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Zondag 9 december
‘God heeft ons dit geopenbaard door de Geest…’ (1 Kor. 2:10)(NBV).

Maandag 3 december
‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden’ (1 Sam. 18:7)(NBV).

Ongezonde vergelijkingen (7).
Paulus schrijft: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen
mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft’ (v.9). Allemaal
toekomstmuziek? Nee, lees verder: ‘God heeft ons dit geopenbaard door de Geest.’
Anderen kunnen je inspireren en instrueren, maar jij moet naar God toe gaan om te weten
te komen waartoe hij jou geroepen heeft en je daar bij aansluiten. God vertelde de profeet
Habakuk ‘Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is’
(Hab. 2:2). Het is prima om de visie van een ander te bewonderen en er inspiratie uit te
halen, maar je eigen visie moet je van God ontvangen en ermee aan de slag gaan. Pas
als je dat doet, kun je optimaal leven. God wil dat je je race loopt in overeenstemming met
wat hij jou heeft laten zien, niet met wat iemand anders zegt. Ga niet langer af op
aanwijzingen van mensen. Ga naar God! Soms zijn we veertig, vijftig of zestig jaar oud en
nog steeds niet tevreden met onszelf. We zijn gefrustreerd en vertwijfeld omdat we nooit
dat gevoel van tevredenheid hebben ervaren. Het probleem is dat we iets willen worden
wat God nooit bedoeld heeft. Je moet naar God toe gaan, zoals een huis naar de
aannemer, en zeggen: ‘Heer, wat voor bouwmateriaal heeft u in mij gelegd? Hoeveel
gewicht kan ik dragen? Wat is mijn doel? Wie moet ik zijn? Laat mij uw plan zien op elke
leeftijd en in elke fase.’ Jij bent de vraag, God is het antwoord. En zolang jij weet wie wie
is, zul je altijd vooruitgang boeken op je levensreis.

Ongezonde vergelijkingen (1).
Saul kon Davids overwinning op Goliat niet meevieren met degenen die zongen dat David
ze bij tienduizenden had verslagen - en werd jaloers. Het gevolg was dat hij opnieuw
werd overmand door een kwade geest (1 Sam. 18:10). We kunnen hier drie dingen uit
leren: 1) Degenen die je vandaag helpen, kunnen je morgen pijn doen. Wat doe je dan?
Toen Saul speren wierp, weigerde David ze terug te gooien. In plaats daarvan vergaf hij
Saul en bad voor hem, wat hem uiteindelijk promotie opleverde. Het is niet gemakkelijk,
maar het is een winnende strategie. ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je
naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie
jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel…’
(Matt. 5:43-45). 2) Zij die vandaag van je houden, kunnen morgen een hekel aan je
hebben. God zegt: ‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’
(Jer. 31:3). Alle andere bronnen van liefde zijn onderhevig aan verandering. Je kunt
trouwen met iemand die het je kwalijk neemt dat je bent zoals je bent. Op een gegeven
moment denk je dan: ‘Je koos me uit omdat ik zo uitgesproken was, nu mag je me niet
omdat ik me uitspreek,’ of ‘Je vond me aardig omdat ik zo rustig was, nu vind je me saai.’
Je voelt je verraden als mensen je inviteren en vervolgens intimideren. Maar God zal je
trouw blijven! 3) Terwijl de een wel van je spreekt, zal de ander kwaad van je spreken.
Merk op dat David zelf niet zong: ‘Saul versloeg ze bij duizenden, maar ik bij
tienduizenden.’ Je kunt je voorstellen waarom dat mensen zou irriteren. Maar David
schepte niet op over zijn succes. Soms kunnen mensen die jou toejuichen, vijanden voor
je in het leven roepen. Dat komt omdat sommige mensen alleen blij kunnen zijn voor
zichzelf en niet voor een ander.
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Dinsdag 4 december
‘… door zichzelf als maatstaf en norm te nemen’ (2 Kor. 10:12)(NBV).
Ongezonde vergelijkingen (2).
Een bepaalde mate van wedijver is goed. Dat heb je nodig. Wanneer kinderen meedoen
aan een spellingstest, oefenen ze harder en leren meer, speciaal voor de wedstrijd. Ze
weten dat hun kennis zal worden uitgedaagd en bereiden zich voor omdat ze nu eenmaal
graag willen winnen. Maar als je competitiegeest je het gevoel geeft dat je minder of beter
bent dan een ander, dan gaat het te ver. Paulus schrijft: ‘Zij tonen hoe dom ze zijn door
zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog
van onszelf opgeven, we blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld’ (v. 12-13).
Om je succes nauwkeurig te evalueren moet je eerst weten wat voor doel God voor jou
heeft. Wanneer je in een team speelt, bepaalt je positie je doel. Aanvallers en verdedigers
hebben verschillende vaardigheden, maar een team heeft beide nodig om te winnen. De
verdediger, die de tegenstander van scoren afhoudt, is net zo waardevol als de aanvaller
die scoort. De een krijgt misschien meer applaus dan de ander, maar de overwinning is
van hen allemaal. Wanneer jij jezelf blijft vergelijken met anderen, ontzeg jij jezelf een
gevoel van vervulling, omdat het lijken op een ander je criterium is geworden. Nee, die
ander speelt een andere positie. Heeft een ander doel. Heeft andere vaardigheden
ontwikkeld om de rol te vervullen die God hem gegeven heeft. God geeft jou alles wat jij
nodig hebt voor de positie die jij speelt en het doel dat jij hebt. Wat een bevrijdende
waarheid! En God, die anderen de mogelijkheid heeft gegeven om uit te blinken in wat zij
doen, zal hetzelfde doen voor jou wanneer jij leert om je te richten op hem en niet op de
anderen.

