Het Woord voor Vandaag – week 24
Zondag 16 juni –Vaderdag
‘Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn’
(Spr. 20:7)(NBV).
Een erfenis van een vader.
Max Lucado schrijft: ‘Vandaag is mijn eerste Vaderdag zonder vader. Eenendertig jaar
lang had ik een van de beste, maar nu ligt hij begraven onder een eik op een Texaanse
begraafplaats. Vreemd dat hij er niet is, hij was er altijd. Zijn woorden baarden geen
opzien; zijn prestaties, hoewel bewonderenswaardig, waren niet buitengewoon. Maar zijn
aanwezigheid wel. Omdat hij er was, verliep het leven vlotjes, was de toekomst veilig was
en verliep mijn opgroeien zoals God het bedoelde. Hij leerde me hoe ik me moest
scheren en hoe ik moest bidden. Hielp me verzen te onthouden voor de zondagsschool
en leerde me dat het verkeerde gestraft moet worden en dat het goede zijn eigen
beloning heeft. Hij stond model voor de ongrijpbare balans tussen ambitie en
zelfacceptatie. Ik wist dat hij er zou zijn als ik hem nodig had. Als een warme open haard.
Misschien is dat waarom deze Vaderdag een beetje kil is. Het vuur is gedoofd. De winden
van de tijd hebben de schitterende vlam opgeslokt waardoor alleen gouden gloeiende as
overblijft. Maar er is iets vreemds met die sintels, roer er in en de vlam zal dansen en net
genoeg kilte uit de lucht halen om me eraan te herinneren dat hij er nog steeds is.’
Vergelijk dat eens met een interview met acteur Gene Hackman die zich herinnert: ‘Ik was
net 13, maar die zaterdagochtend staat me nog zo goed bij. Ik speelde op straat toen ik
mijn vader zag wegrijden. Hij stak nog even zijn hand op. Op de een of andere manier
wist ik dat dat gebaar betekende dat hij voor altijd weg ging. Tot op de dag van vandaag
is die herinnering een geest die nooit lijkt te vervagen.’ Salomo zei: ‘Wie rechtvaardig is
bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen gelukkig zijn.’ Attentie, vaders! Welke erfenis
erven je kinderen als jij er niet meer bent?
The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Het Woord voor Vandaag – week 24
Maandag 10 juni
‘Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen…’ (Gal. 3:3)(NBV).
Vrij van perfectionisme (1).
De Amerikaanse columniste Ann Landers schreef: ‘Een roze bril heb je nooit in
dubbelfocus. In dromen wil niemand de kleine lettertjes lezen.’ Maar de kleine lettertjes in
elke droom zijn wel realiteit. Je kunt je droom vervullen, maar je zult het niet perfect doen.
Achteraf zal je zeggen: ‘Als ik toen wist wat ik nu weet.’ Maar als je je leven zou kunnen
overdoen, zou je waarschijnlijk hetzelfde zeggen. De waarheid is dat de reis langer zal
duren dan je had gehoopt. De obstakels zullen talrijker zijn dan je had gedacht. De
teleurstellingen zullen groter zijn dan je had verwacht. De dieptepunten zullen dieper zijn
dan je je had voorgesteld. De prijs zal hoger zijn dan je had voorzien. Stop ermee meer te
verwachten dan wat redelijk is. Stop ermee kleine fouten als grote rampen te zien. Over
het loskomen van perfectionisme zegt Chris Thurman: ‘Verneder jezelf: heb berouw van
het feit dat je zo vervuld bent van trots dat je meent gelijk te zijn aan God. Wees gericht
op de realiteit: accepteer het leven zoals het is, niet zoals je denkt dat het zou moeten
zijn. Stel bereikbare doelen: maak ze reëel en haalbaar in het hier-en-nu. Stel redelijke
termijnen: besteed niet al je tijd aan het geworstel om één ding perfect te doen, stel
prioriteiten en wijd een redelijke hoeveelheid tijd aan elke activiteit. Accepteer een goed
genoeg op minder belangrijke gebieden; niet elke klus hoeft uitzonderlijk goed gedaan te
worden en soms kan dat ook gewoon niet. Laat het alles-of-niets-denken los: niet iedere
situatie is zwart-wit, de meeste bevatten grijstinten. Leer van je fouten, ga dan verder.
Belijd je tekortkomingen: het erkennen van je zwakke punten bevrijdt je uit de strik van
perfectionisme. Vind je waarde in God: niet in ‘je eigen kracht,’ niet in wat jij doet en hoe
goed je het doet.’
Dinsdag 11 juni
‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is’
(Rom. 12:6)(NBV).
Vrij van perfectionisme (2).
