dat het in zich heeft je toekomst te
veranderen, vertrouw God dan, zet een stap in geloof en ga door. Laat de droom in je hart
niet sterven vanwege het risico dat hij met zich meebrengt. Bij God is een risico een brug
naar waar hij je hebben wil.
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Dinsdag 6 december
‘Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken…’ (Jak. 1:4)(HSV).
Het belang van wachten.
Heb je God herhaaldelijk gevraagd waarom je zo lang moet wachten? Als dat zo is, dan
zijn er vier belangrijke dingen die je moet weten: 1) wachten traint je. Wachttijd kan
leertijd zijn. En als je leert, verlies je niet. Omdat God een goede generaal is, zal hij je
trainen voor de strijd. ‘Geprezen zij de Heer, mijn rots, die mijn handen oefent voor de
strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht’ (Ps. 144:1). 2) wachten corrigeert je.
‘Voor ik vernederd werd, tastte ik mis, nu houd ik mij aan uw woord' (Ps. 119:67). Pijn kan
positief uitpakken. Tegenslag kan leiden tot geestelijke groei als je bereid bent dat er ook
uit te halen. Pijn dwingt je naar God te kijken voor antwoorden, te leunen op hem in plaats
van op anderen, te leren waar je de fout inging, te hongeren naar zijn aanwezigheid en
zijn genezende aanraking, te luisteren naar zijn instructies en gevoelig te zijn voor de
veranderingen die hij in je leven wil aanbrengen. Ja, pijn kan je verder helpen. 3) wachten
laat zien wat er leeft in de mensen om je heen. Motieven zijn niet altijd makkelijk te
onderscheiden. Vertrouw God, maar test mensen. Dat is bijbels. ‘Denk aan de tocht die
de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u… op
de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde…’ (Deut. 8:2). Mensen kunnen
hun bedoelingen en motieven lang verborgen houden, maar vaak brengt wachten de
waarheid naar boven. 4) wachten geeft God de tijd het probleem op te lossen. Hij is een
God die wonderen werkt, loop dus niet voor hem uit en beroof hem niet van de kans om
zijn kracht in jouw leven te laten zien.

Het Woord voor Vandaag – week 49
Woensdag 7 december
‘Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was…’
(Ex. 2:12)(NBV).
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Vrijdag 9 december
‘Hij… zei:‘Alles maak ik nieuw!’ (Openb. 21:5)(NBV).

Wanneer niemand kijkt.
Toen Mozes de Egyptenaar doodsloeg en het lichaam in het zand verborg, keek hij om
zich heen om er zeker van te zijn dat niemand het zag. Heb jij wel eens iets verkeerds
gedaan terwijl niemand het zag? Wie niet! Een voorganger vertelt dat hij mensen op zijn
spreekuur krijgt die veel moeten reizen voor hun werk en ervaren dat dit hen kwetsbaar
maakt. ‘Een vrouw met een leidende functie merkt dat ze ongepast flirterig doet als ze
van huis is, ook al houdt ze van haar man en wil ze hem trouw blijven. Een topmanager
worstelt met expliciet seksuele beelden in hotelkamers, ook al heeft hij daar thuis geen
last van. Internet zorgt voor talloze ethische valkuilen. Een vrouw raakt verwikkeld in een
emotionele relatie met een man doordat ze vaak zit te chatten. Een echtgenoot worstelt
met de beschikbaarheid van internetporno. Vanuit het besef dat niemand toekeek,
konden ze zondigen op een manier zoals ze dat in het openbaar nooit zouden hebben
gedaan.’ Het is goed om het volgende te beseffen: 1) Wanneer niemand anders je ziet,
ziet God je wel. Als je dat koppelt aan een verlangen om hem te behagen en hem geen
verdriet te doen, heeft dat invloed op je doen en laten. 2) ‘De mond van de rechtvaardige
spreekt wijsheid…’ (Ps. 37:30). Als je weet dat je kwetsbaar bent op bepaalde gebieden,
deel het dan met iemand. Laat die voor je bidden en je erop mogen aanspreken. (Er zijn
tegenwoordig zelfs computerprogramma’s die je internetactiviteiten in de gaten houden
en aan anderen doorgeven.) 3) Vermijd situaties die teveel afzondering riskeren. Een
vrouw sloot haar privérekening en opende er een samen met haar man omdat ze teveel
uitgaf. God heeft je geschapen om in relatie met anderen te leven, en hoe opener en
eerlijker je bent, hoe minder je geneigd zult zijn af te dwalen.

