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Zondag 22 april
‘… wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt’ (Spr. 12:16)(NBV).

Maandag 16 april
‘… om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn’ (1 Kor. 1:10)(NBV).

Constructief met kritiek omgaan (1).
Hoe kun je opbouwende kritiek onderscheiden van afbrekende kritiek? Door de volgende
principes uit Gods Woord te hanteren: 1) Neem je voor er constructief mee om te gaan,
wat het ook is. ‘… wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.’ Boze reacties
bemoeilijken rationeel denken alleen maar en wekken emotionele reacties op. ‘Wie
luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen. Wie zich niet laat
terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij’
(Spr. 15:31-32). Vraag jezelf altijd af of je er iets van kunt leren. 2) Kijk naar het karakter
van degene die kritiek levert. ‘Wie de waarheid spreekt, dient het recht, een valse getuige
verkondigt slechts leugens. De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt,
brengt genezing’ (Spr. 12:17-18). Is de persoon betrouwbaar? Zijn zijn woorden bedoeld
om je te helpen? Als dat zo is, waardeer ze dan en doe er je voordeel mee. ‘Je kunt beter
luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen’ (Pred. 7:5).
Zijn zijn woorden bedoeld om je te vernederen en je eigenwaarde te beschadigen?
Woorden die je nederig maken hebben een goddelijk doel, maar woorden die vernederen
niet, dus wijs die af. 3) Check je geweten. Paulus schreef: ‘Ik ben me weliswaar van geen
kwaad bewust, maar… het is de Heer die over mij oordeelt’ (1 Kor. 4:4). Als je geweten
zuiver is, laat de uitkomst dan over aan God. Hij alleen ziet het hele plaatje. 4) Als je
bekritiseerd wordt vanwege je geloof, prijs jezelf dan gelukkig. ‘Als u gehoond wordt
omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de
Geest van God in al zijn luister op u rust’ (1 Petr. 4:14). Verheug je, jouw leven doet God
plezier.

Je droom delen (1).
Om je droom te kunnen verwezenlijken moet je weten hoe je hem met anderen moet
delen. En om dat succesvol te doen moet je in staat zijn om hem op vier manieren te
communiceren. Ten eerste moet je met goede argumenten komen. Wat mensen niet
geloven, nemen ze niet aan. Dus zorg er eerst voor dat je geloofwaardig overkomt. Als je
dat niet doet, kom je geen stap verder. Hoe doe je dat? Door een reëel beeld te schetsen
van de situatie zoals die nu is. Elke keer als jij je visie deelt, is een van de eerste dingen
die mensen vragen: ‘Maar hoe zit het dan met...?’ Als ze het niet hardop vragen, denken
ze het wel. En ze zullen het blijven vragen, net zolang tot alles waar ze mee zitten is
beantwoord. Om deze reden moet je je droom van a tot z delen, en niet blijven stilstaan
bij de positieve voordelen zonder de uitdagingen te noemen. Ten tweede moet je zorgen
voor een goede strategie waarin ze kunnen geloven. Als een droom te groot en
onbereikbaar lijkt, zullen mensen ontmoedigd raken en al snel hun belangstelling
verliezen. Wanneer grote dromen worden opgesplitst in kleinere brokjes, en verschillende
stukken aan getalenteerde individuen worden gegeven, lijkt de taak realistischer en voelt
iedere betrokkene zich persoonlijk meer betrokken en verantwoordelijk. Het is een hele
kunst om dit allemaal effectief te communiceren, zonder verstrikt te raken in details of
mensen te vervelen. Je moet voldoende informatie geven om de meeste mensen
tevreden te stellen, maar ook weer niet zoveel dat je ze kwijtraakt. Voor dit alles is
vaardigheid, oefening en Gods hulp nodig. Maar om je dromen met anderen te kunnen
delen, zou het goed zijn als je dit leert te doen.
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Dinsdag 17 april
‘… dat… [niemand] mijn deelgenoot werd…, dan u alleen’ (Fil. 4:15)(HSV).
Je droom delen (2).
Ten derde moet je je droom emotioneel delen. Paulus wist hoe: ‘U weet zelf, Filippenzen,
dat… uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten…
Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw
rekening oploopt’ (v.15-17). Laat mensen enthousiast worden over de beloningen. Dus
laat ze de droom vanuit hun perspectief zien! Ralph Waldo Emerson probeerde uit alle
macht een jong kalf zijn schuur in te krijgen. Hij was bijna zover dat hij opgaf toen een
Iers dienstmeisje naar het kalf toeliep en haar vinger in zijn mond stak. Het kalfje
associeerde dat gevoel met zijn moeder en liep achter het meisje aan de schuur in.
Mensen duwen en porren werkt niet. Maar als je ze het gevoel geeft dat zij er persoonlijk
iets aan zullen hebben, krijg je ze waarschijnlijk wel mee. Mensen doen dingen om hun
eigen redenen, niet om die van jou. En hun redenen zijn bijna altijd gekoppeld aan hun
emoties. Wees niet bang om mensen je hart te laten zien. Mensen gaan eerder met jou
mee dan met je droom. Misschien kun je het idee van je droom in een paar minuten
overbrengen, maar het zal veel langer duren om mensen ervan te overtuigen waar je hart
ligt. Dat vereist geduld. Uiteraard ben jij enthousiast, maar je moet jouw stappen
aanpassen aan het langzamere tempo van de anderen. Als je te ver voorop loopt, verlies
je je macht om hen te beïnvloeden. Over het algemeen moeten mensen een idee ten
minste zeven keer horen voordat ze er iets mee kunnen en het zich eigen maken. 10
procent van de mensen is pionier, 70 procent is kolonist en 20 procent tegenstander. Zie
het als je doel om te winnen van de pioniers, om te wachten op de kolonisten en de
tegenstanders te vergeten.
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Woensdag 18 april
‘Heer, open zijn ogen en laat het hem zien’ (2 Kon. 6:17)(NBV).

