Het Woord voor Vandaag – week 37
Zondag 15 september
‘Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon…’ (Exod. 25:9)(NBG).
Voor je gaat bouwen (1).
Ga naar God voor het plan. God zei tegen Mozes: ‘Gij zult het maken overeenkomstig
alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.’ God weet
wat je in de toekomst nodig hebt, jij niet. Honderd jaar vóór de zondvloed bereide hij
Noach al voor. Zeven jaar vóór de hongersnood bereidde hij Jozef voor zodat hij Egypte
van voedsel kon voorzien. Zonder Gods leiding is het beste wat je ooit zult hebben
schattingen, slim giswerk en projecties. ‘En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer
zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom
hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg’ (Ex. 24:17-18).
Mozes wachtte meer dan een maand in Gods aanwezigheid op leiding. Waarom? Omdat
wat hij moest bouwen moest voorzien in de behoeften van Gods volk voor de komende
generaties. Dus ga naar de plaats van gebed. Vertel mensen om je heen: ‘Ik kom niet
terug totdat ik hoor van God en zijn plan krijg!’ Wanneer God het beschikt, betaalt hij er
ook voor. Maar wanneer hij de order niet geeft en jij besluit het toch te doen, sta je er
alleen voor! Waarom? Omdat je niet het vertrouwen hebt om naar hem toe te gaan in je
tijd van nood. Als je niet goed begint, eindig je niet goed. Jij zegt: ‘Maar ik ben helemaal
niet speciaal. Waarom zou God spreken tot iemand zoals ik?’ Als God je geroepen heeft,
en dat heeft hij, dan ben je speciaal. Zijn belofte is: ‘Komt een van u wijsheid tekort?
Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal
u wijsheid geven’ (Jak. 1:5).
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Het Woord voor Vandaag – week 37
Maandag 9 september
‘De Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou
afstaan’ (1Kon. 21:3)(NBV).
Laat je niet omkopen.
‘De Jizreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van
Samaria in Jizreël bezat. ‘Sta mij uw wijngaard af,’ zei Achab tegen Nabot. ‘Hij ligt naast
mijn paleis; ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er een
betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver
uitbetalen.’ Maar Nabot zei tegen Achab: ‘De Heer verhoede dat ik de grond die ik van
mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan’ (1 Kon. 21:1 -3). Het vasthouden aan zijn
‘erfenis’ kostte dit integer mens zijn leven. Tegenwoordig komt het geloof van onze
vaders steeds meer onder druk te staan, of het nu in het leslokaal is of in de
directiekamer. Bijbelse principes die ons generaties lang hebben geleid, worden betwist
en ondermijnd door de Achabs van deze wereld die machtige posities innemen. De Bijbel
voorspelde het al en vertelde ons om alert te zijn, maar niet bang. God zei tegen de kerk
in de eindtijd: ‘Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat… Wees trouw tot in de
dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven’ (Openb. 2:10). Nabot weigerde zich te
laten omkopen voor geld. Hij weigerde zich te laten omkopen voor iets wat ‘groter en
beter’ leek. Hij weigerde zich te laten omkopen om de gunst van hooggeplaatsten te
kunnen winnen. En hij is een voorbeeld voor jou. Dus sta pal achter Gods Woord en weet
van geen wijken. Verzamel je kinderen in de armen van het geloof en verklaar: ‘Ik en mijn
familie zullen de Heer dienen’ (Jozua 24:15).
Dinsdag 10 september
‘… uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen’ (1 Tess. 4:11)(NBV).
Vermijd driehoeksverhoudingen.
Het verschil tussen behulpzaamheid en bemoeizucht kennen we vaak niet goed! Stel dat
twee mensen om wie we geven in conflict zijn. We denken dat we het Rode Kruis kunnen
zijn en redding kunnen brengen. Het eind van het liedje is dat wij er tot over onze oren in
zitten, al onze goede bedoelingen ten spijt. Achteraf zeggen we dan: ‘Dat doe ik dus nooit
meer!’ Totdat we het weer doen! Hier is een aantal gezonde relatiegrenzen. Wanneer
twee mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, gaan ze er soms een derde persoon bij
betrekken op wie ze zich richten, in een poging hun eigen stress te verminderen. Wie in
deze ‘driehoek’ terecht komt, raakt gevangen in het midden, raakt verstrikt in hun
onopgeloste kwestie en wordt uiteindelijk hun schokdemper. Wanneer de reddingspoging
van die persoon averechts uitwerkt, wordt hij helaas deel van het probleem en blijft én het
probleem bestaan én hijzelf vastzitten. Dus wat moet je doen? 1) Zolang God je niet in
het midden plaatst, moet je uit de weg blijven! De Bijbel zegt dat je je ‘eigen zaken moet
behartigen en je eigen brood moet verdienen’ (1 Tess. 4:11). Als je naam er niet opstaat,
laat het dan liggen! Probeer iets te zeggen als: ‘Ik geef zoveel om jullie beiden dat ik de
zaak liever niet gecompliceerder maak met onverstandige adviezen. Ik zal bidden dat
God jullie de wijsheid geeft om te doen wat goed is voor elkaar.’ 2) Zorg voor een
liefdevolle relatie met beiden. Relatiespecialist Edwin Friedman zegt: ‘De manier om
verandering te brengen in een relatie van twee mensen is door een duidelijk afgebakende
relatie met ieder te onderhouden, en te vermijden dat jij de verantwoordelijkheid op je
neemt voor hun onderlinge relatie.’ Kies geen partij. Laat ze dat niet van je vragen. Als ze
dat al doen, herinner hen er dan aan dat jij ervoor bidt en vertrouwt dat God hen zal
helpen het probleem op te lossen, en dat je er zeker van bent dat hij dat zal doen.
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Woensdag 11 september
‘… maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’ (Rom. 12:2)(NBG).

