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Zondag 27 januari
‘Hij heeft ons… gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben’ (2 Joh. 1:6)(HetBoek).

Maandag 21 januari
‘Ik zal u… goede verlangens geven…’ (Ezech. 36:26)(HetBoek).

Laat nu je liefde zien!
Bid elke ochtend: ‘Heer, wat er ook vandaag al of niet uit mijn handen komt, help me om
deze dag van u te houden en van de mensen om me heen, want dat is waar het leven
volgens uw Woord om draait.’ Als je dat doet, zul je de mensen om je heen liefdevoller
benaderen. En dat zullen ze merken. Je begint te winnen op terreinen waarop je had
verloren. Hoe meer tijd je aan iemand besteedt, hoe meer je laat zien hoe belangrijk hij is.
Het is niet genoeg om iemand te vertellen dat hij belangrijk is, je moet het bewijzen door
in hem te investeren. De beste manier om liefde te spellen is T-I-J-D. Liefde is niet wat je
over mensen denkt of voelt, nee, het is hoeveel je van jezelf aan hen geeft. Vooral
mannen worstelen hiermee. Ze zeggen: ‘Ik begrijp mijn vrouw en kinderen niet. Ik geef ze
alles wat ze nodig hebben. Wat kunnen ze nu nog meer verlangen?’ Ze willen jou! Ze
willen je aandacht! Liefde concentreert zich zo intens op de ander dat zij zichzelf vergeet.
Dit soort aandacht zegt: ‘Ik waardeer je zo dat ik mijn meest waardevolle bezit schenk mijn tijd.’ Waarom is het nu de beste tijd om je liefde te uiten? Omdat je niet weet hoe
lang je daarvoor nog de gelegenheid hebt. Omstandigheden veranderen, mensen
sterven, kinderen groeien op. De waarheid is dat je geen garantie hebt voor de dag van
morgen. Als jij je liefde wilt tonen, kun je het maar beter nu doen. Dus, met wie zou je wat
meer tijd moeten gaan doorbrengen? Wat moet je schrappen uit je planning om dat
mogelijk te maken? Het leven kun je het best benutten door lief te hebben, en het beste
moment om dat tot uitdrukking te brengen is nu.

Financiële vrijheid.
‘The Millionaire Next Door’ is een bestseller over twee mensen uit dezelfde straat die in
vergelijkbare huizen wonen en vergelijkbare banen hebben. Maar tegen hun vijftigste gaat
het de een financieel naar de wind, terwijl de ander omkomt in de schulden. Geld is niet
hun probleem, het is de onbereidheid om bevrediging uit te stellen. We willen wat we
willen en wel nu! Vaak associëren wij geluk met uitgeven, dus wanneer we ons down
voelen gaan we winkelen. Denk even terug: toen jij je laatste bonus of belastingteruggaaf
kreeg, was je eerste gedachte niet wat je ervoor zou kunnen kopen? Wees eens eerlijk!
Paulus zegt: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan [de waarden van] deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen’ (Rom.12:2). Als het om geld gaat, zou je
moeten vragen of God je ‘goede verlangens’ wil geven. Robert Orben zei: ‘Elke ochtend
lees ik de Forbes lijst van de rijkste mensen in Amerika en als mijn naam er niet op staat,
sta ik op en ga ik aan het werk!’ Volgens de Bijbel moeten we de dag der kleine dingen
niet verachten (zie Zach. 4:10)((HSV). Grote dingen zijn een opeenstapeling van kleine.
Dus: geef God de eerste tiende van je inkomen, spaar tien procent, en leef van de rest
(Spr. 3:9). Als je inkomsten groeien, investeer dan 50 procent van de toename in een
spaarrekening. Zodra je niet langer elke cent die je verdient uitgeeft en begint te sparen,
vindt er een interessante dynamiek plaats. Wanneer jij je er toe zet om zelfs bescheiden
bedragen te sparen zal het je financieel, geestelijk en emotioneel sterk maken. Een
theoloog zei: ‘Zelfrespect is de wortel van discipline. Je gevoel van waardigheid groeit
met het vermogen om nee te zeggen tegen jezelf.’ Zelfbeheersing helpt je niet alleen bij
het bereiken van financiële vrijheid, het verrijkt elk gebied van je leven.
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Dinsdag 22 januari.
‘Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat’ (Spr. 16:9)(NBV).
Vier lessen op je levensreis (1).
Weet je nog dat je een wegenkaart nodig had als je op reis ging? Nu kun je je
bestemming inprogrammeren in je GPS van je auto en het vertelt je waar en wanneer je
de bocht om moet, hoe ver het is naar het volgende tankstation en wanneer je aankomt.
Geen gegis, verwarring en verkeerde beslissingen, gewoon kiezen voor de kortste of
snelste route en het systeem brengt je er. Als volgeling van Christus heb je een
goddelijke GPS, dat is de heilige Geest. Hij kiest de route en de timing en garandeert dat
jij je bestemming bereikt. Door naar hem te luisteren leer je vier waardevolle lessen.
Laten we ze eens bekijken: Ten eerste leer je meer op God te vertrouwen dan op jezelf.
Wanneer je ervan uitgaat dat je alle wendingen van het leven kent, handel je al gauw
zonder God te raadplegen. Simson geloofde dat hij wel wist hoe het systeem in elkaar
zat. Toen Delila hem verried en de Filistijnen hem met touwen vastbonden, dacht hij dat
hij zou doen wat hij altijd deed: ‘Simson… wilde… zich losrukken, net als de vorige keren,
want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had’ (Richt. 16:20). In de overwinning leven
betekent leven in totale afhankelijkheid van God en niet van jezelf. ‘… zonder mij kun je
niets doen’, zei Jezus (Joh.15:5). Ten tweede verander je van perspectief. Je kijkt
misschien niet altijd waar je heen gaat, maar je eindigt altijd waar je naar kijkt! Je
perspectief bepaalt je keuzes en richting in het leven. Na het betalen van een hoge prijs
voor het volgen van zijn lagere impulsen, veranderde David zijn perspectief en bad: ‘Maar
Heer, mijn God: naar u zijn mijn ogen gericht…’ (Ps.141:8). Dat zou jij ook moeten
bidden.
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Woensdag 23 januari
‘Roep mij aan, en ik zal je… dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn’
(Jer. 33:3)(NBV).