Vrijdag 20 april
‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart…’ (Spr. 4:23)(NBV).

Je droom delen (3).
Deel je droom ten vierde ook visueel. Alleen wanneer mensen het ‘zien,’ zullen ze het
geloven. Mensen zijn op zoek naar betekenis, ze willen het gevoel hebben dat ze deel
uitmaken van iets groters dan zijzelf. Auteur Studs Terkel merkte op: ‘De meesten van
ons zijn op zoek naar een roeping, niet naar een baan. De meesten van ons hebben een
baan die te klein is voor onze geest.’ Wanneer een droom echt geweldig is, profiteert
iedereen ervan. Het is jouw taak om mensen te helpen te zien wat die voordelen zijn. Jij
moet hen wijzen op de mogelijkheden voor het bereiken van persoonlijke groei, het
vinden van vervulling en het vergroten van hun gevoel van eigenwaarde. Je moet ze zien
te overtuigen door middel van alle redenen die je hebt. Als je ze niet voldoende legitieme
redenen kunt bieden om dit te doen, dan hoef je ook niet te proberen ze te rekruteren. Is
dit gemakkelijk? Nee, dat is het nooit. Zelfs mensen die zeggen dat ze een droom willen,
willen dit vaak niet. Wat ze willen is het resultaat van de droom, en niet de prijs die nodig
is om die te bereiken. Kijk naar alle tv-reclames voor diëten. Mensen zien foto’s van
ervoor en erna, en ze willen het ‘erna’. Maar als jij leeft voor je droom, integer bent en een
zekere mate van succes bereikt, zullen mensen zien wat de droom voor je heeft gedaan
en zullen ze het ook willen. Hoe weet je wanneer je met succes je droom met iemand
gedeeld hebt? Als diegene zich de droom toe-eigent, er zelf ook mee aan de gang gaat
en wil dat hij nog groter en nog beter wordt. Als dat gebeurt, wordt je droom groter dan jij
of je team.

Waar je werkelijk voor staat.
‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.’ De
positie die je in het leven inneemt, kan maken dat mensen je opmerken, maar alleen je
integriteit zal maken dat ze je respecteren en willen volgen. En integriteit komt pas tot
stand wanneer het voor iedereen duidelijk is dat progressie, financiële beloning en
erkenning niet jouw goden zijn; dat jij waarde hecht aan meer, aan iets dat je weigert op
te geven voor winst of populariteit. Integriteit gaat gepaard met invloed. Zonder integriteit
kun je mensen wel sturen, maar niet beïnvloeden. Het ene zeggen en het andere doen
zal je kapotmaken. En afhankelijk van tijd en omstandigheden, ben je misschien niet in
staat om daarvan te herstellen. Denk je dat het niemand wat aangaat hoe jij je privéleven
leidt? Fout! Wanneer mensen een verschil zien tussen wat jij van anderen eist en wat jij
van jezelf eist, zullen ze steeds minder respect voor je hebben. Je positie kan jóu een
gevoel van veiligheid geven, maar je invloed op anderen zal altijd kwetsbaar blijven. Op
elk moment ben je slechts één besluit, één woord of één actie verwijderd van het
vernietigen van wat je in jaren hebt opgebouwd. Waarom is het belangrijk om dit in
gedachten te houden? Omdat de snelste route van waar je nu bent naar waar je morgen
zult zijn, niet altijd de meest eervolle is. Leider zijn en tegelijk de persoon zijn die je wilt
zijn, gaat niet vanzelf en is niet altijd in evenwicht. Op die momenten ontdek je echter wel
veel over jezelf - en kom je erachter waar je werkelijk voor staat!