Vrijdag 13 september
‘Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou…’ (Gen. 13:8)(HSV).

Een nieuwe houding.
Om dingen ten goede te veranderen moet je de manier waarop je denkt veranderen.
Bijvoorbeeld: a) Zie tegenslagen als omwegen, niet als doodlopende straatjes. Winnaars
zien tegenspoed niet alleen onder ogen, ze omarmen het ook, wetend dat het leidt tot
succes in de toekomst. b) Luister niet naar de stemmen van critici en doe gewoon je best.
Iedereen die iets waardevols volbrengt moet neezeggers overwinnen. c) Wanneer je bang
bent, prijs God dan tot je geloof zich herpakt. Het kan een tijdje duren, maar lof en dank
falen nooit, en zij geven je kracht om door te gaan. d) Wanneer je faalt, zoek dan naar de
les en denk aan al de keren dat het je wel lukte. Verwijder zelftwijfel en vervang het door
bijbelse selftalk. e) Wanneer je ten strijde trekt, stel je dan bij voorbaat voor dat je in Gods
kracht zult winnen - ‘bij God is alles mogelijk’ (Matt.19:26). f) Focus niet op het verleden,
zit niet in over de toekomst, richt je op het nu - dat is waar je invloed het grootst is.
Vergeet niet wat God zei: ‘… laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen’
(Deut. 33:25)(HSV). g) Klaag niet, maar werk aan het vinden van oplossingen, en meer
zal tot je komen. h) Wanneer je afgeleid bent, focus dan eens op je ademhaling, maak
een ommetje en maak je hoofd helder, denk aan wat je wel kunt controleren en geef de
rest aan God. i) Wanneer je eenzaam bent, denk dan aan de mensen die jou tot dusverre
hebben geholpen en die van je houden en je steunen. j) Wanneer je vermoeid bent, neem
dan de tijd om uit te rusten, maar geef nooit op! Eindig sterk in alles wat je doet.
k) Wanneer je onder druk staat en je in de gaten gehouden wordt, zet dan een glimlach
op je gezicht en heb plezier. Je leeft maar een keer. Het leven is kort - dus grijp het
moment!

Familieconflicten (2).
Familieconflicten brengen het slechtste en het beste in ons naar boven. Maar conflict op
zich is het probleem niet - dat is karakter! Conflict onthult alleen maar wat belangrijk voor
ons is. Abrahams prioriteit was zijn gezin; voor Lot gold: rijk worden. Abrams zorg was
harmonie; Lots zorg was zelfbehoud. Abram werd gedreven door zijn geloof; Lot door zijn
hebzucht. Abram was een gever, Lot een nemer. Maar kijk hoe het verhaal afliep. 1) Wat
had er moeten gebeuren? De junior partner had zich moeten onderwerpen aan de senior;
de volger had zich moeten voegen naar de leider, de minder-geestelijke had de meergeestelijke moeten erkennen. Maar Lot faalde op alle fronten! 2) Wat had er kunnen
gebeuren? Als de door God benoemde leider had Abram de leidersstatus kunnen
aannemen en zijn wil kunnen afdwingen, maar dat deed hij niet. Hij had zich zorgen
kunnen maken over winnen, maar dat deed hij niet. Hij had zijn schuld kunnen
terugvorderen bij Lot, maar dat weigerde hij. 3) Wat gebeurde er dan wel? Ten eerste
vond Abram relatie belangijker dan persoonlijk voordeel. Ten tweede deed hij afstand van
zijn ‘rechten’, om de vrede in de familie te kunnen bewaren. Ten derde keerde hij de
andere wang toe en voegde zich naar Lot. De grotere week voor de mindere. De sterkere
hield rekening met de zwakkere. De volwassene toonde barmhartigheid aan de
onvolwassene. Maakte het Abram zwakker en Lot sterker? Verloor Abram en won Lot?
Nee! God heeft altijd het laatste woord. En het was dit: ‘Kijk… naar het noorden, het
zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je
nakomelingen, voor altijd’ (Gen. 13:14-15). Dingen doen op Gods manier is de beste weg
naar vrede en voorspoed

Donderdag 12 september
‘Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou…’ (Gen. 13:8)(HSV).