Een christen auteur zegt: ‘Toen mijn vriendin haar eerste kind kreeg, wende ze al haar
carrièretalenten aan voor een soepele overgang naar het moederschap. Ze hield een
strak schema aan, verschoonde haar zoontje op tijd, plande tijd voor boodschappen en
slaagde er altijd in om iets bijzonders op tafel te hebben tegen de tijd dat haar man weer
thuis kwam. Ze hield deze façade op tot ze de stress niet langer aankon. Toen knapte ze.
Ze ruimde niets op, vergat te douchen, ging niet naar de winkel en toen haar man thuis
kwam, reikte ze hem de vieze baby aan... en verklaarde het huis tot een diner-vrije zone!
En wat deed haar man? Hij viel op zijn knieën met een overdreven ‘halleluja’! Vervolgens
gaf hij zijn verloren gewaande vrouw een stevige knuffel. ‘Je bent er weer!’ verklaarde hij.
Haar geschenken, los van het feit dat ze een geweldige vrouw, moeder en zakenvrouw
was, zijn haar gevoel voor humor, haar gevatheid, haar plezier en haar authenticiteit - alle
dingen die haar man miste toen haar persoonlijkheid opging in een postpartum hiaat.’ Als
je probeert om perfect te worden ‘in je eigen kracht’ (Gal. 3:3), zal het niet gebeuren! ‘We
hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.’
Wanneer jij probeert anders te zijn dan zoals God je bedoelde, beland je in een
emotionele brij van boosheid, ontoereikendheid en frustratie. God heeft ieder van ons
doelbewust gaven gegeven op diverse terreinen. Zodra je je dat realiseert, kun je gaan
dienen vanuit jouw specifieke terrein en doen waar jij goed in bent. Onthoud dat we
allemaal een werk in uitvoering zijn, dus geef je zelf de ruimte. Probeer niet langer perfect
te worden, maar ga God danken voor het feit dat hij jou uniek maakt.
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Woensdag 12 juni
‘Wie zijn grond bewerkt, heeft genoeg te eten…’ (Spr. 28:19)(NBV).
Behoud je baan en verdien een promotie (1).
Zelfs op een slechte arbeidsmarkt is ‘goede hulp schaars.’ Dus wanneer werkgevers die
vinden, doen ze er alles aan om die te behouden. Zelfs tijdens een langdurige
economische crisis zijn er nog steeds praktische regels die de kans verhogen dat je je
baan zal behouden en misschien een promotie kan verdienen. Deze regels komen
overeen met wat er onderwezen wordt in Gods Woord: 1) Begrijp dat hard werken een
zegen is. God schiep eerst het paradijs en daarna ons. Toen zette hij ons aan het werk
met de woorden: ‘Zweten zul je voor je brood’ (Gen. 3:19). [Vanwege Adams val!] beloont
God ‘zweet’ (Spr. 28:19). Wanneer jij je werk, zelfs al is het simpel werk, zo goed mogelijk
doet, doet hem dat plezier. En uiteindelijk bepaalt God, en niet je baas, je toekomst.
2) Accepteer de realiteit. Je huidige omstandigheden verwensen terwijl je het gevoel hebt
recht op betere te hebben, zorgt er alleen maar voor dat je je slechter voelt en het leidt tot
niets. Onze God heeft de vervloeking omgezet in een zegening (zie Deut. 23:5). Hij geeft
‘sieraad in plaats van as’ (Jes. 61:3)(HSV). In moeilijke tijden wekt God mensen op met
frisse ideeën, die feitelijk de toekomst beter maken dan het verleden, niet alleen voor
zichzelf maar ook voor anderen. En jij kunt een van die mensen worden. 3) Laat God je
bron zijn. ‘Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt
op de weg die je gaat’ (Jes. 48:17). Laat God je levenscoach zijn. Werk zo hard voor je
baas als hij verdient, maar stel je vertrouwen alleen op de Ene die beloofd heeft ‘uit de
overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aan te vullen’ (Fil. 4:19).
Donderdag 13 juni
‘… verwerf wijsheid... verwerf inzicht’ (Spr. 4:7)HSV).
Behoud je baan en verdien een promotie (2).
In zijn boek ‘Emotionele Intelligentie’ zegt psycholoog Daniel Goleman dat IQ slechts 20
procent bijdraagt aan succes. Voor het behoud van je baan en een kans op een promotie
heb je meer nodig dan intelligentie. Goleman stelt verschillende dingen voor die je te
helpen slagen bij je baan: 1) Vertrouwen: zelfbewuste werknemers steunen op hun door
God gegeven talenten. En waar haal je dit vertrouwen vandaan? Van God! ‘Beter te
schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen’ (Ps.118:8). Vertrouwen in God geeft
jou de zekerheid dat jij ‘alle dingen vermag in hem, die jou kracht geeft (Fil. 4:13)( NBG).