Vrijdag 25 januari
‘… het is de Heer, uw God, die u in staat stelt om die welvaart te verwerven…’
(Deut. 8:18)(NBV).

Vier lessen op je levensreis (2).
Ten derde leer je via je goddelijke GPS het geheim van bidden. Voel je je verloren op
onbekend terrein, onzeker over de volgende stap? God gebruikt zulke momenten om je
aandacht te trekken, je naar hem terug te roepen en je aan te moedigen om te steunen
op hem, je onuitputtelijke bron van kracht en wijsheid. Probeer niet langer alles zelf uit te
denken! God zegt: ‘Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je… dingen
bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.’ Breng je probleem bij de Heer en
vraag hem om een oplossing. Hij zal je niet teleurstellen. ‘Want het gebed van een
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jak. 5:16). Ten vierde leer je de
kracht van geduld. Wanneer de heilige Geest je richting geeft en een doel of een droom in
je hart legt, is het gemakkelijk om snel te reageren en te willen dat het gelijk gebeurt.
Timing is cruciaal. En het is onder controle van God, niet van jou! Wachten op de timing
van God is geen tijdsverspilling maar essentieel in het ontwikkelen van twee kwaliteiten
die je nodig hebt - geloof en hoop. ‘Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven
we in afwachting daarvan volharden’ (Rom. 8:25). Terwijl jij leert volharden, is God aan
het werk een en ander voor je te regelen. Tegelijkertijd brengt hij christelijke kwaliteiten in
jou tot ontwikkeling. De psalmist zei dat zijn hoop op God was. Waarop is jouw hoop
gevestigd? Op goed geluk? Op de economie? Op de prognose van de dokter? Zolang je
hoop op iets anders is dan op Gods onfeilbare liefde en goedheid, zul je te kampen
hebben met onzekerheid. Wat is het antwoord? ‘Hij is vastberaden [standvastig], want hij
vertrouwt op de Heer’ (Ps. 112:7)(GNB).

