Het Woord voor Vandaag – week 33
Zondag 18 augustus
‘… vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil’
(Efez. 6:4)(NBV).
James Dobson over opvoeden (3).
Op de vraag: ‘Hoe adviseert u ouders om te gaan met de activiteiten van hun kinderen op
websites als Facebook en Twitter’ gaf Dobson dit advies: ‘Ouders moeten weten welke
technologie hun kinderen gebruiken. Sexting is een vreselijk iets. (‘Sexting’ is de nieuwe
term voor kinderen die zich online aan elkaar laten zien, denken dat ze veilig zijn omdat
ze in het heiligdom zijn van hun eigen huis.) Pornografie is alomtegenwoordig, en ouders
moeten gelijke tred houden met veranderingen in de technologie en hun kinderen
beschermen. Dat is een moeilijke opdracht, want kinderen zijn hen voor. Ouders hebben
vaak extreem veeleisende carrières en als ze thuis komen, hebben ze niets meer te
geven, zodat de cultuur je kinderen vaak zal meenemen naar de hel.’ Op een avond
waren een vader en zijn dochter op een meer toen hun kleine boot in een storm
terechtkwam. Terwijl hij bleef roeien, zei vader steeds maar tegen zijn dochter: ‘Zie je de
oever al? Zie je de oever al?’ Na een angstaanjagend uur wees het meisje over de
schouder van haar vader heen en zei: ‘Ja, ik zie het licht. Mama zei dat als we in het
donker buiten zouden zijn ze een licht in het raam zou hangen.’ Toen ze eindelijk thuis
kwamen, omhelsde een betraande moeder man en dochter en dankte God voor hun
veilige terugkeer. Het meisje keek haar moeder aan en zei: ‘Mam, u had u geen zorgen
hoeven maken. We werden geleid door uw licht!’ Ouder, jouw kinderen komen in de
stormen van het leven terecht. Ze roeien in het donker zonder gevoel van richting. Leef
voor God en licht ze bij!
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Maandag 12 augustus
‘… wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem’ (Spr. 23:24)(NBV).
Werken in het koninkrijk (3).
Het zwaarste werk wordt soms het meest over het hoofd gezien. Een man kwam op een
dag thuis van zijn werk en trof het huis in een absolute puinhoop aan. Kleren lagen
bezaaid over de vloer, afwas stond opgestapeld in de gootsteen, de kinderen huilden, de
bedden waren niet opgemaakt, de badkamer stonk en de tv blèrde. Toen hij zijn vrouw
vroeg wat er gaande was, antwoordde ze: ‘Je vraagt me toch elke avond wat ik de hele
dag gedaan heb? Nou, vandaag heb ik het een keer niet gedaan.’ Als jij een
thuisblijfmoeder of - vader bent, vindt God jouw werk belangrijk. Het is belangrijker voor
de toekomst dan vrijwel elk ander beroep - omdat jij bepalend bent voor de kwaliteit van
de volgende generatie. Maarten Luther zei: ‘Wat je in je huis doet is net zoveel waard als
dat je het in de hemel deed voor onze Heer.’ Op een dag zal God ‘goed gedaan’ zeggen
tegen ouders die voor hun kinderen zorgden - hen in bad deden, hen eten gaven en de
rommel achter hen aan opruimden - terwijl ze moe waren en dachten dat niemand keek.
Er is iemand die toekijkt. Er is iemand die het bijhoudt. Het is wel degelijk de moeite
waard! Jij bent degene die je werk betekenisvol maakt - niet andersom. Wanneer jij de
gaven en de passie ontdekt die God in je gelegd heeft en ze aan het werk zet in dienst
van de waarden waarin je met heel je hart gelooft - werk je ‘voor God’ in de ware zin van
het woord. Vraag God dus elke dag of je werk mag lukken. En probeer het grotere plaatje
in je werk te ontdekken dat het tot een ‘roeping’ maakt.
Dinsdag 13 augustus
Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’
(Spr. 24:16)(NBV).
Reageren op falen.
Je kunt veel over iemand vertellen aan de hand van hoe hij in het leven staat. Iedereen
gaat wel eens onderuit, maar wat telt is hoe snel je weer opstaat. Verla Gillmor zegt:
‘Falen leert ons dingen die we niet op een andere manier kunnen leren. Behandel het als
een bezoeker die onaangenaam nieuws mag brengen, maar laat hem niet blijven. Besef
ook dat je niet alle mislukkingen over één kam kunt scheren. Wanneer bijvoorbeeld een
mooie, getalenteerde jonge vrouw tweede wordt in een schoonheidswedstrijd, zeggen
sommigen dat ze gefaald heeft. Maar anderen zouden er wat over hebben om tot tweede
meest aantrekkelijke vrouw te worden uitgeroepen in een competitie. Het is een kwestie
van perspectief. Onderzoek je mislukkingen en weeg ze op basis van hun belang in het
grote plaatje. Ik kreeg eens een onvoldoende op de universiteit, het is belachelijk, maar
dat blijft in mijn gedachten zitten als een kiezelsteentje in mijn schoen. Waarom staar ik
me daar blind op en niet op het feit dat het gebeurde tijdens het semester dat ik negentien
lesuren had, parttime werkte, me verloofde en zes weken doorbracht in het
gezondheidscentrum van de universiteit vanwege de ziekte van Pfeiffer? Wanneer ik de
ervaring in zijn context plaats, verliest deze zijn kracht om mijn vertrouwen te
ondermijnen. Falen leert ons wat belangrijk is. Ik heb een vriendin die werd ontslagen.
