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Zondag 13 oktober
‘… vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Efez. 4:32)(NBV).

Maandag 7 oktober
‘Ze stelden twee kandidaten voor: Barsabbas en Mattias’ (Hand. 1:23)(NBV).

Vergeving (2).
‘Wees goed voor elkaar… vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’ Kristin
Armstrong zegt: ‘Nadat je vergeven hebt, moet je het proces uitstappen. Het is een
gezamenlijke inspanning van Gods kracht en jouw harde werk. Loslaten is niet altijd zo
eenvoudig als het openen van je strak gebalde vuist, hoewel bevrijding soms onmiddellijk
is. Sommige mensen bijvoorbeeld stoppen abrupt met roken, terwijl anderen jarenlang
nicotinekauwgom kauwen! Oude gewoontes zijn hardnekkig en het loslaten van wrok
betekent: a) Telkens weer terugkomen op je beslissing, zo vaak als oude gedachten van
onverzoenlijkheid in je hoofd opkomen. b) Vrede sluiten met de ruimte die vroeger bezet
werd door bitterheid, spijt en gedachten van wraak totdat de heilige Geest fulltime bezit
neemt van de nieuwe gebieden! c) Het loslaten van oude, giftige relaties en mensen die
alleen maar je oude wonden vers willen houden. Wanneer onveranderde mensen merken
dat mensen in hun omgeving veranderen, maakt het hen bewust van hun eigen behoefte
aan verandering en dat maakt hen bang. d) Net zoals je verlossing direct was maar je je
heiliging uit moet werken, is het schenken van vergeving direct, maar moet je je genezing
uitwerken. e) Een leven vrij van de last van wrok en de toxiciteit van onverzoenlijkheid is
een keuze, gevolgd door een reeks van keuzes. Elke keus wordt makkelijker naarmate
we verder af bewegen van onze oude manieren en meer in het licht komen. Paulus zei:
‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven’ (Gal.5:1) en elke keer dat we
iets of iemand loslaten, ontvangen we in toenemende mate vrijheid voor onszelf. Het is
een door de tijd beproefd, gegarandeerd geestelijk principe dat wordt gesteund door de
belofte van de Bijbel.’

Hoe kies je de juiste leider?
Na Judas’ zelfmoord had het apostelteam een man minder. Wat deden ze toen? ‘Ze
stelden twee kandidaten voor: Barsabbas en Matthias.’ Om te beslissen welke man de
plaats van Judas zou moeten innemen, gebruikten ze een methode die bekend staat als
‘het lot werpen.’ Het was een systeem dat werd gebruikt in bijbelse tijden waarin slechts
een paar geselecteerde mensen echt met God konden spreken of persoonlijk van hem
konden horen. Als resultaat werd Mattias gekozen. Misschien had jij nog nooit van
Mattias gehoord? Dat heeft verder niemand! Hij wordt ook niet meer genoemd in de
Bijbel. Maar Barsabbas, de man die werd weggestemd, wordt genoemd als een van de
leiders die de kerk door een aantal verraderlijke wateren van leerstellige fouten
navigeerde (Hand. 15:22-23). We kunnen dan ook twee dingen leren uit dit verhaal: 1) Je
kunt God kennen, maar je zult hem nooit helemaal kunnen begrijpen. Probeer dat dus
ook maar niet meer. Je kunt hem niet tot een formule reduceren en zeggen: ‘Dit is de
manier waarop hij het altijd doet.’ Het lot werpen was een methode die God in het
verleden kan hebben gehonoreerd, maar toen de apostelen het probeerden, kregen ze
niet de resultaten die ze hoopten. 2) God zal tot je spreken als je bereid bent te luisteren.
Voordat Jezus zijn leerlingen verliet, had hij hun verteld dat de inwonende heilige Geest
hen zou leiden. ‘Alles wat van de Vader is, is van mij - daarom heb ik gezegd dat hij alles
wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft’ (Joh. 16:15). Hoe weet je nu of de heilige
Geest tot je gesproken heeft? Omdat je dan de resultaten krijgt die God wil!
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Dinsdag 8 oktober
‘Gelukkig (te benijden) wie nederig van hart zijn (die zichzelf onbelangrijk vinden)…’
(Matt. 5:3)(NBV).
Huwelijksgeluk.
Wanneer de roze gloed vervaagt en de realiteit zijn intrede doet, blijken sommige
huwelijken gelukkig terwijl andere wegzakken in ellende. Hoe komt dat? Geluk? Goede
genen? Volharding? Nauwelijks! Huwelijksgeluk dat veranderende omstandigheden
overstijgt, is gebouwd op de kwaliteiten die Jezus onderwees. Laten we er eens naar
kijken: 1) Gelukkig wie nederig van hart zijn. Trots die het ego naar de voorgrond schuift
en altijd zijn rechten opeist, brengt ellende, terwijl nederigheid, zelfverloochening en
consideratie met de behoeften van je partner geluk brengen. 2) Gelukkig de
zachtmoedigen: de vriendelijke, geduldige en aardige mensen. Welwillend, geduldig en
gevoelvol omgaan met je partners worstelingen is een uiting van liefde die genezing
brengt in de pijnlijke hoofdstukken van het leven en het huwelijk. 3) Gelukkig de
barmhartigen. Vroeg of laat bezeren we elkaar. Pijn, teleurstelling en boosheid ontstaan,
gevolgd door een verlangen om het de ander betaald te zetten. Maar net zoals wraak
wraak oproept, zo roept barmhartigheid barmhartigheid op. Genade is niet ‘de ander
ermee weg laten komen.’ Je partner genadig behandelen is wederkerig. Het creëert een
sfeer, waarin je, wanneer jij faalt, op jouw beurt ook ‘barmhartigheid zal ondervinden’.
Genade maakt een einde aan geschillen wanneer niets anders werkt! 4) Gelukkig de
vredestichters. De noodzaak om gelijk te hebben en te winnen versterkt het conflict alleen
maar. In het huwelijk verliezen beiden als er één wint! Het opgeven van een persoonlijke
overwinning om een vredestichter te zijn is de ultieme overwinning. Je zou eeuwig
verloren zijn als Jezus niet vrijwillig zijn rechten had opgegeven voor jouw onrecht. De
ring is niet het enige symbool van het christelijk huwelijk, maar het kruis bovenop de ring.
Op Christus lijkende overgave van ons ongekruisigde ego bevordert huwelijksgeluk!
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Woensdag 9 oktober
‘Ik weet: mijn redder leeft…’ (Job 19:25)(NBV).
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Vrijdag 11 oktober
‘… ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om [aan het hof] te
dienen’ (Dan. 1:4)(NBV).

