Het Woord voor Vandaag – week 49
Maandag 1 december
‘… wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister’ (Rom. 8:17)(NBV).
Op Christus lijken.
Gods hoogste doel voor jou is niet dat je het gemakkelijk hebt, maar dat je meer op Christus
gaat lijken! En om die reden maak je soms een aantal van dezelfde ervaringen door die Jezus
doormaakte - je wordt bijvoorbeeld verkeerd begrepen door je familie, uitgelachen door
gemeenteleden, afgewezen door de wereld en teleurgesteld door mensen die zeggen dat ze van
je houden. De Bijbel zegt dat we zijn geroepen om ‘te delen in zijn lijden om met hem te kunnen
delen in Gods luister.’ Dus hoe kunnen we dit doen? Op drie manieren: 1) Blijf geconcentreerd
op Gods plan en niet op je eigen pijn. ‘We moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons
ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons
geloof’ (Hebr. 12:1-2). Corrie ten Boom zei: ‘Als je naar binnen kijkt, voel je je down, als je om je
heen kijkt voel je je verward, maar als je naar Christus kijkt, vind je rust.’ 2) Geef niet toe aan
korte termijn denken. Kijk naar Jezus: ‘denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet
lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis’ (v. 2). Houd je ogen gericht op de
finishlijn. Je krijgt de prijs niet eerder dan dat de wedstrijd voorbij is, dus neem je voor om vol te
houden en sterk te eindigen. 3) Bid op de juiste manier. Begrijp je eenmaal dat het Gods doel is
om je meer op Christus te laten lijken, dan ga je minder ‘troost me’ gebeden bidden en meer
‘vorm me’ gebeden. Je vraagt dan niet langer ‘waarom ik, Heer?’ maar ‘wat wilt u me hierdoor
leren, Heer?’ Jakobus schrijft: ‘Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat
u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet’ (Jak. 1:4)(HSV). Zo ga je meer en
meer op Christus lijken.
Dinsdag 2 december
‘… hoewel hij zich… verborgen houdt; ik heb mijn hoop op hem gevestigd’ (Jes. 8:17)(NBV).
Wanneer God ver weg voelt.
Voelt God ver weg? Floyd McClung schrijft: ‘Op een goeie dag word je wakker en al je
‘geestelijke gevoelens’ zijn verdwenen. Je bidt, maar er gebeurt niets. Je bestraft de duivel,
maar er verandert niets. Je houdt je stille tijd, laat vrienden voor je bidden, belijdt elke zonde
die je je maar kunt bedenken, vraagt vergeving aan iedereen die je kent. Je vast; nog steeds
niets. Je begint je af te vragen hoe lang deze geestelijke somberheid zal duren. Het voelt alsof je
gebeden afketsen tegen het plafond. In opperste frustratie roep je uit: ‘Wat is er met mij aan de
hand?’ Dit is een normaal onderdeel van het testen en rijpen van je vriendschap met God. We
gaan er allemaal doorheen. Het is pijnlijk, maar het is echt van vitaal belang voor de
ontwikkeling van je geloof. Want weet je, God is altijd aanwezig, zelfs wanneer je je hem niet
bewust bent. Zijn aanwezigheid is zo allesomvattend dat die niet te meten is door gevoel of
verstand. Hij vindt het belangrijker dat je hem vertrouwt dan dat je hem voelt. ‘Zonder geloof is
het onmogelijk God vreugde te geven’ (Hebr. 11:6). Er wordt hier niet gesproken over gevoelens
dus! Wat kun je dan doen? Jesaja antwoordt dat hij op de Heer vertrouwt hoewel deze zich
verborgen houdt. Richt je op Gods onveranderlijke liefde en trouw. Klamp je vast aan zijn
beloften. In tijden van geestelijke droogte moet je vertrouwen op zijn Woord, niet op je
gevoelens. Realiseer je dat hij je meeneemt naar een dieper niveau van volwassenheid. Elke
vriendschap die strikt gebaseerd is op gevoel is in feite oppervlakkig. Dus maak geen probleem
van problemen - Gods genade is nog steeds op volle kracht aan het werk! Hij is bij je, ook als je
hem niet voelt. Zijn woord van vandaag voor jou is: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u
verlaten’ (Hebr. 13:5).
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Woensdag 3 december
Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ (Ps. 127:1)(NBV).
Vechten voor je huwelijk (1).