Het kwam als een volkomen verrassing voor haar, omdat ze goed was in haar werk. ‘Ik
had de neiging om behoorlijk trots te zijn,’ zegt ze. ‘Ik kwam ermee weg omdat ik zo
succesvol was. Het verliezen van mijn baan vernederde me. Trots staat geen falen toe.
Dat is een zwaar juk en ik draag het niet meer. Ik voel me lichter in mijn geest, zonder de
last van het perfect moeten zijn.’
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Woensdag 14 augustus
‘… als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:36)(NBV).
‘Beloften, beloften!’ (1).
Velen van ons herinneren zich nog een liedje van vroeger uit de kerk: ‘Elke belofte in het
Boek is voor mij!’ Klinkt goed - maar is het helemaal waar? Als je hebt gebeden voor de
vervulling van een bijbelse belofte die niet is uitgekomen, heb je misschien je vragen
gehad, je gedesillusioneerd gevoeld of ben je zelfs gestopt met vertrouwen. Wat waar is,
is dat elke belofte in het boek die voor jou bedoeld is, ook voor jou geldt! God is eraan
toegewijd zich te houden aan elke belofte die hij heeft gedaan (Matt. 24:35). Maar hoe
kun je nu weten welke bijbelse beloften voor jou zijn? Hier is een aantal bijbelse richtlijnen
om je te helpen: 1) Zorg ervoor dat je de belofte begrijpt. God is toegewijd aan zijn
Woord, niet aan jouw interpretatie ervan. Toen Jezus zei: ‘Breek deze tempel maar af, en
ik zal hem in drie dagen weer opbouwen’ (Joh. 2:19), begrepen zijn toehoorders hem
volledig verkeerd. Ze dachten dat hij de letterlijke tempel bedoelde, terwijl hij zijn lichaam
bedoelde. 2) Laat je leiden door de Geest, niet door je eigen natuur. Petrus liet zich leiden
door de Geest en ontving goddelijk inzicht over de godheid van Christus. Toen Jezus
vroeg: ‘Wie ben ik volgens jullie?’ antwoordde Petrus: ‘U bent de messias, de Zoon van
de levende God.’ Jezus antwoordde: ‘... dit is je niet door mensen van vlees en bloed
geopenbaard, maar door mijn Vader…’ (Matt.16:15-17). Niet lang daarna liet dezelfde
man zich leiden door zijn eigen natuur, begreep hij Jezus volkomen verkeerd en werd
door hem streng berispt (zie Matt.16:21-23). Waarom? Omdat ‘een mens die de Geest
niet bezit, niet aanvaardt wat van de Geest van God komt… Hij kan het ook niet
begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld’ (1 Kor. 2:14). Dus onderwerp je
gedachten aan God, bid om zijn leiding en te zijner tijd zal je het inzicht krijgen dat je
nodig hebt.
Donderdag 15 augustus
‘… geen enkele profetie uit de Schrift laat een eigenmachtige uitleg toe’
(2 Petr. 1:20)(NBV).
‘Beloften, beloften!’ (2).
Hier zijn nog twee principes die je helpen te onderscheiden welke bijbelse beloften gelden
voor jou: 1) Probeer de context te begrijpen. Geen schriftgedeelte staat op zichzelf, maar
moet worden gelezen in samenhang met elke ander schriftgedeelte over hetzelfde
onderwerp. Als je ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13)(NBG) uit
zijn verband haalt en gelooft dat ‘alle dingen’ ook het springen uit een raam op twaalf
hoog omvat, geef dan niet Gods Woord de schuld voor jouw onverwachte heengaan! Je
had ook de context moeten lezen die zegt: ‘In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd,
zowel in verzadigd worden als honger lijden, zowel in overvloed als gebrek. Ik vermag alle
[al deze] dingen in Hem, die mij kracht geeft’ (Fil. 4:12-13). Deze tekst betekent niet dat je
maar kunt doen wat je wilt, maar dat God je in staat zal stellen alles te doorstaan wat je
tegenkomt bij het doen van zijn wil. 2) Test schriftgedeelten aan schriftgedeelten, niet aan
je eigen verlangens. ‘Geen enkele profetie uit de Bijbel laat een eigenmachtige uitleg toe.’
