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Zondag 12 februari
‘Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek…’ (Spr. 28:27)(NBV).

Maandag 6 februari
‘… hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke’ (Hebr. 11:27)(NBV).

De zegeningen van een hart vol compassie (2).
Als het om goede doelen gaat zeggen sommige mensen: ‘Dat is oudtestamentisch. Wat
leert het Nieuwe Testament?’ Goeie vraag! Jezus begon zijn bediening met de woorden:
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede
nieuws te brengen…’ (Luc. 4:18). En het is niet gestopt met Jezus. De
nieuwtestamentische kerk voerde Christus’ werk van barmhartigheid uit op een dagelijkse
basis. ‘Allen die het geloof hadden aanvaard… hadden alles gemeenschappelijk. Ze
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig
hadden’ (Hand. 2:44-46). Het gevolg was dat ze ‘vol vreugde’ waren. Misschien vraag je
je af of zoiets je niet financieel uitkleedt. Nee, toch niet. Vanwege hun medeleven en
vrijgevigheid ‘leed niemand enig gebrek’ (Hand. 4:34). Zowel gever als ontvanger werden
beide gezegend. De regels van het Koninkrijk van God zijn: ‘Wie vrijgevig is, wordt almaar
rijker, wie gierig is, wordt arm. Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te
drinken krijgen’ (Spr. 11:24-25). Het lijkt tegen je intuïtie in te gaan, vooral als je het
financieel moeilijk hebt, maar God belooft dat het gulle gevers goed zal gaan. Als jij geeft
zet het God aan tot teruggeven. Ga dus op zoek naar iemand in nood, geef, en zie het
naar je terugkomen. ‘Een goedhartig mens wordt gezegend, hij deelt zijn voedsel met de
armen’ (Spr. 22:9). En ook ‘Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek…’ (Spr. 28:27).
Probeer het. De volgende keer dat God je ertoe aanzet om compassie te tonen en te
geven, moet je het gewoon doen. En wanneer jij dan zelf ergens mee zit, bid dan: ‘Heer,
ik heb u geëerd, ik geloof dat u mij nu zult eren.’

Wacht niet langer op perfecte voorwaarden (3).
Er bestaat een nauw verband tussen het manoeuvreren in de richting van onze dromen
en de mate van beschikbaarheid van de nodige middelen. Te vaak willen we de middelen
al zien of bij de hand hebben voor we een stap zetten. Als we dat doen, hebben we noch
de middelen noch de manoeuvres. We moeten zijn als de slak die op een koude dag in
februari de appelboom ging beklimmen. Terwijl hij naar boven schoof, stak een worm zijn
kop uit een spleet in de boom en zei: ‘Je verspilt je energie. Er is daarboven geen appel
te vinden.’ De slak bleef klimmen en antwoordde: ‘Nee, maar tegen de tijd dat ik boven
ben wel!’ Steeds opnieuw in de Bijbel stuurde God er mensen op uit met ogenschijnlijk
weinig of ontoereikende middelen. Maar wanneer ze arriveerden op de plek waar God ze
wilde hebben, lagen de benodigde middelen voor de klus hen al op te wachten. Visie
volgt niet op de middelen, het is precies andersom. Eerst hebben we een droom,
vervolgens moeten we stappen zetten. Dan, en alleen dan, volgen mensen en middelen.
En dan begint Gods plan voor ons op zijn plek te vallen. Een wijs man zei ooit:
‘Inspanning levert pas een beloning op wanneer iemand weigert op te geven.’ Mensen die
slagen, ‘zien’ wat anderen niet zien. En dat houdt hen gaande. ‘Door zijn geloof verliet hij
Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de
Onzienlijke.’
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Dinsdag 7 februari
‘… als het [het geloof] zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood’ (Jak.2:17)(NBV).
Wacht niet langer op perfecte voorwaarden (4).
Er zit een mooi verhaal achter het succes van de ‘Chicken Soup for the Soul’ boeken van
Mark Victor Hansen en Jack Canfield. In eerste instantie hadden ze de grootste moeite
om een uitgever voor het boek te vinden en daarna evenveel moeite om het aan de man
te brengen. Maar op een dag kregen ze een tip van een zekere Scolastico, een soort
leraar, die tegen hen zei: ‘Als je elke dag met een scherpe bijl vijf keer op een grote boom
inhakt, zal hij uiteindelijk omgaan, hoe groot hij ook is.’ Dus ontwikkelden Hansen en
Canfield hun zogenaamde regel van vijf. Elke dag deden ze vijf specifieke dingen die hen
dichter bij hun droomverkoop zouden brengen. Ze schrijven: ‘Dat betekende elke dag vijf
radio-interviews geven, of vijf exemplaren opsturen naar een redactie met het verzoek om
een recensie, of vijf netwerk marketing bedrijven bellen en hen vragen om het boek te
kopen als stimulans voor hun verkopers, of een seminar geven aan ten minste vijf
mensen en daarna het boek ter plekke verkopen. We schreven persberichten, belden
naar talkshows (soms midden in de nacht), lieten zelfs benzinestations, bakkerijen en
restaurants het boek verkopen. Het kostte heel wat inspanning - minstens vijf dingen per
dag, elke dag, dag in dag uit, meer dan twee jaar lang.’ Als gevolg daarvan zijn er van ‘de
kippensoep voor de ziel’ boeken 112 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan en is
het boek in eenenveertig talen vertaald. Met vasthoudend geloof zul jij ook naar je droom
kunnen toegroeien.
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Woensdag 8 februari
‘… maar de genade die hij schenkt is nog groter’ (Jak. 4:6)(NBV).

