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Zondag 5 augustus
‘… wees… een voorbeeld in wat je zegt…’ (1 Tim. 4:12)(NBV).

Maandag 30 juli
‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ (Joh. 7:46)(NBV).

Wat voor voorbeeld ben jij (2)?
Heel leuk en aardig om te zeggen dat je een voorbeeld moet zijn, maar op welke
specifieke gebieden dan? Laten we de komende dagen eens naar enkele gebieden
kijken: Wees een voorbeeld in wat je zegt. Ga even terug en lees wat Paulus hiervoor
tegen Timotheüs zegt: ‘Sta niemand toe dat hij op je neerkijkt vanwege…’ Als je spreekt
staat je geloofwaardigheid op het spel. Salomo zegt: ‘Heb je wel eens iemand gezien die
altijd met zijn woorden klaarstaat? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem’
(Spreuken 29:20). Het probleem met woorden is dat zodra ze gesproken zijn hun impact
gevoeld wordt, hetzij positief of negatief - en je ze niet meer terug kunt nemen! Je kunt
zeggen dat je er spijt van hebt, maar misschien moet je dan wel je geloofwaardigheid
weer opbouwen ten aanzien van de persoon met wie of over wie je sprak. Hier is de
lakmoesproef voor je woorden, en de lat ligt hoog: ‘Laten de woorden van mijn mond u
behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren’ (Ps.19:14). Iemand schreef: ‘Een
onvoorzichtig woord kan twist doen ontbranden, een wreed woord kan een leven
verwoesten. Een warm woord kan de weg verzachten, een vreugdevol woord kan de dag
doen oplichten. Een woord op het goede moment kan stress verminderen, een liefdevol
woord kan genezen en zegenen.’ Laten je woorden vandaag dus geloofsopbouwend zijn,
want mensen hebben te kampen met twijfel en angst. Laten je woorden troostend zijn,
want mensen hebben wonden die je niet kunt zien. Laten je woorden opbeurend zijn,
want mensen worden naar beneden getrokken door kritiek en ontmoediging. Laten je
woorden kalmerend zijn, want God heeft beloofd je te zegenen als je een vredestichter
bent. En laten je woorden karaktervormend zijn, op die manier laat je mensen beter
achter dan je ze aantrof.

De Jezus van Thomas Jefferson.
Historisch onderzoek toont aan dat veel van de stichters van Amerika een persoonlijk
geloof hadden. In zijn voorwoord bij de tweede editie van het boek van Thomas Jefferson,
‘Het leven en de moraal van Jezus van Nazareth’, later bekend als de Jefferson Bijbel,
vertelt Douglas E. Lurton hoe de president in zijn eerste Witte Huis termijn de woorden
van Jezus zo vereerde en koesterde dat hij ervan droomde om ze op te schrijven in een
apart boek. Jefferson haalde de woorden van Christus uit de vier evangeliën, woorden die
hij omschreef als ‘net zo gemakkelijk (van andere woorden) te onderscheiden als
diamanten in een mesthoop’. In 1816 zei hij tegen zijn vriend Charles Thompson: ‘Ik heb
een boekje samengesteld door teksten uit het boek te halen en ze op de pagina’s van een
leeg boek te rangschikken naar tijd en onderwerp. Een mooier of kostbaarder werkje heb
ik nog nooit gezien.’ Jefferson schreef zijn boek ook in het Grieks, het Latijn en het Frans.
Hoewel hij erkende dat hij in eerste instantie de woorden van Christus opschreef ‘voor
eigen gebruik’ en nooit van plan was geweest om ze te publiceren, beweerde hij
vervolgens dat ze ‘de meest sublieme en weldadige woorden zullen blijken te zijn ooit aan
de mens aangeboden’. Jezus’ woorden raakten Jefferson zo dat hij vanuit zijn huis in
Monticello aan Thompson schreef dat zijn boek ‘een gedocumenteerd bewijs was dat ik
een echte christen ben, dat wil zeggen, een volgeling van de leer van Jezus’. Het waren
veel meer dan sublieme en weldadige woorden voor Jefferson, het waren woorden die
zijn leven veranderden en van hem een volgeling van Christus maakten. Douglas Lurton
zei het zo: ‘Laten we de Bijbel bestuderen, hem biddend tot ons nemen, hem neerleggen
en hem doorgeven.’
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Dinsdag 31 juli
‘Hebt Ú niet voor hem… een beschutting gemaakt?’ (Job 1:10)(HSV).
Een muur van bescherming.
Toen God Job om zijn integriteit prees, antwoordde satan: ‘U beschermt hem immers…
Maar als u… aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’
En God gaf satan toestemming om Job op de proef te stellen, maar hij stelde wel grenzen
aan hoe ver hij kon gaan (Job 2:6). Er zijn tijden waarop ‘de vijand zal komen als een
rivier’ (Jes. 59:19)(HSV), om een aanval te doen op je geest, je huwelijk, je bediening en
alles wat God in je leven tot stand heeft gebracht. Als dat gebeurt, zegt Jesaja, ‘dan zal
de geest van de Heer de banier tegen hem oprichten’ (v. 19). Als je het gevoel hebt dat je
op het breekpunt staat en er niets meer bij kunt hebben, trekt de heilige Geest de muur
van het bloed van Jezus op en zegt tegen satan ‘tot hier en niet verder!’ En Paulus zegt:
‘We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het
twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in
de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde’ (2 Kor. 4:8-9). Er is een
muur van bescherming om je heen. Er is ook een tijd voor je bevrijding. ‘Wanneer de tijd
daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je’ (2 Kor. 6:2).
God zal ingrijpen en tussenbeide komen. De psalmist zei: ‘… mijn hart bezwijkt. Breng mij
op de rots hoog boven mij’ (Ps. 61:2). Wanneer je bronnen zijn uitgeput en je denkt dat je
voor de laatste keer ten ondergaat, heeft God gezorgd voor een schuilplaats die hoger is
dan je omstandigheden, een plek waar je onder goddelijke bescherming staat en waarop
de vijand geen recht heeft. Het enige wat je hoeft te doen is je ogen opheffen naar de
hemel.
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Woensdag 1 augustus
‘Joas sloeg driemaal met de pijlen op de grond, niet vaker’ (2 Kon. 13:18)(NBV).

