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Zondag 4 maart
‘Richt je tot iedereen naar wie ik je zend…’ (Jer. 1:7)(NBV).

Maandag 27 februari
‘Door haar geloof… is de hoer Rachab… niet… omgekomen’ (Hebr. 11:31)(NBV).

Je kunt het! (1)
Jeremia zei tegen God: ‘Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong’ (v. 6). Klinkt je dat
bekend? Heb jij ook wel eens gezegd dat je niet in huis hebt wat er nodig is? God zei
tegen Jeremia: ‘Zeg niet: Ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg
alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan…’ (v. 7-8).
Wanneer acteurs auditie doen voor een stuk, kan de regisseur je al of niet terugroepen.
Dan krijgt de acteur ofwel de rol of hij gaat naar iemand anders. Maar wanneer een acteur
ervaren en bekend is, biedt de regisseur soms de rol aan zonder auditie. Begrijp dit goed:
God doet niet audities en terugroepen! Dat komt omdat hij al een rol voor je bedacht heeft
die niemand anders kan invullen. Zelfs als anderen jou eindeloos zouden bestuderen, dan
nog zouden ze jou niet kunnen zijn. Als God zegt: ‘Ik ken u bij uw naam, en ook: U hebt
genade gevonden in mijn ogen’ (Ex. 33:12)(HSV), wees dan voorzichtig en reageer niet
op een andere oproep dan alleen op diegene die van hem afkomstig is. Aangezien God je
ontworpen heeft met alle ingebouwde kwalificaties die je nodig hebt, hoef je geen
compromissen te sluiten met je overtuigingen, hoef je niet manipuleren, geen namen te
noemen of mensen gunstig te stemmen. Je hébt de rol! En wees niet jaloers op of bang
voor anderen, hoe getalenteerd ze ook zijn. In Gods ogen zijn er geen andere
mededingers, jij bent het! Jij bent de enige die op die plek past, want hij schiep hem met
jou in gedachten. Wanneer jij je onzeker en onbekwaam voelt, is het goed om dat in
gedachten te houden.

Rachab (1).
Laten we de komende paar dagen eens kijken naar het verhaal van Rachab, de hoer. Ze
leefde in een ten dode opgeschreven beschaving. God had immers tegen Abraham
gezegd: ‘Heel Kanaän… zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven’
(Gen. 17:8). Omdat Rachab boven op de ‘muur’ van Jericho woonde, woonde ze in
zekere zin op de ‘rand van de ondergang’. Dat geldt ook voor ons. Vandaag de dag
reppen leiders zich om de verspreiding van nucleaire wapens tegen te gaan, omdat die, in
verkeerde handen, de macht hebben om de wereld te vernietigen. De Bijbel spreekt van
een ruiter op een rood paard met een wapen van een dermate destructief potentieel dat
het de vrede van de aarde kan wegnemen (Op. 6:4). Zou dat om nucleaire wapens
kunnen gaan? Petrus schrijft: ‘De dag van de Heer zal komen als een dief. De
hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op,
de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit
allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die
uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt’ (2 Petr. 3:10-12).
Moeten we bang zijn? Nee, de laatste stuiptrekkingen van deze oude orde zijn slechts de
barensweeën van een nieuwe. ‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet,
geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in
vrede door hem te worden aangetroffen’ (v. 13-14). Wat God voor zijn verlosten in petto
heeft is ontzagwekkend!
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Dinsdag 28 februari
‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen…’
(Jer. 29:11)(NBV).
Rachab (2).