Verandering is voor jou ook mogelijk (1).
Het verhaal van de Bijbel is een verhaal van verandering, van Genesis, het boek van het
begin, tot aan Openbaring, waar God zegt: ‘Alles maak ik nieuw!’ Wat je situatie vandaag
ook is, verandering is mogelijk door hem. Hoe vaak je ook berouw hebt getoond, je
zonden hebt beleden en geprobeerd hebt te veranderen, God kan veranderen wat jij niet
kunt veranderen - en blijvend ook. Maar verandering vraagt om begrip van bepaalde
principes. Laten we ze eens bekijken: 1) Je hoeft een ander niet te veranderen om je
eigen leven te kunnen veranderen. ‘Ik zou gelukkiger zijn als hij dat en dat niet meer zou
doen…’ ‘Het zal pas beter gaan als zij…’ Door dergelijke opvattingen blijf je focussen op
het probleem en niet op de oplossing. Ook ga je voorbij aan realistische opties en werkt
het depressiviteit in de hand. ‘Laat iedereen zijn eigen daden toetsen… ieder mens moet
zijn eigen last dragen’ (Gal. 6:4-5). Probeer mensen niet te veranderen, dat wekt alleen
maar weerstand en wrok op. Laat God jou maar tonen wat jij anders moet doen om het
probleem beter te kunnen aanpakken. Als jij niet meer doet wat toch niet werkt en anders
op het probleem gaat reageren, verandert de ander vaak ook vanzelf. 2) Echte
verandering begint door je relatie met God aan te pakken. Bitterheid en frustratie over
problemen resulteren alleen maar in verwijdering van God. En dan kun jij de kwestie in
eigen kracht gaan oplossen. Als jij je aan hem overgeeft, verandert het jou fundamenteel
en bestrijdt het trots, jaloezie, wrok, angst, oneerlijkheid enz. - kenmerken van slecht
verandermanagement. ‘Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we
terugkeren naar de Heer’ (Klaagl. 3:40). Dan worden we eerlijker, zijn we ons meer
bewust van onszelf en staan we beter met beide benen op de grond; dan respecteren we
de ander en zijn we bereid om Gods veranderaars te zijn.

Donderdag 8 december
‘… toch had iedereen zo veel genomen als hij nodig had’ (Ex. 16:18)(NBV).

Zaterdag 10 december
‘Hij… zei:‘Alles maak ik nieuw!’ (Openb. 21:5)(NBV).

‘Net genoeg’.
In de woestijn had God zijn volk voorzien van manna zodat ze geen honger zouden
krijgen. Als een wonder verscheen het elke ochtend opnieuw: iedereen had precies
genoeg. ‘… zij die veel verzameld hadden, hadden niet meer dan een omer, en zij die
weinig verzameld hadden, hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen
als hij nodig had.’ Is het je wel eens opgevallen dat er in het leven tijden zijn waarop Gods
zegeningen je gewoon toevallen (Deut. 28:2)? Je gebeden worden beantwoord, de uitslag
van de dokter is positief, de rekeningen zijn betaald, je werk draait lekker en je kinderen
zijn eindelijk op de goede weg. Wees blij en dank God voor zijn goedheid wanneer dat
gebeurt. Er zijn ook tijden waarop hij je net genoeg licht geeft voor de volgende stap. Dat
is wanneer hij je leert dagelijks (of elk uur) op hem te vertrouwen. Hij leert je om zijn
woord op de proef te stellen en zelf te ontdekken dat hij ‘elke morgen nieuwe weldaden
schenkt’ (Klaagl. 3:23). Wat ik hiermee wil zeggen? God laat ons nooit vandaag manna
voor morgen verzamelen. De Bijbel zegt dat hij ‘uit de overvloed van zijn majesteit elk
tekort van u zal aanvullen’ (Fil. 4:19). Hij wil dat je vertrouwt op de Gever en niet op de
gave, dat je erop vertrouwt dat hij in al je behoeften zal voorzien en dat je verwacht dat hij
iets goeds zal voortbrengen uit iets slechts. Hij wil niet dat je in de stress schiet, nee, hij
wil dat je hem vraagt wat je nodig hebt (Fil. 4:6). Hij wil niet dat je loopt te piekeren
wanneer je alleen bent, want ‘hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten’
(Deut. 31:6). Hij wil dat je beseft dat wat het leven je ook toewerpt, je nooit hoeft te
twijfelen aan zijn liefde omdat die voor eeuwig is (Jer. 31:3).

Verandering is voor jou ook mogelijk (2).
Hier volgen nog twee levensveranderende principes: 1) Je moet bereid zijn om
onvoorwaardelijk te veranderen. Counselors komen bij beginsessies nogal eens het ‘ik
verander als’ syndroom tegen. De cliënt ziet verandering als een strategie van geven-omte-krijgen: ‘Ik verander als zij bereid zijn dit of dat te doen… zoniet, dan verander ik niet.’
Bij God is je beloning voor verandering intrinsiek. Je krijgt de vreugde van zijn
goedkeuring, plus alle voordelen die gepaard gaan met het feit dat je een veranderd
persoon bent. Inclusief Gods gave van ‘zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien’
(Openb. 3:18). Het vermogen om dingen helder te zien zal je in staat stellen het probleem
te begrijpen en het effectief aan te pakken, ongeacht wat een ander al of niet doet. 2) Je
moet de waarheid accepteren dat verandering een loslaten van het verleden betekent.
Waar je aan hecht, gaat je uiteindelijk beheersen. Als de fout het gevolg was van jouw
handelen, of het verlies kwam door jouw slechte oordeel, belijd het dan aan God, ontvang
vergeving en laat het bij het kruis. Als het de fout van de ander was, maar jij niet hebt
losgelaten omdat jij denkt de onschuldige partij te zijn en het volle pond te willen, zijn de
vrijheid die je verspeelt en de opties die je misloopt, een te hoge prijs voor de schrale
troost van het gelijk. ‘… vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’
(Efez. 4:32). Dat zal je bevrijden van de ketenen van wrok en jou je toekomst teruggeven.
Als je gebonden bent door ketenen van spijt over wat had gekund, gezuld en gemoeten,
dan staat God klaar om je toekomst beter te maken dan je verleden ooit geweest had
kunnen zijn (Joël 2:25).