Het Woord voor Vandaag – week 49

Het Woord voor Vandaag – week 49

Woensdag 5 december
‘Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien’
(1 Kor. 3:6)(NBV).

Vrijdag 7 december
‘Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst’
(1 Tim. 6:6)(NBV).

Ongezonde vergelijkingen (3).
Ongezonde vergelijkingen maken is een teken van geestelijke onvolwassenheid. Hier is
wat Paulus schreef aan de Korintiërs: ‘Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet
spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer
dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar
was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld.
Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan
leeft u toch als ieder ander? Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander: ‘Ik
van Apollos,’ bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is
Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de
wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven,
maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is
belangrijk, want hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al
worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven’
(v.1-8). Inzicht in je gaven en in je door God gegeven doel bevrijdt je van de noodzaak om
jezelf te meten aan de renner in de andere baan, of aan iemand die een andere positie
inneemt in het team. Als je dit begrijpt, zal je gevoel van ontoereikendheid genezen en zul
je in staat zijn te genieten en anderen aan te vullen. Je zult ook in staat zijn je kinderen te
helpen bevrijden van onderlinge rivaliteit en ze te laten zien dat succes niet gaat over zijn
als iemand anders, maar over zo goed mogelijk zijn wie je bent en zoals God je bedoeld
heeft.

Ongezonde vergelijkingen (5).
Paulus schrijft: ‘Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.’ Niet
winst in de zin van groei of vermeerdering, maar winst in de zin van opbrengst. Er is een
verschil. Opbrengst is wat er over is wanneer de transactie voorbij is. Paulus bedoelde
dat je aan het eind van de rit een goed gevoel over jezelf moet hebben. Je moet in staat
zijn om te zeggen dat je liever een grote sergeant bent dan een slechte generaal. Pas als
je goed hebt kunnen volgen, kun je goed leiden. Als je bidt voor een bepaalde functie of
promotie, controleer dan je motieven. Soms is wat wij geloof noemen eigenlijk gewoon
ambitie, omdat we nog niet zover zijn dat we comfortabel zijn met de rol die God ons
gegeven heeft. Koning Sauls ondergang was zijn ego. Hij kon er niet tegen dat iemand
anders het beter deed dan hij. Velen van ons hebben een verkeerd begrip van
‘gezegend’. We hebben Gods zegen in iemands leven gezien, dus we denken dat wij ook
gezegend worden wanneer we zijn zoals hij. En wát God ons ook geeft, wij zijn nooit
gelukkig omdat we niet zijn zoals die ander. We vragen God om iets, maar we weten niet
wat het is, hoe het eruit ziet of wanneer we het hebben. En als je niet weet dat je het hebt,
zul je niet weten wanneer je het verliest. Wanneer jij jezelf met iemand anders blijft
vergelijken, maak je een afgod van die ander. Haal die afgod neer! Vraag God om een
eigen droom. Sta op eigen benen. Wees zoals God jou geschapen heeft. Ook al heeft
God nog meer voor je in petto, prijs hem voor wat hij je nu al gegeven heeft.

