Het Woord voor Vandaag – week 32
Zondag 11 augustus
‘Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed…’
(Matt. 25:29)(NBV).
Werken in het koninkrijk (2).
Je waarde in een baan wordt bepaald door de waarde die jij toevoegt aan die baan.
Wanneer een christen naar zijn dagelijks werk gaat, houdt God hem er verantwoordelijk
voor dat hij iets productiefs en positiefs toevoegt aan zijn werkplek. Jezus vertelde het
verhaal van drie mannen die ieder geld kregen. De een kreeg vijf zakken, de ander twee
en nummer drie één. De eerste twee ‘gingen op weg om er handel mee te drijven, en zo
verdiende [zij] er bij’ (Matt. 25:16). Zij toonden vaardigheid en initiatief en boekten 100
procent winst. Dus werden ze geprezen door hun meester. Maar de derde man werkte
niet langer dan nodig, meldde zich ziek, trainde niet, probeerde niets uit, durfde niets,
deed niets. Dus zijn beoordelingsgesprek pakte niet zo goed uit. En Jezus zei iets wat
ons allemaal zou moeten wakker schudden: ‘Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel
in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.’ Dat
betekent dat als jij een slechte houding en werkethiek hebt, je in de problemen komt bij
God. Dus, denk eens een moment na over je werk. Als Jezus jouw begeleider was, zou je
je werk dan anders doen? Hoe zou je de telefoon opnemen, documenten uitwerken, je
collega’s behandelen of je leerlingen lesgeven als Jezus jouw werk zou controleren? Als
burger van Gods koninkrijk moet je regelmatig je houding t.a.v. je werk onder de loep
nemen, feedback vragen over groeimogelijkheden, liefde en genade tonen aan de
mensen met wie je werkt, je bedrijf winstgevend maken en genieten van het werk dat je
doet.
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Het Woord voor Vandaag – week 32
Maandag 5 augustus
‘De draagbomen… mogen er niet uit gehaald worden’ (Ex. 25:15)(NBV).
Je kunt Gods aanwezigheid met je meedragen (1).
De ark van het verbond vertegenwoordigde de aanwezigheid van God te midden van zijn
volk. Toen de Filistijnen hem buit maakten, werden ze met builen geslagen. Toen ze hem
in hun tempel plaatsten, viel hun god Dagon op de grond (1 Sam. 5). De moraal van dit
verhaal is - niet aanrommelen met de dingen van God! Zelfs als je niet bereid bent om
God te dienen, wees dan tenminste zo verstandig om hem eer te bewijzen. Toen Israël de
Filistijnen versloeg, besloot David de ark, het symbool van Gods aanwezigheid, terug
naar huis naar Jeruzalem te brengen. Toen God de ark ontwierp, liet hij aan de zijkant
ervan ringen bevestigen en draagbomen door die ringen, met de boodschap dat hij alleen
gedragen mocht worden op de schouders van speciale priesters. Maar iemand dacht aan
‘een betere manier’, dus die zette hem op een nieuwe kar getrokken door een os. En dat
is het moment waarop alles verkeerd ging. Toen de ark de kar begon af te glijden, besloot
een goedbedoelende omstander hem te stabiliseren. En het kostte hem zijn leven!
Behoorlijk extreem, of niet? Er is een les voor degenen die Gods aanwezigheid willen
inpakken, vermarkten en exporteren. Wie is bevoegd om Gods aanwezigheid te dragen?
Alleen gelovigen-priesters die gereinigd zijn door het bloed van het Lam, die gewassen
zijn door het Woord in het wasbekken, die gemeenschap hebben met God aan zijn tafel,
die hem aanbidden bij het wierookaltaar en die wandelen in het licht van de waarheid
vertegenwoordigd door de zevenarmige kandelaar. Weg met nieuwerwetse karren! ‘De
Heer breidde hun aantal uit’ (Hand. 2:47). Als we Gods aanwezigheid met ons
meedragen en zijn kerk gaan bouwen, moeten we het op zijn manier doen.
Dinsdag 6 augustus
Ik ben de Heer, jullie God… die jullie leidt…’ (Jes. 48:17)(NBV).
Je kunt Gods aanwezigheid met je meedragen (2).
De ark van het verbond vertegenwoordigde drie dingen voor het volk van Israël. En dit
zijn drie dingen die je nodig hebt in je leven. Laten we er eens goed naar kijken:1)
Overwinning. Toen Israël ten strijde trok, moeten zij vreemd zijn overgekomen op hun
vijanden, omdat de priesters die de ark van het verbond droegen, voor het leger
uittrokken. Sterker nog, toen hun vijanden het zagen, hebben ze mogelijk lachend
uitgeroepen: ‘Wat is dat voor gedoe? Wat is het nut van die doos?’ Maar nadat ze de
nederlaag hadden geleden, beseften ze dat ze niet streden tegen mensen maar tegen
God. En wanneer jij recht voor God staat, zal hij voor je uit gaan en jouw strijd strijden. En
het mooie is dat God nog nooit een gevecht heeft verloren. 2) Leiding. Toen de Israëlieten
richting nodig hadden, sprak God tot hen op de plek waar de ark in de tent rustte. En ze
ontdekten wat jij zult ontdekken: wanneer je Gods leiding zoekt en naar hem luistert, zal
je het altijd bij het goede eind hebben. Zijn systeem van leiden is onfeilbaar: ‘Ik ben de
Heer, jullie God… die jullie leidt op de weg die je gaat’ (Jes. 48:17). 3) Voorspoed.
Voorspoed betekent eenvoudigweg ‘voldoende om de wil van God te doen.’ En dat is wat
God wil dat je hebt, niet meer en niet minder. Toen de ark drie maanden rustte in het huis
van een man genaamd Obed-Edom, werd alles wat hij had gezegend en vermenigvuldigd
(2 Sam. 6:10-12). Kun jij meer overwinning, leiding en voorspoed gebruiken? Breng dan
tijd door in Gods tegenwoordigheid en neem die vervolgens overal mee naar toe.
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Woensdag 7 augustus
‘… in alles de eerste…’ (Kol. 1:18)(NBV).