Sommige bijbelse beloften zijn universeel in hun toepassing en sommige zijn persoonlijk.
De persoonlijke zijn van toepassing op de beoogde toehoorder, de universele gelden voor
alle gelovigen. Zorg dat je weet wat wat is. Als jij denkt dat de tekst: ‘Geloof in de Heer
Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten’ (Hand.16:31) ook echt garandeert
dat je hele huis zal worden gered, raak je wellicht teleurgesteld en denk je dat God heeft
gefaald. Nee, dat was een persoonlijke belofte die werd gedaan en voldaan aan de
gevangenbewaarder van Filippi. Een universeel woord voor jou en je gezin is: ‘… hij wil
dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’ (2 Petr. 3:9). Hij wil dat je hele
familie gered wordt!
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Vrijdag 16 augustus
‘Prent ze [de geboden] uw kinderen in…’ (Deut. 6:7)(NBV).
James Dobson over ouderschap (1).
In een interview met Christianity Today zei dr. James Dobson: ‘De cultuur is totaal
veranderd. Meisjes groeien vandaag de dag te snel op, de invloeden van de
entertainmentindustrie hebben alles veranderd. Meisjes ervaren dingen die hun moeders
en grootmoeders nooit hebben meegemaakt. In een tijd waarin alles sneller lijkt te gaan
puberen meisjes veel te vroeg, gaan ze al jong nadenken over seksualiteit en dat creëert
spanning. We hebben te maken met tekenen van emotionele verwarring, inclusief
eetstoornissen zoals anorexia en boulimia, 90 procent van de kinderen met
eetstoornissen zijn meisjes, sommigen van hen niet ouder dan vijf. Onlangs nam een
kledingfabrikant eindelijk dit product uit de schappen: bikini met opgevulde bh’s voor
zeven-jarigen! Je ziet ook zelfbeschadiging, piercings en seksuele agressie onder lagere
school kinderen en vroegtijdige betrokkenheid bij drugs en alcohol. Meisjes doen net zo
hard als jongens mee met binge drinken, en er is een hoge mate van geweld onder
meisjes. Een op de drie jongens en meisjes is of een slachtoffer of een dader van pesten.
We hoorden pas nog over meisjes die zichzelf ophangen nadat ze zijn uitgelachen. Er is
nooit een gemakkelijke tijd geweest om kinderen op te voeden, maar tegenwoordig is het
moeilijker dan ooit.’ Ouder, als het leven in je droomhuis en het beklimmen van de ladder
van succes betekent dat jij je kinderen verliest, zal je er spijt van krijgen. Je hebt maar
één kans om het goed te doen. ‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in
gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u
naar bed gaat en als u opstaat’ (Deut. 6: 6-7).
Zaterdag 17 augustus
‘… spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat’
(Deut. 6:7)(NBV).
James Dobson over ouderschap (2).
Op de vraag: ‘Hoe breng je je dochter een gezond gevoel van eigenwaarde bij zonder dat
je haar leert op zichzelf gericht te zijn?’ gaf Dobson dit antwoord: ‘Meisjes gaan tijdens
hun middelbare schooljaren (en al daarvoor) door de puberteit heen, en dat brengt acné
en slungelige lijven met zich mee. Die meisjes kijken naar rolmodellen als Britney Spears
en Paris Hilton. Als ze maar een ietsepietsie overgewicht dreigen te hebben, niet eens
echt dik zijn maar een klein beetje te zwaar - dan horen ze het de hele dag door. Het
breekt het hart en de waarde van een meisje dat alleen maar een prinses wil zijn die door
iemand bemind wil worden. Als de vader in deze situatie haar niet bevestigt, van haar
houdt, haar vertelt dat ze mooi is, zijn arm om haar heen slaat en haar aandacht geeft,
zoekt ze het vaak elders. Het enige wat ze dan te bieden heeft, is haar seksualiteit, en ze
denkt dat ze geliefd zal worden als ze bepaalde gaven van haar seksualiteit geeft. We
weten waartoe dat leidt: hij krijgt wat hij wil en dumpt haar, en zij krijgt niet wat zij wil, en
dat is liefde.’ Vader, als jij het in deze hebt laten afweten, kom dan terug naar je kinderen,
in het bijzonder naar je dochters. Je huis is een klaslokaal. Wat je ze daar leert, zullen ze
met zich meenemen voor de rest van hun leven. Als je leven vandaag niet op orde is,
kom dan tot inkeer, maak het in orde met God en ga aandacht besteden aan wat echt
belangrijk is. Je kunt het verleden niet ongedaan maken, maar met Gods hulp kun jij je
kinderen een toekomst geven die ze verdienen. Maar het moet een van je hoogste
prioriteiten worden.

