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Zondag 1 april
‘Uw woorden gaven mij een diepe vreugde…’ (Jer. 15:16)(NBV).

Maandag 26 maart
‘Hizkia… legde de brief daar open voor hem neer’ (2 Kon. 19:14)(NBV).

Handelen op grond van Gods besluiten.
Samen bouwden en leidden ze een grote kerk. De man was een begenadigd prediker en
muzikant. Hij had liederen geschreven en leidde de lofprijzing. Zijn vrouw was een
bijbelleraar die God kende en zijn Woord vakkundig onderwees. Maar toen hij stierf, zat
ze maandenlang in een depressie voordat ze er uiteindelijk weer bovenop krabbelde. De
persoon die zegt: ‘Als je echt van God houdt en naar zijn Woord leeft, word je nooit
depressief,’ heeft duidelijk de Bijbel nooit gelezen en is zelf nog nooit depressief geweest.
Elia riep vuur uit de hemel in een spectaculaire overwinning, maar werd daarna zo
depressief dat hij wilde sterven. ‘... Het is genoeg! Nu, Heer, neem mijn leven...’
(1 Kon. 19:4). Dat is een eerste klas depressie! Wanneer je probeert je supervroom voor
te doen en mensen laat denken dat je nooit strijd hebt te leveren op het gebied van angst,
mislukking, financiën, familieperikelen of gevoelens, dan bezorg je ze een complex en
krijgen ze het gevoel dat zij niet geestelijk of volwassen genoeg zijn om door God gebruikt
worden. Jezus legde zijn kleren af en waste de voeten van zijn discipelen. Daarna zei hij
tegen hen dat ze hetzelfde moesten doen voor elkaar. Je bent nooit effectiever dan
wanneer je transparant bent. De vrouw wist dat er beslissingen genomen moesten
worden over het toekomstige leiderschap van hun kerk, maar ze voelde zich overweldigd
en dus bad ze: ‘Heer, ik weet niet hoe ik al deze beslissingen moet nemen.’ God zei
tegen haar: ‘Ik heb elke beslissing over jou en de gemeente al genomen. Wat ik wil is al
bepaald, de raad van de Heer bestaat voor eeuwig. Het enige wat je hoeft te doen is
vandaag te beslissen wat ik al gisteren al besloten heb, dan zul je morgen kunnen
genieten van mijn hulp en zegen.’

Hoe moet je omgaan met slecht nieuws (2)?
Probeer bij slecht nieuws niet in paniek te raken waardoor je overhaast handelt. Stop
eerst even, denk nuchter na en zorg dat je aan feiten komt voor je een conclusie trekt of
een beslissing neemt. Bid tot God en vraag wat je eraan kunt doen. Als je het zelf kunt,
zal God het niet voor je doen. Iemand zei eens: ‘Zijn deel kunnen wij niet doen, ons deel
zal hij niet doen.’ Geconfronteerd met een goed bewapende, veel sterkere legermacht
was er niets dat Hizkia kon doen om zichzelf te redden. Dus ging hij naar het huis van
God en legde zijn nood aan de Heer voor. Dat is altijd een verstandige zet. Als je reageert
in geloof, wordt een crisis een kans voor God om te laten zien wat hij voor je kan doen.
Wanneer je niets meer over hebt dan God alleen - heb je in feite genoeg! Genoeg om de
situatie aan te kunnen, genoeg om er doorheen te komen en genoeg om weer overeind te
komen. Vraag je ook af of het wel echt jouw probleem is. Ja, we moeten elkaars lasten
dragen (Gal. 6:2), maar laat niet iedereen zijn problemen bij jou dumpen. Soms staan we
in onze ijver om anderen te redden God in de weg wanneer hijzelf met hen bezig is. En je
hoeft niet dag en nacht het nieuws te volgen. Als je dat doet, ga je negatief denken: ‘Het
gaat overal slecht, dus ik denk niet dat ik beter kan verwachten.’ Wat heeft God gezegd
over jou en jouw situatie? God reageert niet op je nood maar op je geloof! Dus duik de
Bijbel in, ontdek wat God te zeggen heeft en vertrouw daarop.
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Dinsdag 27 maart
‘… [hij] werd gesterkt in het geloof…’ (Rom. 4:20)(HSV).
Vertrouw op Gods Woord, niet op je gevoelens.
Heb je het verhaal gelezen van Isaak die zijn twee zonen zegende toen hij al oud en bijna
blind en dood was (Genesis 27)? Toen jongste zoon Jakob aasde op het twee keer zo
grote familie erfdeel van oudere broer Esau, hielp zijn moeder Rebekka hem bij het
stelen. Ze deed het als volgt. Esau was behaard en Jakob had een gladde huid. Dus
wikkelde Rebekka Jakobs armen en nek in geitenhaar en liet hem kleren van Esau
aantrekken. Toen Jakob naar zijn oude vader toeging terwijl hij deed alsof hij Esau was,
vroeg zijn vader hem om dichterbij te komen zodat hij hem kon voelen. Zijn vader zei
tegen hem dat hij klonk als Jakob, maar voelde als Esau, dus besloot hij om meer te
vertrouwen op wat hij voelde dan op wat hij hoorde. Als gevolg daarvan gaf hij het
eerstgeboorterecht, dat was voorbestemd voor Esau, zijn eerstgeborene, aan Jakob, zijn
tweede zoon. Waar het hierom gaat is dit: hij werd misleid door wat hij voelde. Nu weten
we dat God aan het werk was in dit alles. Maar het punt hier is dat je niet altijd kunt
vertrouwen op je gevoel, omdat dat niet altijd op een lijn is met Gods Woord en het jou
kan misleiden. Jij zegt: ‘Mijn gevoelens zijn gekwetst, daarom heb ik meer dan een jaar
niet met mijn familie gesproken.’ Stap erover heen! Leer te vergeven. Weiger beledigd te
blijven. Breng liefde in de praktijk. Als jij je in je leven laat regeren door je gevoelens,
zullen ze je in moeilijkheden brengen. Gevoelens zijn als verwende kinderen: hoe meer je
aan ze toegeeft, hoe meer macht ze over je zullen hebben. Je hoeft je gevoelens niet te
onderdrukken of te ontkennen, maar laat je er niet door leiden.
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Woensdag 28 maart
‘… vergeet niet één van zijn weldaden’ (Ps. 103:2)(NBV).