Terwijl iedereen zich aan het voorbereiden was om te vechten, bereidde zij zich voor om
zich over te geven. Op een of andere manier had Rachab gehoord over de dingen die
God voor Israël had gedaan, hoe hij de Rietzee had veranderd in een rode loper, van
rotsen drinkfonteinen had gemaakt, elke ochtend in de woestijn voor ontbijt had gezorgd
en het water van de Jordaan had drooggelegd. Rachab was dan misschien niet wijs
geweest als het ging om haar lichaam, maar ze was wijzer dan iedereen in de stad als het
ging om haar ziel. Ze was niet van plan om tegen God te vechten, want ze wist dat het
een gevecht was dat niet te winnen is. Voor haar lag het pad naar de overwinning in
overgave! En dat is ook de juiste weg voor jou. Als je ophoudt de zaak te runnen en je
leven overgeeft aan Christus, zal hij jou meenemen naar plaatsen van zegen waarvan je
altijd al gedroomd hebt, waarnaar je verlangd hebt maar die je niet wist te bereiken. God
had een grote toekomst voor Rachab. Hij wilde haar een voorouder van koning David en
van onze gezegende Here Jezus laten worden. Over een hernieuwd leven gesproken! En
God, die zowel van stakkers als van sterren houdt, zal hetzelfde doen voor jou, hoe je er
vandaag ook geestelijk aan toe bent. Lees dit: ‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de
Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst
geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie
zullen mij zoeken en ook vinden… ik zal in je lot een keer brengen… en je laten
terugkeren…’ (v. 11-14).
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Woensdag 29 februari
‘U weet immers dat u… bent vrijgekocht uit het zinloze leven… met kostbaar bloed… van
Christus’ (1 Petr. 1:18-19)(NBV).
Rachab (3).
Waarop zij vertrouwde, bleef staan toen waarop iedereen vertrouwde, viel. Waar
vertrouwde Rachab op? Op haar moraal? Nee, de Bijbel zegt dat ze een hoer was. Op
haar nationaliteit? Nee, ze was een heiden, en dus uitgesloten van de zegeningen van
Abraham. Dus waar vertrouwde ze dan wel op? Op een scharlaken koord! Wat een
prachtig beeld van de kracht en de bescherming die ons verleend wordt door het vergoten
bloed van Christus. ‘U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud
bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met
kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.’ Merk op waar het
bloed van Jezus je van gered heeft: van ‘het zinloze leven’. Weet je nog dat je geen
interesse had in de kerk omdat je ziel verwikkeld was in een strijd met God, de God die
gezorgd heeft voor vrede tussen jou en hem? ‘Eerst was u van hem vervreemd en was u
hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u… met zich verzoend’
(Kol. 1:21-22). Hoe is dat gebeurd? ‘… door vrede te brengen met zijn bloed aan het
kruis’ (Kol. 1:20). Heb je het gevoel dat je nog steeds ver onder de maat presteert voor
God? Dat doen we allemaal. En daarin heeft God voorzien: ‘Belijden we onze zonden,
dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van
alle kwaad’ (1 Joh. 1:9). Toen Jozua’s troepen het scharlaken koord uit het raam van
Rachabs woning zagen hangen, betekende het dat ze werd aanvaard door God. En het
bloed van Christus doet dat voor jou.
Donderdag 1 maart
‘Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood…’ (Joz. 2:19)(NBV).
Rachab (4).
Ze was veilig zolang ze in huis bleef. Voor de verovering van Jericho had Jozua twee
spionnen op een verkenningsmissie gestuurd. Toen hadden ze Rachab ontmoet en had
zij zich over hen ontfermd. Daarom gaven ze haar een scharlaken koord om uit haar raam
te hangen, om zo haar huis te markeren als verboden terrein voor het binnenvallende
leger. Maar let op de aanwijzingen die aan haar werden gegeven: ‘Wie van jullie dan naar
buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood.’ We kunnen hier iets uit leren: als jij iemand
bent die altijd alles uitstelt, dan is de les: ‘zorg dat je bij een geloofsgemeenschap zit
zolang je nog tijd hebt’. Als je bij God vandaan glijdt, is de boodschap: ‘verlaat het huis
niet’. Als het gaat over het belang om onder Gods bescherming te blijven, dan heb je hier
twee grote bijbelse illustraties: Ten eerste: ‘Laat ieder daarna een bos majoraantakken
nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de
beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit’ (Ex. 12:22). Ten tweede:
‘… zei Paulus tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen
jullie niet worden gered’ (Hand. 27:31). Begrijp je wat ik bedoel? Blijf in de kerk. Blijf in
Gods Woord. Blijf op de plaats van gebed. Blijf in het gezelschap van mensen die je
geestelijk kunnen opbouwen. Het uur is te laat en de aanval te groot. ‘Wie in de
schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de
Almachtige’ (Ps. 91:1)(HSV).