Donderdag 6 december
‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest’ (1 Kor. 12:4)(NBV).
Ongezonde vergelijkingen (4).
Hoe goed je ook bent, iemand anders zijn lukt je nooit. Probeer niet te voldoen aan de
reputatie van een ander. Trap niet in die val. De nieuwe echtgenoot zegt tegen zijn vrouw:
‘Mijn moeder kon beter kip braden dan jij.’ De vrouw kaatst terug: ‘Dan vraag je of je
moeder hier komt en het voor je klaarmaakt.’ Als jij wilt dat je vrouw schittert in de keuken,
geef haar dan een compliment. Vergelijk haar niet met iemand anders. Ongezonde
vergelijkingen bezeren relaties! De psalmist schrijft over de succesvolle persoon die is ‘als
een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht…’ (Ps. 1:3). Een wijs
fruitteler begrijpt drie dingen over zijn bomen: 1) Appelbomen zijn alleen geschikt voor het
produceren van appels. 2) Appelbomen produceren alleen appels in bepaalde seizoenen.
3) Het is een misvatting om je appels te vroeg te plukken. Toen de dochter van een
bekende predikant op een christelijke tv zender verscheen, ontving zij uitnodigingen uit
verschillende kerken om te komen spreken. Maar haar vader zei: ‘Nee, laat haar met rust.
Ik zal niet toestaan dat men haar verslindt en haar op een ongunstige manier met haar
vader of moeder of iemand anders gaat vergelijken, iemand die ze nooit kan zijn. Ik wil
dat ze zichzelf is.’ Een goed advies wat van inzicht getuigt! Paulus schrijft dat we zouden
leven ‘tot eer van Gods grootheid’ (Efez. 1:12). Wanneer je begrijpt wie je bent en
waartoe God je geschapen heeft, brengt gewoon-jezelf- zijn eer aan God! Je kunt
zeggen: ‘Heer, ik ben dankbaar voor wie ik ben zoals u mij gemaakt heeft. Ik stop met
klagen of wensen dat ik iemand anders kon zijn.’

Zaterdag 8 december
‘Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij
gegrepen heeft’ (Fil. 3:12)(NBV).
Ongezonde vergelijkingen (6).
Paulus mat zijn vooruitgang niet af aan het tempo van de renner in de baan naast hem.
Hij zei in wezen: ‘Ik loop in mijn eigen tempo. Ik zal je steunen en aanmoedigen, maar ik
zal nooit met je concurreren. Mijn doel is dit: ik wil onderkennen wat God in mij gelegd
heeft en daar het maximum uit halen.’ Toen de menigte begon te zingen: ‘Saul versloeg
ze bij duizenden, David bij tienduizenden,’ kon Saul daar niet mee omgaan en haalde uit
naar David. Er zal altijd iemand zijn die meer onderwijs heeft gehad dan jij, beter preekt
dan jij of meer geld verdient dan jij. Dus schud het van je af en wees jezelf! De Bijbel zegt
dat wie met wijzen omgaat zelf wijs wordt (zie Spr.13:20). Jouw toekomstige succes is
gebaseerd op je vermogen en bereidheid om te wandelen in het gezelschap van
grootheid en om je erdoor te laten inspireren en niet te laten frustreren. Sauls ambitie
maakte hem uiteindelijk kapot en het zal jou ook kapot maken. Toen hij tegenover zijn
opvolger David stond, probeerde Saul hem te doden. Toen Paulus tegenover zijn
opvolger Timoteüs stond, deed Paulus er alles aan om hem op te bouwen. Luister naar
Paulus: ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je
schonk toen ik je de handen oplegde’ (2 Tim. 1:6). Klinkt Paulus jaloers? Nee. Weet je
waarom? Hij vertelt het ons: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht…’
(2 Tim. 4:7). De enige race die je kunt lopen en winnen is de race die God voor je heeft
uitgestippeld!