Zaterdag 14 september
‘… u staat voor de keuze tussen leven en dood… Kies voor het leven…’
(Deut. 30:19)(NBV).

Familieconflicten (1).
Het conflict tussen Abram en Lot leert ons belangrijke principes over onze families. Lot
had vredig in het huis van zijn oom Abram gewoond. Abram had hem mee genomen op
zijn geloofstrip, toen plotseling een conflict ontstond. En omdat conflict karakter onthult,
kwam Lots ware aard naar boven. Aangezien hun groeiende kuddes te groot waren om
dezelfde weiden te delen, stelde Abram voor om het land tussen hen te splitsen, waarbij
hij Lot de eerste keus liet. ‘Lot koos voor zichzelf’ het beste land (Gen. 13:11), de rest
overlatend aan zijn oom. Lot verhuisde naar het rijke, zondige Sodom; Abram bouwde
een altaar voor de Heer. Dezelfde genen - totaal verschillende waarden! Dus: 1) Kijk naar
de feiten. Abram was Gods aangewezen leider en Israëls primaire patriarch. God had
hem een thuisland, vaderschap van een groot volk, zegen en bescherming beloofd. En
bovenal had God beloofd dat in hem, ‘alle geslachten van de aardbodem gezegend
[zouden] worden’ (Gen. 12:3)(HSV). In praktische dagelijkse bewoordingen was Abram
de senior partner en grootaandeelhouder in het familiebedrijf. Hij had liefde en
vrijgevigheid getoond aan zijn neef en stelde, toen het eropaan kwam, hun relatie boven
persoonlijk belang. Abram verdiende daarom aandacht en respect van zijn neef. Maar Lot
schonk het hem nooit. 2) Kijk naar de kwestie. In het belang van de familie koos Abram er
voor om niet op zijn strepen te staan of aan te dringen op zijn rechten of ‘eventjes te laten
zien wie de baas is.’ Hij bewees dat alleen God ons verdedigt! We zouden niet eens een
poging moeten wagen om onszelf te rechtvaardigen. Abram koos genade boven de wet,
nederigheid boven trots, zelfverloochening boven recht, barmhartigheid boven
rechtvaardigheid, liefde boven lust en karakter boven de publieke opinie. Ter
overdenking!

Controle over je leven.
Keuze is de grootste kracht die God je gegeven heeft. Vaak accepteren we ons leven
gewoon maar - uit onszelf worden we geen leiders. Als gevolg daarvan lopen we onszelf
in de weg. Holocaust overlevende Elie Wiesel schreef in ‘Souls On Fire,’ dat wanneer je
sterft en je Maker ontmoet, jou niet gevraagd zal worden waarom je geen Messias bent
geworden of geen geneesmiddel voor kanker hebt ontdekt. Het enige wat je zal worden
gevraagd is: ‘Waarom ben je niet jij geworden? Waarom ben je niet helemaal geworden
wie je bent?’ Gods wil vervullen voor je leven vereist het nemen van verantwoordelijkheid
voor jezelf en je leven. Hoe doe je dat? Door ten eerste ja te zeggen tegen God en
vervolgens tegen jezelf. Elke keer dat je ja zegt, stel je jezelf open voor je door God
gegeven potentieel en de meest geweldige kansen. Als je gewend bent om nee te
zeggen, vind je dit misschien moeilijk. Als dat voor jou geldt, wees dan op zijn minst
bereid zijn om ‘misschien’ te zeggen. Op een dag vroeg een vader met een chronisch
ziek kind aan Jezus om hem te genezen. ‘Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan
doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof!
Kom mijn ongeloof te hulp’ (Marc. 9:23-24). Als jij twijfelt aan jezelf, bid dan datzelfde
gebed. God zal het beantwoorden. Vergeet nooit dat je uniek bent, talenten, ervaringen
en mogelijkheden hebt die niemand ooit gehad heeft - of ooit zal hebben. Het is jouw
verantwoording om te worden zoals God je bedoeld heeft, niet alleen in je eigen belang,
maar ook in dat van anderen.