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Vrijdag 2 maart
‘Naar alle kanten zul je je uitbreiden…’ (Jes. 54:3)(NBV).
Weiger je terug te trekken.
Heeft al het sombere en deprimerende van het nieuws je bang gemaakt en ben je
geneigd je terug te trekken? Neem even een moment om het volgende te lezen: ‘Jubel,
onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij
die geen weeën hebt gekend. Want - zegt de Heer -, de kinderen van deze verstoten
vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent, span
het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de
tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken
verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang: je zult niet worden
beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je
jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren’ (v. 1-4). Satan zal
proberen je op allerlei manieren angst aan te praten over dingen die hoogstwaarschijnlijk
niet eens gaan gebeuren. Hij zal je vertellen dat je kinderen verloren gaan, dat jij ook
kanker, dementie of hartkwalen krijgt omdat het in de familie zit. Zijn doel is jou te
stoppen. Hij weet dat Gods plan voor jou is dat je je naar alle kanten uitbreidt en niet
terugtrekt. Hoelang deze aanval zal duren? Minstens zo lang als je langste stellingname
tegen satan in het verleden. Wat kun je doen? ‘Neem daarom de wapens van God op om
weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te
kunnen houden’ (Efez. 6:13). Vertrouw op Gods Woord en weiger je terug te trekken.
Zaterdag 3 maart
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan
recht te doen’ (Mich. 6:8)(NBV).
Altijd doen wat goed is.
Je uitsluitend richten op wat je kunt doen zonder eerst te besluiten wat voor soort persoon
je zou moeten zijn, is een vergissing. Je talent mag je misschien naamsbekendheid
geven, je karakter zal bepalen waarmee mensen het associëren. Je talent kan je
potentieel dicteren, maar je karakter zal je nalatenschap bepalen. Wat is karakter? Het is
de wil om te doen wat juist is, zelfs wanneer het niet gemakkelijk is. Het is van tevoren
beslissen waarover absoluut niet te onderhandelen valt. Je kunt ervan op aan dat er een
dag zal komen waarop zogenaamde ‘vooruitgang’ je zal vragen je overtuigingen
overboord te zetten. Op dat moment staat je morele autoriteit op het spel. Dus moet je
duidelijk zijn over je overtuigingen. Je zult in verleiding worden gebracht om te geloven
dat als je eenmaal een bepaald niveau van succes bereikt, deze uitdagingen verdwijnen.
Dat is niet het geval, succes maakt niets gemakkelijker, juist moeilijker. Wat eens werd
toegejuicht, wordt nu gewoon verwacht. Het is een stuk makkelijker om de titel te winnen
dan om hem te verdedigen. Bovendien, met succes komt de neiging om jezelf te zien als
de hoogste autoriteit op het gebied van goed en kwaad. Kijk om je heen en je zult zien dat
het niet ongebruikelijk is leiders te vinden die spelen aan de hand van andere spelregels.
Alles ziet er echt anders uit aan de top! Eenmaal bedwelmd door succes ga je geloven
dat de regels niet op jou van toepassing zijn. En dat kan fataal zijn. Bij het laatste oordeel
is je reputatie hoe je bekend bent bij de mensen, maar je karakter hoe je bekend bent bij
God. Je zegt: ‘Maar waarom zou ik vasthouden aan iets wat verouderd is of de potentie
heeft om me te vertragen?’ De Bijbel antwoordt: ‘… je weet wat de Heer van je wil: niets
anders dan recht te doen.’