2) Nieuwsgierigheid: ‘Verwerf wijsheid… verwerf inzicht.’ Nieuwsgierigheid is de
gretigheid om te weten, te leren en meer te begrijpen. Nieuwsgierige werknemers zijn
geïnteresseerd in het niet voor de hand liggende. Anderen gaan ervan uit dat een
oplossing niet bestaat of te moeilijk is, dus stoppen ze op het moment waarop ze zouden
moeten starten. Maar wanneer anderen zeggen dat het hen boven de pet gaat, zegt de
nieuwsgierige werknemer dat er een antwoord is. Een betere manier. Dat er alleen meer
begrip nodig is. Iedere baas wil nieuwsgierige werknemers. 3) Besluitvaardigheid: ‘God
heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en
bezonnenheid’ (2 Tim. 1:7). Angst is een ‘geest.’ Het is een houding die maakt dat je je
terug trekt, ter plekke bevriest of opgeeft. Die geest komt niet van God, weersta die.
Wees niet bang om biddend een risico te nemen of om de verantwoordelijkheid op je te
nemen voor de gevolgen.
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Vrijdag 14 juni
‘… moet u zich kleden in innig medeleven,
zachtmoedigheid en geduld’ (Kol. 3:12)(NBV).

in

goedheid,

bescheidenheid,

Behoud je baan en verdien een promotie (3).
Voor een succesvolle baan is verder nog vereist: 1) Empathie: toon altijd aandacht voor
de situatie, behoeften, gevoelens en waarnemingen van anderen. Probeer te begrijpen
hoe het is om in hun schoenen te staan. Hierdoor vergroot je hun motivatie, verbeter je de
werkomgeving en verhoog je de productiviteit. ‘… u moet zich kleden in innig medeleven,
in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.’ Het is de bedoeling dat jij
deze kwaliteiten dagelijks ‘aantrekt’ naar je werk. 2) Flexibiliteit: het is het vermogen je
aan te passen, je te voegen en anderen tegemoet te komen. In een omgeving die
gedreven wordt door economische moeilijkheden en inkrimping, zijn starre en reactieve
medewerkers vaak de eerste die worden ontslagen. Leer de klappen zo goed mogelijk op
te vangen. Dat deed Paulus ook. ‘Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf
te zorgen… Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’ (Fil. 4:11-13).
Wanneer de winden van verandering waaien, buigen flexibele mensen mee in plaats dat
ze breken. Het lukt hen om weer te gaan staan en zelfs bevorderd te worden. 3) Humor:
kijk eens met meer genoegen naar jezelf en de wereld om je heen. Weiger jezelf te
serieus te nemen. Zoek naar de verborgen humor in de serieuze momenten van het leven
en je zult het vinden. Mensen die met ellende strooien, slepen iedereen alleen maar mee.
Gods Woord zegt: ‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid’ (Spr. 17:22). Een
goed gevoel voor humor verbetert de dingen en maakt de werkplek een prettiger plek
voor iedereen.
Zaterdag 15 juni
‘Werk oprecht voor je echte meester… God’ (naar Kol. 3:22).
Behoud je baan en verdien een promotie (4).
Baanbehoud en kans op een promotie vraagt om: 1) Initiatief: ‘Denk buiten de doos.’
Beter nog, gooi de oude doos weg en vraag God om een nieuwe! Intelligentie is meer dan
alleen IQ. De gemiddelde werknemer mét een initiatief zal altijd uitblinken boven de
afgestudeerde zonder. Als je het niet gelooft, lees dan de geschiedenis er maar op na.
Onderwijs alleen zal je niet productief maken, maar de Geest en het Woord van God wel.
Paulus spreekt over de noodzaak van een voortdurende vernieuwing van je geest en je
denken (Efez. 4:23). Petrus schrijft zijn brieven om de mensen ‘tot een helder inzicht te
brengen’ (2 Petr. 3:1). Laat God je denken stimuleren met ideeën die je tot een gewilde
werknemer maken. 2) Volharding: Wat is dat? Het is de energie en de wens om te
presteren. Het is motivatie, vastberadenheid, toewijding, trouw, geduld, veerkracht bij
moeilijkheden en een bereidheid om hard te werken. Degenen die de meer veeleisende
route vermijden en kiezen voor de gemakkelijke weg, zijn dure krachten, verlagen de
moraal en verminderen de kwaliteit en productiviteit van de onderneming. Paulus daagt
zijn lezers uit om te volharden in hun opdracht. ‘… raad ik u het volgende aan…Rond …
nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent…’ (2 Kor 8:10-11). 3) Respect:
Houd altijd rekening met de rechten en behoeften van anderen. Behandel ze gevoelvol,
vriendelijk, beleefd, en binnen de grenzen van wet, geweten en Schrift. ‘… gehoorzaam
uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te
komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.’ Wanneer je zo’n werker wordt, staat
God garant voor financiële zekerheid en succes op je werk.