Zit jij in de stress over geld (1)?
Het verhaal van Elia die door raven wordt gevoed, leert ons dat God voor ons kan zorgen
in economisch zwaar weer (1 Kon.17:1-7). Het verhaal van Jozef leert ons dat wanneer
we Gods plan volgen, alles zullen hebben wat we nodig hebben om ons door moeilijke
tijden heen te helpen (Gen. 41:37-57). Een van de gevaren van het leven in een
materialistische samenleving is dat je het gevoel hebt dat je ‘recht’ hebt op dingen, zelfs
wanneer je je ze niet kunt veroorloven. Om de financiële angst te overwinnen moet je je
trainen in fiscale discipline. Roekeloosheid wordt niet door God gezegend. Je kunt niet
rood gaat staan en vervolgens bidden dat God je eruit zal halen. Soms doet hij dat. Maar
als je niet van je fouten leert, blijf je ze gewoon herhalen. Een zekere Clark Howard heeft
een populaire radioshow in Atlanta. Hij begint elk programma met de woorden: ‘Besteed
minder, spaar meer en zorg dat je niet wordt opgelicht.’ Hij praat over banken die
woekerprijzen rekenen voor creditcards en zegt de mensen dat ze binnen hun
mogelijkheden moeten leven. ‘Maar ik ben gewend aan een bepaalde levensstijl,’ zeg jij.
Zorg maar dat je eraan ontwend raakt! Als jij je gemoedsrust terug wilt, leer dan de kunst
van tevredenheid. Betekent tevredenheid dat je geen ambitie kunt hebben? Nee, het
betekent dat je bevrediging uitstelt en geniet van waar je bent, op weg naar waar je heen
gaat. Het betekent dat je leert leven aan de hand van deze woorden: ‘Ik weet wat het is
om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve
ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door
hem die mij kracht geeft’ (Fil. 4:12-13).

Donderdag 24 januari
‘… ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer’
(Fil. 4:11)(HSV).

Zaterdag 26 januari
‘Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga…’ (Jes. 48:17)(NBG).

Het geheim van tevredenheid.
Als geld geluk garandeerde, zouden rijke mensen dan niet gelukkiger zijn dan de rest?
Studies tonen aan dat dit vaak niet het geval is. Gelukkige mensen jagen niet naar geld,
maar naar hun door God gegeven passie. In ‘What Happy People Know’, schrijft Dr. Dan
Baker: ‘De man die voor mij zat, leek het allemaal te hebben: geld, vrijheid, vrienden en
familie. Maar hij had niet wat hij het meest wilde: geluk. Zijn huiselijk leven zou de meeste
mensen afschrikken - vervreemde kinderen, een vrouw die zijn obsessie met werken
haatte en geen tijd om achterover te leunen.’ Wat was de grootste zorg van deze man?
Houden wat hij had! Misschien lees jij dit en vind je dat dit niet op jou slaat. Als jij hem
was, wist je wel hoe je gelukkig kon zijn! Nee, geld kan geen geluk kopen; hoeveel je ook
hebt, het is nooit genoeg. Angst zal altijd fluisteren dat als je niet meer hebt, je niet zeker
kunt zijn. Dus wat is het geheim van geluk? Paulus schrijft: ‘… want ik heb geleerd
tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd
te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik
ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben
als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’
(v. 11-13). Wanneer jij Gods doel voor je leven najaagt, is geld van secundair belang. Je
echte statussymbolen zijn redding, geestelijke groei, een veilig thuis, goede vrienden en
de vervulling van je roeping. Watchman Nee zei: ‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet die de
Heer tevreden wilde stellen en zelf niet tevreden was.’

Zit jij in de stress over geld (2)?
De beste manier om financiële bezorgdheid te overwinnen is door erop te vertrouwen dat
God in al je behoeften voorziet. Jij zegt: ‘Leuk en aardig, maar wat weet God nu over mijn
werk?’ Meer dan je denkt! Hij is de CEO van de hele wereld. Als het om succesvolle
systemen gaat, weet niemand meer dan hij. Hij schiep het universum volgens zo’n
precieze orde dat als een ster zonder zijn toestemming twee graden buiten zijn baan
beweegt, het tot een totale kosmische chaos leidt. Maar wanneer hij zelf een ster in
beweging moet zetten, kan hij dat, zoals hij dat deed voor de wijze mannen die eerste
kerst. De beurs zou nog iets van hem kunnen leren! Hier is een deel van zijn CV: ‘Ik ben
de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet
gaan.’ Wanneer je wilt dat het je ‘wel gaat’, ga dan met God samenwerken. Betekent dit
dat je gewoon thuis kunt blijven van je werk, kunt gaan vissen en dat God je hypotheek
zal betalen? Nee, luiheid en inefficiëntie wordt niet door God beloond! Er is een verhaal
over een voorganger die even langskwam bij een van zijn gemeenteleden om diens tuin
te bewonderen. ‘Is Gods schepping niet schitterend?’ zei hij. Het gemeentelid dacht even
na en antwoordde toen: ‘Ja, maar je had de tuin moeten zien toen God hem nog helemaal
voor zichzelf had.’ Begrijp dit goed: 1) Je moet opstaan en aan de slag gaan. 2) Je moet
God raadplegen voordat je beslissingen neemt. 3) Je moet God eren met je tienden en je
offers (Mal. 3:8-12). 4) Wanneer jij je best hebt gedaan, moet je erop vertrouwen dat God
de rest doet.