Vrijdag 3 augustus
‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik…’ (Ps. 40:9)(NBV).

Gewoon blijven kauwen.
Toen de koning van Israël werd bedreigd door het Assyrische leger wendde hij zich tot de
profeet Elisa om hulp. Elisa zei tegen hem dat hij een paar pijlen moest pakken en ermee
op de grond moest slaan. De koning deed het echter maar drie keer en stopte toen. ‘Toen
riep de godsman woedend uit: ‘Had maar vijf of zes keer geslagen! Dan zou u Aram
vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen’
(v.19). Dit is een verhaal van een gedeeltelijke overwinning, van wat had kunnen zijn als
de koning er meer aan had gedaan. Want zie je, het is niet alleen de kans, het is ook de
bijkomstige houding die de uitkomst bepaalt. God geeft je kansen om te winnen, maar het
is jouw inzet die de grootte van je overwinning bepaalt. Paulus schrijft: ‘Doe uw werk met
plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen’ (Efez.6:7). De klok betekende
niets voor Paulus, want hij was op een missie. ‘Ik hecht echter niet de minste waarde aan
het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht
uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb’ (Hand. 20:24). Mensen van invloed
leven met die mentaliteit. Dus hier is de vraag: ‘Ligt je hart in wat je doet? Geef je er alles
aan?’ Toen aan Paul Hogan, Crocodile Dundee in de film, naar zijn succes werd
gevraagd, antwoordde hij: ‘Het geheim van mijn succes is dat ik meer afbeet dan ik kon
kauwen en gekauwd heb zo snel ik kon.’ Visies zijn niet goedkoop of gemakkelijk. Hoe
groter je visie, hoe groter het prijskaartje. Het geheim van het vervullen van je visie is gewoon blijven kauwen.

Gods wil doen.
Vaak wanneer we iets opstarten, dromen we dat we wereldveranderende dingen doen
maar intimideert ons de gedachte die aan te pakken. Nog een reden om klein te
beginnen. Probeer niet om iedereen te helpen, probeer gewoon iemand te helpen! Doe
het, en na verloop van tijd ga je merken dat je leeft zoals de heilige Franciscus van Assisi
beschreef toen hij zei: ‘Ga doen wat nodig is, doe dan wat mogelijk is, en plotseling doe je
het onmogelijke.’ Zelfs als je nooit aan grote dingen toekomt, kun je veel voldoening
vinden in het doen van goede dingen. Geen daad van vriendelijkheid is te klein om de
moeite waard te zijn.
Een leider schrijft: ‘Weinig besefte ik dat toen ik een verlangen kreeg om van betekenis te
zijn voor anderen, het voor mezelf van betekenis zou zijn! Nu begrijp ik het. We moeten
niet iets ontvangen zonder te geven, en we kunnen niet alles geven zonder te ontvangen.’
De waarheid is, je droom is je leven niet waard als hij anderen niet tot zegen is. President
Wilson zei: ‘Je bent hier niet alleen om geld te verdienen. Je bent hier zodat de wereld
meer levensruimte kan krijgen, een grotere visie en een verfijndere geest van hoop kan
ontwikkelen en tot grotere prestaties komt. Je bent hier om de wereld te verrijken, en je
verarmt jezelf als je die boodschap vergeet.’ Er is een oude zegen in het Midden-Oosten
die zegt: ‘Toen je geboren werd, huilde je en was de wereld blij. Moge je zo leven dat
wanneer je sterft, de wereld zal huilen en jij blij zal zijn.’ En dat zal zeker gebeuren als jij
leeft vanuit de bijbelse waarheid: ‘uw wil te doen verlang ik.’