Vrijdag 9 augustus
‘Vernieuw de geest die uw denken beheerst’ (Efez. 4:23)(GNB).

Je kunt Gods aanwezigheid met je meedragen (3).
De ark van het verbond wordt in de Bijbel ongeveer 185 keer genoemd, dus hij moet wel
belangrijk zijn. Elk stukje activiteit in de voorhof en de voorste ruimte van de tabernakel
had een doel, namelijk om jou naar het heilige der heiligen te leiden, waar Gods
aanwezigheid was. Oudtestamentische symbolen, zoals de ark, zijn een beeld van
nieuwtestamentische werkelijkheden. In dit opzicht is de ark, die het belangrijkste stuk
meubilair in de tent was, een beeld van de Christus die we liefhebben en dienen. Hij is
Heer. Hij is verheven. Er is niemand zoals hij. En hij alleen is alle lof waard! Paulus
schrijft: ‘Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in
hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het
onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem
geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het
lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te
zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich
willen verzoenen…’ (Kol.1:15-20). Als je geloof ik-gericht is, brengt het je niet verder bij
God. Maar als je geloof op Christus gericht is, wordt alles van Christus voor jou
beschikbaar!

Rommel opruimen.
Wanneer je een huis verkoopt, is het heerlijk om allerlei dingen die je hebt verzameld weg
te doen. Je vraagt je af waarom je zo lang met die last hebt geleefd. Hetzelfde geldt voor
mentale en emotionele rommel. Jon Gordon zegt: ‘We vullen onze geest met gedachten
die ons tegenhouden, gewoonten die ons beperken, afleidingen die ons laten ontsporen,
negatieve mensen die ons uitputten, angst die ons verlamt, tijdrovers die onze
productiviteit saboteren. We besteden zoveel tijd en energie aan dingen die er niet toe
doen - dat we niet focussen op wat er wel toe doet. We proppen ons zo vol met dingen
die negatieve energie opwekken dat er geen ruimte is voor positieve energie in ons
leven.’ Paulus schrijft dat we onze ‘vroegere levenswandel moeten opgeven… dat onze
geest en ons denken voortdurend vernieuwd moet worden’ (zie 22 -23). De rommel
waarvan je je moet zien te ontdoen omvat: geloven dat je alleen bent, proberen het
iedereen naar de zin te maken, gevoelens van onzekerheid, jezelf omlaag halen, door
iedereen aardig gevonden willen worden, overhaaste negatieve conclusies trekken
voordat je de feiten kent, denken dat je altijd gelijk hebt, oude mislukkingen ‘uit de sloot
halen’, willen weten hoe alles afloopt, alle antwoorden willen hebben, de angst dat je de
herinneringen verliest als je je verzamelobjecten wegdoet, jezelf kwellen dat je niet rijk
genoeg, goed genoeg of slim genoeg bent, je omringen met mensen die zich de slechte
en niet de goede tijden herinneren, altijd maar vergelijken (vreet energie!), het leven zien
als een film in plaats van eraan deel te nemen, geloven dat je beste dagen voorbij zijn,
altijd maar op het juiste moment wachten, bang zijn dat je dom overkomt, negatief
etiketteren… en alles wat je verder niet wilt doorgeven aan je kinderen. Hoe kun je je van
de rommel ontdoen? ‘Vernieuw de Geest die je denken beheerst.’