Waar en wanneer je getrouwd bent, vergeet je niet zo gauw, maar het waarom ontschiet je
soms. God schiep Eva omdat hij wist dat Adam eenzaam en incompleet was. Dus als het doel
van het huwelijk nabijheid is, is afstand de vijand ervan. Maar problemen ontstaan wanneer jij
verwacht dat je partner in al jouw behoeften voorziet. Alleen God kan dat doen! Een man vroeg
zijn vriend waarom hij nooit getrouwd was. De vriend antwoordde: ‘Omdat ik op zoek was naar
de ideale vrouw.’ ‘Heb je die dan nooit gevonden?’ vroeg de ander. ‘Ja, natuurlijk, maar - had ik
weer - zij was op zoek naar de ideale man.’ Nou ja! De Bijbel zegt: ‘Mannen, heb uw vrouw lief,
zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven’ (Efez. 5:25). Kan een
huwelijk ooit perfect zijn? Nee, maar wanneer twee mensen zich voornemen om zichzelf
volledig aan elkaar te geven, kunnen ze aardig in de buurt komen. Uit een onderzoek onder
duizenden echtparen bleken er tien redenen te zijn waarom mensen zeiden dat ze ongelukkig
waren: 1) Ze dachten op veel gebieden niet hetzelfde. 2) Ze hadden weinig inzicht in elkaars
gevoelens. 3) Ze zeiden kwetsende dingen tegen elkaar. 4) Ze voelden zich niet geliefd. 5) Ze
voelden zich bij de inboedel horen. 6) Ze misten iemand die ze in vertrouwen konden nemen.
7) Ze vonden dat ze zelf meer gaven dan de ander. 8) Ze gaven elkaar zelden complimentjes.
9) Ze wilden meer genegenheid. 10) Ze konden niet met elkaar praten. Aangezien God het
eerste huwelijk heeft ingesteld, zou het een goed idee zijn om als eerste met hem over je
huwelijk te praten.
Donderdag 4 december
‘Een wijze heeft een kostbare schat… in huis’ (Spr. 21:20)(NBV).
Vechten voor je huwelijk (2).
Een van de meest voorkomende problemen die ervoor zorgen dat huwelijken mislukken is
financiën. Er is een mooi verhaal over een man die de collectezak liet rondgaan tijdens een
kerkelijk huwelijk. Toen een van de gasten bezwaar maakte, zei hij: ‘Ik begrijp hoe u zich voelt,
maar de vader van de bruid heeft het geld nodig.’ Maar serieus, de belangrijkste reden voor een
echtscheiding is tegenwoordig geld. Dat is interessant, want we hebben vandaag de dag meer
geld dan ooit. Dus wat is het probleem? In een notendop: onze levensstijl. Hoe meer we
hebben, hoe meer we willen en hoe meer we bereid zijn om ons ervoor in de schulden te
steken. In goede tijden werkt die filosofie, maar de laatste vijftig jaar hebben we tien recessies
meegemaakt. Mensen die bijvoorbeeld een huis kochten en het binnen een jaar voor het
dubbele wilden verkopen, verloren uiteindelijk alles omdat de huizenmarkt crashte. Stel je de
stress voor die dat oplevert in een huwelijk! De sterke kunnen dat wel aan, de zwakke niet.
Onlangs kwam het grotendeels vergeten woord soberheid weer in zwang. Het betekent dat je
alleen koopt wat je je kunt veroorloven. De Bijbel zegt: ‘Een wijze heeft een kostbare schat aan
olie in huis, een dwaas verkwanselt hem’ (Spr. 21:20). Financiële experts adviseren
tegenwoordig dat je minimaal zes maanden kosten voor levensonderhoud apart zet op een
‘slechte-tijden-rekening’. In de afgelopen tien jaar hebben we te maken gehad met een flinke en
pijnlijke correctie. Het heeft ons geleerd dat het geheim van geluk in het huwelijk niet zit in alles
uitgeven wat je hebt, maar in sparen en in tijd nemen om te genieten van wat je hebt.
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Vrijdag 5 december
‘Houd het huwelijk in ere… want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen’
(Hebr. 13:4)(NBV).
Vechten voor je huwelijk (3).