Donderdag 2 augustus
‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt…’ (Ps. 118:24)(NBV).

Zaterdag 4 augustus
‘… wees… een voorbeeld…’ (1 Tim. 4:12)(NBV).

Haal alles uit je dag.
God bepaalt het aantal van je dagen, maar jij kunt bepalen hoe je ze besteedt. De
psalmist zei: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten we juichen en ons
verheugen.’ Gisteren is een ingewisselde cheque, morgen een belofte, vandaag is alles
wat je hebt. En je kunt vandaag je leven een nieuwe start geven als je leeft naar deze
woorden: ‘Vandaag zal ik twee dagen uit mijn agenda halen - gisteren en morgen.
Gisteren was om van te leren, morgen zal een gevolg zijn van wat ik vandaag doe.
Vandaag zal ik het leven onder ogen zien vanuit de overtuiging dat deze dag nooit meer
terug zal komen en dat het misschien mijn laatste kans is voor een bijdrage, want er is
geen garantie dat ik morgen haal. Vandaag zal ik moedig genoeg zijn om geen kansen
voorbij te laten gaan, mijn enige alternatief zal zijn om te slagen. Vandaag zal ik mijn
meest waardevolle bron, mijn tijd, investeren in mijn belangrijkste bezit, het leven dat God
mij gegeven heeft. Ik zal elke minuut doelbewust besteden waardoor vandaag een unieke
kans wordt. Ik zal elk obstakel aanpakken, wetend dat ik het met Gods hulp kan
overwinnen. Vandaag zal ik weerstand bieden aan twijfel en pessimisme en mijn wereld
verwarmen met een glimlach. Ik zal een sterk geloof behouden, niets dan het beste
verwachten, tijd nemen om gelukkig te zijn, elke taak zien als een kans om de Heer te
eren en ernaar streven zijn sporen achter te laten in de harten van degenen die ik
ontmoet.’ John Boykin schreef: ‘Tijd is je leven - niets meer en niets minder. De manier
waarop jij je uren en dagen besteedt, is de manier waarop jij je leven leidt.’ Bid daarom:
‘Heer, help mij alles uit vandaag te halen.’

Wat voor voorbeeld ben jij (1)?
Andrew Murray schreef: ‘God heeft geen kostbaarder geschenk dan een man die leeft als
een belichaming van zijn wil en die mensen om hem heen inspireert met het geloof van
wat genade kan doen.’ Toen Paulus schreef dat we een voorbeeld moesten zijn,
bedoelde hij een rolmodel. De eerste auto van de lopende band is een prototype van alles
wat volgt. Naaisters bestuderen het patroon en ontwerpen dienovereenkomstig de
kleding. Het woord ideaal klinkt verheven, en dat is het ook. Maar zelfs als je niet het
ideale bereikt, moet het nog steeds je doel zijn. Wat Paulus tegen de jonge Timoteüs zei,
kwam hier op neer: ‘Als jij over Jezus praat, dan moeten de mensen zoveel van hem in
jouw leven zien dat zij hem beter willen leren kennen. Als jij praat over het geloof, moet
het bewijs ervan zo overtuigend zijn dat ze ernaar willen leven.’ Iemand schreef: ‘Ik zié
liever een preek dan dat ik er een op een dag hoor, ik heb liever dat iemand met me
meeloopt dan dat hij me alleen de weg wijst. Het oog is een betere leerling en
bereidwilliger dan het oor, goede raad is verwarrend maar voorbeelden zijn altijd duidelijk.
En de beste predikers zijn de mannen die leven volgens hun geloofsbelijdenissen, want
het goede in actie zien is wat iedereen nodig heeft. Ik kan snel iets leren als jij me laat
zien hoe het moet, ik kan je handen in actie zien, maar je tong kan te rap zijn. En je
preken kunnen voortreffelijk zijn en waar, maar ik krijg mijn les liever door het observeren
van wat je doet. Want misschien begrijp ik jou en je hoogstaande adviezen niet goed, je
leef- en handelwijze laat me onomwonden zien hoe het moet.’