Vrijdag 30 maart
‘… want als we niet verzwakken zullen we oogsten…’ (Gal. 6:9)(NBV).

Behoud je besef van dankbaarheid.
Philip Yancey schrijft: ‘Bij mijn eerste bezoek aan Yellowstone National Park verdrongen
zwermen toeristen zich rond de geiser, Old Faithful, camera’s in de aanslag als wapens,
terwijl een grote digitale klok het tijdstip van de volgende uitbarsting aangaf. We waren in
de eetzaal van het restaurant met uitzicht op de geiser, toen de klok aangaf dat er nog
een minuut te gaan was. Dus samen met alle andere gasten haastten wij ons naar het
raam om het grote evenement te zien. De oohs en aahs waren niet van de lucht terwijl de
camera’s klikten; sommigen juichten zelfs. Maar achteraf merkte ik dat geen enkele ober
ook maar de moeite had genomen om op te kijken. Old Faithful was zo vertrouwd
geworden dat zij haar macht verloren had om hen te imponeren.’ De vraag is dus:
waarom verliezen we ons besef van dankbaarheid en gaan we Gods goedheid over het
hoofd zien? Om drie redenen: 1) Problemen. Als je één oog dicht doet en een cent dicht
genoeg voor je andere oog houdt, kun je in feite het licht van de zon blokkeren. Begrijp je
waar ik op doel? 2) Druk. Soms putten de voordeeltjes die ons vermeende vreugde
zouden brengen, ons uiteindelijk uit. 3) Mensen. Wanneer zij ons teleurstellen, raken we
verbitterd en vergeten alles wat God voor ons heeft gedaan. Wat is de oplossing? ‘Zijn
ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig
blijkt uw trouw’ (Klaagl. 3:22-23). Gods weldaden zijn er elke ochtend opnieuw, en dat zou
voor je dankbaarheid ook moeten gelden. Sterker nog, je dagen zouden er van moeten
overlopen. Voortdurende dankbaarheid ontstaat als je verder kijkt dan je zegeningen naar
de onuitputtelijke bron ervan, de Heer. Zijn liefde, zijn trouw en zijn genade zijn al aan het
werk wanneer jij elke dag je ogen open doet.

De kracht van volharding (2).
Er is een legende over een soldaat die voor de krijgsraad moest verschijnen bij Alexander
de Grote. Omdat de soldaat geloofde dat de uitspraak onjuist was, vroeg hij om een
hoger beroep. De veroveraar deelde hem mee dat er niemand hoger was bij wie hij zijn
zaak zou kunnen bepleiten. ‘In dat geval,’ antwoordde de soldaat, ‘beroep ik mijn zaak
niet meer bij Alexander de Kleine maar bij Alexander de Grote.’ In ieder van ons is er een
lager zelf en een hoger zelf dat om de macht strijdt. Je lagere zelf zegt: ‘Er geloven te
weinig mensen in mij. Het zal me nooit lukken.’ Je hogere zelf zegt: ‘Mijn geloof in God en
in mijzelf is genoeg; het zal me gaan lukken.’ Je lagere zelf zegt: ‘Het duurt te lang voor ik
mijn droom gerealiseerd heb.’ Je hogere zelf zegt: ‘Dromen realiseer je dag voor dag.’ Je
lagere zelf zegt: ‘Genoeg is genoeg! Ik heb nu te veel klappen gehad.’ Je hogere zelf
zegt: ‘Ik ben al zo ver, ik geef nu niet meer op.’ Je lagere zelf zegt: ‘Ik heb de kracht niet
om mijn droom vast te houden.’ Je hogere zelf zegt: ‘Nog even volhouden, het donkerste
uur is net voor de dageraad.’ Nadat hij het heeft gehad over schipbreuk, steniging,
gevangenschap, verraad, honger, dorst, nachten zonder slaap, kou en naaktheid, schrijft
Paulus, die vastberaden was in zijn doel en meedogenloos in de uitoefening ervan: ‘Als er
iemand zwak is, dan ben ik het wel’ (2 Kor. 11:29). Maar waar komt dan toch zijn kracht
en doorzettingsvermogen vandaan? Van God! De taak die God je geeft, zal nooit groter
zijn dan de genade die hij je biedt. Dus put uit zijn kracht, blijf doorgaan, jaag je doel na
en je zult zegevieren.