Vrijdag 10 februari
‘Heer, open zijn ogen en laat het hem zien’ (2 Kon. 6:17)(NBV).

De genade om ermee om te gaan.
Nancy en Ed Huizinga waren in de kerk aan het repeteren voor het kerstprogramma toen
hun huis afbrandde. Het was niet hun eerste drama dat jaar. Drie maanden eerder, toen
een bevriende weduwe met twee tieners was overleden aan kanker, hadden de
Huizinga's haar kinderen in hun gezin opgenomen. Dus toen hun huis werd verwoest,
was het niet alleen hun huis dat ze kwijtraakten, maar ook nog eens de thuisbasis voor
twee kinderen die hun beide ouders al waren kwijtgeraakt. Toen ze de week erna de as
doorzochten, vonden ze een briefje dat de brand had overleefd. Er stond het volgende op:
‘Tevredenheid: je realiseren dat God alles wat je voor je huidige geluk nodig hebt al
geschonken heeft.’ God geeft je ‘grotere genade’ als je door vurige beproevingen
heengaat. Een bijbelleraar zegt: ‘Ons perspectief verandert als we een glimp opvangen
van het doel van Christus. Neem het weg en het is niets meer dan een nare bittere
ervaring. Lijden komt in vele vormen voor, maar altijd is er zijn genade om ons er
doorheen te dragen. Ik heb voldoende beproevingen meegemaakt om zonder aarzelen te
kunnen zeggen dat alleen Christus’ perspectief wrok kan vervangen door vreugde. Jezus
is het centrale puzzelstukje van de puzzel van het lijden. Als wij hem op zijn plek leggen,
gaat de rest zin krijgen.’ Donna VanLiere schrijft: ‘Wanneer het leven ons verblindt en de
diagnose, het misbruik, de beslaglegging, het gebroken huwelijk, het overlijden of het
financiële debacle ons op onze knieën brengt, zegt genade dat er meer liefde is na
ontrouw, meer vreugde na de diagnose en nog veel meer leven na de financiële klap;
genade is echt, het is een ontembaar geschenk dat de macht heeft om je leven te
veranderen. Maar het komt onder één voorwaarde, net als met elk geschenk moet je het
wel aanpakken.’