Jobs geloofsbelijdenis (1).
De patriarch Job overleefde zweren, faillissement en rouw en kwam eruit tevoorschijn met
een ongeschonden geloof. Laten we eens kijken naar de geloofsbelijdenis waarnaar hij
leefde: 1) ‘Ik weet.’ Wanneer jij kunt zeggen dat je het weet, ben je een uitroepteken in
een wereld van vraagtekens. Job zei niet: ‘Er is mij verteld.’ Wat hij wist over God, wist hij
door ervaring en persoonlijke openbaring. Is een dergelijk leven mogelijk? Ja, ‘U hebt de
zalving van de Heilige en u weet alles’ (1 Joh. 2:20)(HSV). Je kunt dingen over God
‘weten’ in je hart die je niet volledig kunt begrijpen of verklaren. Waarom? Omdat ze
geestelijk worden onderscheiden. 2) ‘Mijn redder leeft.’ Hoewel Christus nog niet geboren
was, ving Job een glimp op van onze pre-existente Verlosser die in de Bijbel wordt
beschreven als ‘de Oude van dagen’ (Dan.7:22), degene over wie Micha zei: ‘Zijn
oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer (Micha 5:2). Hij bestond
voordat hij geboren werd en overleefde zijn slippendragers. Paulus zegt: ‘… hij was rijk,
maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden’
(2 Kor. 8:9). 3) ‘… en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.’ Job zag wat de profeet
Zacharia zag: ‘Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten…’ (Zach. 14:4). Want
laten we niet vergeten dat de eerste keer dat Jezus kwam, hij kwam om te redden. Maar
wanneer hij weer komt, komt hij om te regeren. Zijn eerste komst was om onze Verlosser
te zijn; zijn tweede komst is om zijn heerschappij in te luiden als Koning der Koningen. ‘…
in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de
grote God en van onze redder Jezus Christus’ (Tit. 2:13).