Donderdag 29 maart
‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven…’ (Gal. 6:9)(NBV).
De kracht van volharding (1).
Een van de grote thema’s van de Bijbel is - volharding. Paulus, die weigerde op te geven,
schreef: ‘Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet
verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.’ Ralph Waldo
Emerson zei: ‘De meeste mensen zijn beginners.’ Ben jij alleen maar een starter of ben je
ook iemand die dingen afmaakt? Wanneer het enthousiasme voor een nieuw idee
vervaagt, wanneer de kansen keren en resultaten uitblijven, wanneer het lijkt alsof succes
niet haalbaar is, dan moet je toch gestaag doorgaan. Admiraal Robert Peary probeerde
zeven keer de Noordpool te bereiken voordat hij eindelijk slaagde. Oscar Hammerstein
produceerde vijf shows op Broadway die flopten voordat hij Oklahoma op de planken
bracht, een show die door bijna vijf miljoen mensen werd gezien tijdens een
recordbrekende duur van 2212 voorstellingen. Opgeven heeft meer te maken met wie je
bent, dan met waar je bent of met wat je meemaakt. We hebben allemaal onze excuses.
In feite zijn het geen externe factoren die ons tegenhouden, maar is het wat er in ons
binnenste gebeurt! Meestal weerhouden we onszelf van het bereiken van ons potentieel.
We kunnen doen alsof mensen, dingen en situaties buiten onszelf de schuld zijn, maar in
werkelijkheid zijn de meeste mislukkingen slechts het gevolg van een gebrek aan
terriërachtige vasthoudendheid. Leonardo da Vinci zei: ‘Obstakels kunnen me er niet
onder krijgen. Obstakels kunnen mijn vastbeslotenheid niet tegenhouden. Hij die op een
ster gefixeerd is, verandert niet van koers.’ Je hebt een jagersmentaliteit nodig om
hardnekkig je droom na te jagen. Stoppen met proberen staat in elk geval garant voor
mislukking. Er is geen onneembare barrière, alleen je eigen gebrek aan doel en
volharding.

Zaterdag 31 maart
‘Laat alle wrok en drift en boosheid varen…’ (Efez. 4:31)(NBV).
Geef niet toe aan bitterheid.
Over bitterheid moet je twee dingen in gedachten houden: ten eerste dat het besmettelijk
is. Je bent een deel van het lichaam van Christus. Dus wat er met jou en in jou gebeurt, is
van invloed op degenen met wie je verbonden bent, zowel positief als negatief. De Bijbel
zegt: ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één
lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde’
(1 Kor. 12:26). Een slangenbeet heeft niet alleen invloed op het lichaamsdeel dat wordt
gebeten, het gif verspreidt zich door het hele lichaam. ‘Zorg ervoor dat… er geen giftige
kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet’ (Hebr. 12:15).
Word niet boos en keer de kerk waarin God je geplaatst heeft niet de rug toe. Jij hebt hen
nodig en zij jou. Door bitterheid te overwinnen verspreid je Gods zegen naar anderen toe.
Ten tweede is het goed om te bedenken dat bitterheid kan worden overwonnen. Hier lees
je hoe: a) Erken het en geef het toe. b) Herkauw het niet steeds en breng het niet over op
anderen. c) Heb berouw en leg elke niet-christelijke houding af. d) Vraag of God je
zelfbeheersing wil schenken en onderwerp je vervolgens aan zijn leiderschap. e) Besmet
anderen niet en laat je niet door hen besmetten. f) Wacht niet op toestemming of
excuses, maar zeg tegen jezelf, tegen God en tegen een vertrouwde vriend dat je besluit
alles wat jou is aangedaan te vergeven. ‘… vergeef elkaar zoals God u in Christus
vergeven heeft’ (Efez. 4:32). Dan kun je vrijuit genieten van je relatie met God, jezelf en
anderen. g) Kijk naar praktische manieren om ‘goed… en vol medeleven’ te reageren op
mensen die je hebben bezeerd (v. 32).