Donderdag 19 april
‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw…’
(Matt. 19:5)(NBV).
Schoonfamilie!
Nadat ze uren hadden geruzied, reed een paar zwijgend verder. Plotseling kwamen ze
langs een boerenerf vol met muildieren en ezels. Sarcastisch vroeg de man: ‘Familie van
je?’ De vrouw antwoordde: ‘Ja, schoonfamilie.’
Het huwelijk was Gods idee, en het was een goed idee. Jezus pakt dit thema op en zegt:
‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw.’ In
een huwelijk is twee gezelschap en drie een menigte. Daarom volgen hier de tien
geboden voor schoonouders: 1) Toon liefde, eerbied en respect voor het paar. 2) Verleen
hen onafhankelijkheid, weersta de drang om ze ‘een betere manier’ te laten zien om
dingen te doen. 3) Wees loyaal en niet kritisch, want een kritische geest heeft een
boemerang effect (zie Matt.7:2). 4) Heb niet overal aanmerkingen op: ‘Oordeel niet, opdat
er niet over jullie geoordeeld wordt’ (Matt. 7:1). 5) Loop het huis niet plat en bel altijd voor
je komt. ‘Bezoek… alleen zo nu en dan, anders... gaat [men] je haten’ (Spr. 25:17).
6) Verwacht niet dat ze jou al te vaak bezoeken. 7) Onthoud je van het geven van
ongevraagd advies: ‘Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in
toom’ (Spr. 29:11). 8) Heb het niet over je verlangen naar kleinkinderen, tenzij ze al
onderweg zijn. 9) Respecteer hun smaak van woninginrichting, zelfs als die verschilt van
de jouwe. 10) Bid dagelijks voor hen zonder mankeren. Als je een schoonouder bent die
niet als een buitenstaander wil worden gezien, leef dan deze geboden na!

Zaterdag 21 april
‘… met mijn God beklim ik de hoogste muur’ (2 Sam. 22:30)(NBV).
Met mijn God kan ik het.
Welke ‘muur’ staat er tussen jou en Gods zegen? Beperkte middelen? Oude fouten? Lijkt
het werk teveel en jij te klein? Sta op en zeg: ‘Met u storm ik af op een legerbende, met
mijn God beklim ik de hoogste muur.’ Accepteer niet wat je zicht en je zintuigen je
vertellen, maar ga staan op de beloften die God je in zijn Woord gegeven heeft. Aan de
andere kant van de muur wacht je de overwinning. A.B. Simpson zei: ‘Geloof leer je nooit
in een comfortabele omgeving.’ Het was pas na de storm dat de discipelen vroegen: ‘Wat
is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen’ (Matt. 8:27)?
Degene die hen dwong in de boot te stappen, wist dat er storm op komst was, maar hij
stuurde ze erin. Waarom? Om hun geloof te ontwikkelen!
Een kleine jongen stak de oceaan over met zijn vader, die kapitein was van het schip,
toen ze terechtkwamen in een vreselijke storm. Ze werden door de golven heen en weer
geslingerd als een kurk en iedereen was ziek van angst. Maar de jongen was totaal niet
bang en keek strak naar een bepaalde plek. Toen iemand hem vroeg waarom hij niet
bang was, antwoordde hij: ‘Ik kijk naar dat raampje. Daar doorheen zie ik de brug en op
die brug is mijn vader. Hij is de kapitein van dit schip. Hij heeft het al door veel stormen
heen gevaren en ik weet dat hij het ook door deze storm heen zal varen.’ Verheug je, je
komt door deze storm heen en bereikt de overkant. God heeft het beloofd. Ga het maar
zeggen: ‘Met mijn God kan ik het.’