Gods hand ergens in zien.
De Bijbel zegt: ‘Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten
kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden.
“Wat moeten we beginnen, heer?” riep hij uit. Zijn meester antwoordde: “Wees niet bang,
wij zijn met meer dan zij.” En hij bad: “Heer, open zijn ogen en laat het hem zien.” De
Heer opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met
paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden’ (v.15-17). Door toedoen van Gods
kracht zag de knecht de engelen. En God kan jou ook helpen om zijn hand te zien in
datgene wat je vandaag doormaakt. Hij belooft nooit dat hij ons uit onze strijd haalt, maar
hij belooft wel dat hij ons zal helpen anders naar de situatie te kijken. Na een opsomming
van veel van zijn problemen schrijft Paulus: ‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk
dankzij hem…’ (Rom. 8:37). We zouden liever een ander voorzetsel kiezen. We zouden
kiezen voor ‘los van dit alles,’ maar Paulus zegt: ‘in dit alles’. De oplossing is niet om
problemen te vermijden, maar om er anders naar te gaan kijken. God vraagt: ‘Wie maakt
iemand… ziende… Wie anders dan ik, de Heer’ (Ex. 4:11). God liet Elisa's knecht een
leger van engelen zien, hij liet Jakob een ladder zien die tot aan de hemel reikte, en hij liet
Saulus van Tarsus Jezus zien op de weg naar Damascus. De blinde man zei tot Jezus:
‘zorg dat ik weer kan zien’ (Marc.10:51), en hij liep weg en kon duidelijk zien. Vraag God
vandaag of hij zijn hand wil laten zien in je situatie.

Donderdag 9 februari
‘Vervolgens ging Jezus… naar een plek die Getsemane genoemd werd’
(Matt. 26:36)(NBV).
Ben jij in Getsemane?
Het woord Getsemane betekent ‘geplette olijven’. En uit geplette olijven komt olie die
voedt, verlicht en geneest. We kennen allemaal ons Getsemane. Om jouw Getsemane te
kunnen begrijpen en aanvaarden is het goed om te kijken naar de nacht die Christus
doorbracht voordat hij naar het kruis ging: ‘Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar
een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: “Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier
met mij waken”. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep
voorovergebogen: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt”’ (v.36-39). Let op:
1) Getsemane is waar je gebeden niet worden beantwoord zoals je graag zou zien. God
begrijpt hoe je je voelt, en hij heeft een beter plan in gedachten. 2) Getsemane is de
plaats waar zelfs je naasten je niet kunnen helpen. Net als de leerlingen van Christus
zullen zij een tijdje met je meebidden, maar dan moe worden en opgeven. Op dat
moment bid je alleen. En ga je alleen verder. 3) Getsemane is de plaats waar je het volle
gewicht van Gods wil voelt. De oudtestamentische profeten spraken van ‘de last van het
Woord van de Heer’. Lucas vertelt ons dat in Getsemane Jezus overvallen werd door
doodsangst en dat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel (Luc. 22:44).
We zongen vroeger wel in de kerk: ‘Alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik ooit zal
zijn, kan nooit de liefde terugbetalen die ik u verschuldigd ben, ik geef mezelf aan u!’ Als
je het makkelijker vindt om te zingen dan om je over te geven, dan ben je in Getsemane!

Zaterdag 11 februari
‘Gelukkig wie zorgt voor de armen…’ (Ps. 41:2)(NBV).
De zegeningen van een hart vol compassie (1).
Zelfs in een slechte economie zijn de meesten van ons nog steeds beter af dan anderen,
en beter af dan we ooit zijn geweest. We hebben misschien niet het laatste, grootste,
mooiste en snelste, maar het ontbreekt ons toch zelden aan wat we nodig hebben, zo is
het toch? Nu wil God niet dat we ons schuldig gaan voelen, maar hij wil wel dat we aan
de armen denken. De Bijbel zegt: ‘Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme zal
ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen’ (Spr. 21:13). Zou dit een sleutel
tot beantwoord gebed voor je kunnen zijn? Gemakkelijk voorzien worden van wat je nodig
hebt is een zegen, maar vergeet de mensen in nood niet. Wat is Gods houding ten
opzichte van de armen? En wat verwacht hij van ons? ‘Zou er… iemand uit uw eigen volk
gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden…
[als u] hem met lege handen laat gaan… zal het u als zonde worden aangerekend’
(Deut. 15:7-9). Het helpen van anderen is een verplichting, geen optie. In de Bijbel waren
de tienden bestemd voor Gods werk en Gods knechten, maar moest het ook worden
gedeeld met ‘de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u in de stad
voldoende te eten hebben’ (Deut. 26:12). God zei: ‘Wanneer een van jullie tot armoede
vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een
vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren’
(Lev. 25:35). Feit is dat we geroepen zijn om de behoeftigen te voeden, onderdak te
bieden en te kleden (Jes. 58:5-12). God is meelevend en gul voor de armen, en hij belooft
ons zijn zegen als we zijn voorbeeld navolgen.