Daar moet je aan werken!
Toen Nebukadnezar de Joden gevangen nam, gaf hij zijn stafchef opdracht op zoek te
gaan naar de slimste en de beste mannen en die naar zijn paleis te brengen. Hij wilde de
volgende kwaliteiten: ‘rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en
bovendien geschikt om aan het hof te dienen.’ Daniel greep de kans. Ja, God was hem
gunstig gezind, maar hij moest er ook iets voor doen! De CEO van een van ‘werelds
grootste bedrijven zei het zo: ‘De enige manier om te excelleren is om dit eenvoudige
principe te begrijpen: wanneer je baas je een vraag stelt, je een project toewijst of je erop
uitstuurt om gegevens te verzamelen, weet hij het antwoord dat hij zoekt allang. Hij wil
alleen dat jij bevestigt dat wat hij gelooft waar is. De meeste mensen doen alleen dat.
Maar er is een verschil. Je moet begrijpen dat de vraag nog maar het begin is. Om op te
vallen moet je je gedachten niet alleen laten gaan over het beantwoorden van de vraag,
maar een stapje verder gaan. Dat betekent hem drie of vier andere ideeën voorhouden
die hij waarschijnlijk niet overwogen had. Het moet je doel zijn om waarde toe te voegen
aan het idee door de verwachtingen te verhogen. Dit geldt niet alleen voor vragen, maar
ook voor opdrachten, initiatieven en alles wat ze je verder ooit laten doen. Als je begrijpt
dat de vraag slechts het begin is, kom je snel uit de stapel te voorschijn, want 99 procent
van alle werknemers blijft in de stapel, omdat ze niet denken. Als jij dit principe begrijpt,
zal je nog meer kritische vragen te beantwoorden krijgen, en op een gegeven moment
ben jij degene die anderen de vragen stelt.’

Donderdag 10 oktober
‘Ik weet:… toch zal ik [in dit lichaam] God aanschouwen’ (Job 19:26)(NBV).

Zaterdag 12 oktober
‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:19)(NBV).

Jobs geloofsbelijdenis (2).
Job eindigt zijn geloofsbelijdenis met de woorden: ‘Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.’ Wanneer Christus terugkeert, zal je lichaam,
dat slaapt in het graf, worden vervangen door een verheerlijkt, op Christus lijkend
lichaam. En dan zal de belofte van Gods Woord worden vervuld: ‘Jullie doden zullen
herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel!’ (Jes. 26:19). Van
alle religies op aarde, is het christendom de enige die de opstanding van je lichaam
garandeert. En dat komt omdat Christus, onze leider, de enige was die in staat was te
beloven lijfelijk op te staan uit de dood, en zich ook aan die belofte te houden. Verheug je,
wanneer ze je in je graf leggen betekent dat niet het einde van jou. Paulus schrijft: ‘Ik zal
u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het
einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een
onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam
moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het
onsterfelijke… [dan] zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en
overwonnen’ (1 Kor.15:51-54). Op die dag zal geloof wijken voor zien. Toen een vlieger
van een jongetje zo hoog vloog dat je hem niet meer kon zien, vroeg een man vlakbij:
‘Hoe weet je dat ie er nog is?’ De jongen greep het touw goed vast en antwoordde:
‘Omdat ik hem voel trekken!’ Heb jij het gevoel dat iets je naar de hemel trekt?

Vergeving (1).
Een auteur schrijft: ‘Denk aan een gebied van onverzoenlijkheid en kijk of een van deze
redenen om een wrok te koesteren weerklank bij je vindt. a) Boosheid houdt sterkere
emoties in bedwang, is de boosheid eenmaal weg, dan ben je bang voor de emotionele
vloed die kan volgen. b) Een wrok koesteren kost tijd en energie en je bent er niet zo
zeker van wie je bent zonder. c) Je hebt je ‘persoonlijke-verraad-en-pijn film zo vaak
afgedraaid dat je hem uit je hoofd kent. d) Het idee van verdergaan is angstaanjagend,
terwijl ellende je vertrouwd is. e) De dader heeft niets gedaan om vergeving te verdienen.
f) Wrok koesteren zorgt ervoor dat je niet opnieuw gekwetst wordt omdat niemand dichtbij
kan komen.’ Jezus zei: ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of
zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?’ (Matt. 7:3). Iemand anders zegt: ‘Ik
ben met mijn balk zo vaak tegen muren opgelopen dat ik er zeker van ben dat ik netvlies
schade heb!’ Kijk nu eens naar deze redenen om een wrok los te laten. a) Het opgeven
van oude pijn bevrijdt je om het heden en de toekomst te omarmen. b) Wanneer je geen
tijd en energie besteedt aan het koesteren van een wrok, kun je nieuwe, gezonde ideeën
omarmen. c) De dader kan je niet blijven kwetsen wanneer jij de ketenen afschudt en
verder gaat. d) Een wrok koesteren voelt als een vorm van grip hebben, maar eigenlijk
houdt het jou in zijn greep. e) Als je eenmaal je verdedigingsmuur omlaag haalt, kun je
gaan genezen en vervolgens liefde gaan geven en ontvangen. f) Je boos voelen voelt
eventjes goed, maar genezen voelt zo veel beter. g) God geeft ons de opdracht om lief te
hebben omdat hij ons het eerst heeft liefgehad. Je hebt er nu lang genoeg aan
vastgehouden; het wordt tijd om het los te laten en te gaan genieten van de vrijheid die
komt van vergeving.