Donderdag 8 augustus
‘Er is niet altijd overvloed, en ook een kroon gaat niet altijd over op het volgende geslacht’
(Spr. 27:24)(NBV).
Waar ligt jouw financiële zekerheid?
Een grote verzekeringsmaatschappij profileert zich als ‘de Rots’ en beweert de basis te
zijn van jouw financiële zekerheid. Weet je nog dat we vertrouwden op deze slogans? Dat
doen we nu niet meer, de wereld is veranderd. Financiële onzekerheid kenmerkt de
hedendaagse wereld van falende banken, afbrokkelende investeringsreuzen, krimpende
multinationals, zwellende wachtrijen van parttimers en werklozen, plus een epidemie van
angst die de harten teistert van degenen die wel werken. Voor jongeren is de vreugde van
het afstuderen veranderd in de stress van studieschulden en een krimpende
arbeidsmarkt. Veel oudere mensen ruilen hun pensioendromen in voor een nieuwe 21ste
eeuwse werkelijkheid: werken tot je erbij neervalt. Tot wie kunnen we ons wenden in
dergelijke tijden? Tot politici? Tot de overheid? Tot de volgende word-snel-rijk goeroe? De
Bijbel zegt: ‘Er is niet altijd overvloed, en ook een kroon [menselijk bestuur] gaat niet altijd
over op het volgende geslacht’ (Spr. 27:24) Wat is dan het antwoord? Wend je tot de
enige betrouwbare bron van zekerheid: God! In zijn koninkrijk heerst geen financiële
crisis! Israël hongerde en dorstte en hij zond ze vers manna en water uit de rots. Hij
stuurde raven naar Elia, vermenigvuldigde olie en meel om een arme weduwe met haar
gezin te ondersteunen, voedde duizenden van een jongenslunch van vijf broden en twee
vissen. En hij vraagt ons: ‘Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is (Jer. 32:27)? Nee!
Dus: 1) Vertrouw erop dat God voor jou zal zorgen. 2) Doe wat hij je vertelt te doen.
3) Geloof dat God ‘zal’. ‘… dan zult u lammeren hebben voor uw kleding en bokken als
koopprijs voor een akker. Bovendien zult u genoeg… hebben… voor uw huis’
(Spr. 27:26 -27).

Zaterdag 10 augustus
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen’
(Marc. 10:43)(NBV).
Werken in het koninkrijk (1).
Disneyland wordt wel ‘het magische koninkrijk’ genoemd. Voor degenen die er werken is
er één waarde die voorop staat. Het is wat ‘de magie’ in dat koninkrijk brengt. Wat is het?
Dienstbaarheid! Werknemers krijgen te horen dat dienen hoog in het vaandel moet staan
als je door het hek binnen stapt. Je behandelt elke ontmoeting met mensen als waren zij
je persoonlijke gast. Als ze aanwijzingen nodig hebben, begeleid je ze. Als ze een vraag
stellen die je al honderd keer gehoord hebt, beantwoord je die alsof je hem nog nooit
eerder gehoord hebt. Er is een rit die de Jungle Cruise genoemd wordt, en de meest
voorkomende vraag daarover is hoe lang de rit duurt. Dus heeft het personeel een kanten-klaar standaard antwoord paraat: ‘De Jungle Cruise is een spannende avonturenrit die
tien minuten duurt.’ Maar een werknemer had de vraag een keer te vaak gekregen, dus
toen een stel vroeg: ‘Hoe lang duurt de Jungle Cruise?’ zei hij: ‘Drie dagen.’ Het echtpaar
stapte uit de rij, verliet het park, ging terug naar het Disney Hotel waar ze op huwelijksreis
waren, pakte hun koffers, checkte uit en kwam later terug in de rij bij de Jungle Cruise.
Toen was de Disneyland werknemer verdwenen en stond er iemand anders bij de rij, die
zei: ‘De Jungle Cruise is een spannende avonturenrit die tien minuten duurt.’ Wanneer jij
Gods koninkrijk vertegenwoordigt, word je verondersteld er alles aan te doen om het
mensen gemakkelijk te maken, van hen te houden en in hun behoeften te voorzien.
Waarom? Omdat Jezus, die de koning is in dit koninkrijk, gezegd heeft: ‘… de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen…’ (Matt. 20:28).