Clara Null zegt: ‘Mijn zondagsschoolgroepje leerde de Tien Geboden. Toen we kwamen bij de zin
dat je geen overspel mag plegen, vroeg ik me af of ik het zou moeten uitleggen. En ja hoor, een
meisje van zeven stak haar hand op en vroeg: ‘Wat betekent plegen?’ Maar even serieus nu, als
je meer impulsief leeft dan op basis van geloften, zal je huwelijk eronder lijden. Het woord
‘gelofte’ staat het best omschreven in je huwelijksgeloften. Herinner je je die nog? ‘Wilt u deze
vrouw (of man) aannemen als wettige vrouw (of man), om samen te leven in Gods heilige
inzetting van het huwelijk, om trouw te zijn, in goede en slechte tijden, in ziekte en gezondheid,
en alle anderen af te wijzen en hem of haar trouw te blijven?’ Dat is wat je hebt gezegd voor het
aangezicht van God! Een groot hotel had buiten een bord staan voor passerende
automobilisten: ‘Kom voor je volgende affaire bij ons!’ Dat is niet zo grappig als je naar de
gevolgen kijkt! Een vooraanstaand psychiater zei: ‘Ik heb duizenden paren gecounseld en ik
moet mijn eerste gelukkige overspelige nog tegenkomen.’ De gevolgen zijn altijd hetzelfde:
schaamte, angst, verlies, eenzaamheid en depressie. Wanneer je je eigen integriteit schendt, is
het moeilijk leven met jezelf. Laat je niet misleiden door beroemdheden die het ene bed na het
andere induiken. Het geheim van geluk in het huwelijk zit hem niet in het vinden van de juiste
persoon, maar in het worden van de juiste persoon. De Bijbel zegt dat je geacht wordt te zorgen
voor de geestelijke, emotionele, materiële en seksuele behoeften van je partner. Dus ga over
deze dingen praten. En als je het moeilijk vindt om er over te praten, zoek dan hulp - je huwelijk
is het waard om voor te vechten!
Zaterdag 6 december
‘Dan zullen mannen… gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw…’ (1 Petr. 3:1-2)(NBV).
Vechten voor je huwelijk (4).
Een gedeeld geloof is de lijm die je huwelijk bij elkaar zal houden in tijden van nood. Maar
wanneer een van de echtgenoten niet gelooft, kan het voor de ander niet meevallen. Jezus zei
over het huwelijk: ‘Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’ (Matt. 19:6). Let op
de woorden: ‘Wat God heeft verbonden.’ Elke relatie die God samenbrengt zou het moeten
kunnen volhouden. Sprekend over een vrouw wier man is overleden, schrijft Paulus dat ze ‘vrij is
om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer’
(1 Kor. 7:39). Wanneer je partner je geloof niet deelt, kun je soms het idee hebben dat je aan
het touw trekken bent. Paulus vraagt zich af hoe een gelovige een partner kan zijn van een
ongelovige (zie 1 Kor. 6:15). Een oude prediker zei het onomwonden: ‘Telkens wanneer een kind
van God met een kind van de duivel trouwt gaan ze problemen krijgen met hun schoonvader!’
Nu wil dat niet zeggen dat jij je ongelovige partner minder lief zou moeten hebben. Het
betekent in wezen dat je hem meer lief moet hebben! Sprekend over ongelovige echtgenoten
schrijft Petrus: ‘Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor
gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze
zien hoe zuiver u leeft.’ Er is preventieve geneeskunde en herstellende geneeskunde. Wanneer
Paulus zegt dat je geen ongelovige moet trouwen, maakt hij gebruik van preventieve
geneeskunde. Wanneer Petrus spreekt over het leven met een ongelovige en hoe je hem door je
liefde en levensstijl voor Christus wint, maakt hij gebruik van herstellende geneeskunde.
Uiteindelijk is er maar een ding dat gegarandeerd werkt: ‘De liefde zal nooit vergaan’ (1 Kor.
13:8). Dus vecht voor je huwelijk!
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Zondag 7 december
‘Zeeën kunnen haar [de liefde] niet doven…’ (Hoogl. 8:7)(NBV).
Vechten voor je huwelijk (5).
Je komt er al gauw achter dat egoïsme de grootste bedreiging vormt voor het huwelijk! Een
moeder probeerde aan haar zoontje de voordelen van onzelfzuchtigheid uit te leggen. Ze
besloot met: ‘We zijn in deze wereld om anderen te helpen.’ De jongen dacht even na en vroeg
toen: ‘En de anderen, waar zijn die dan voor?’ Wanneer twee mensen hun eigen individuele
behoeften en wensen vooropzetten liggen ze op ramkoers. Laten we eens kijken naar enkele
voorbeelden van egoïsme in het huwelijk: a) Ouders en schoonouders. Het is een teken van
egoïsme en onvolwassenheid wanneer je constant zeurt over wat je ouders zeiden en hoe zij
dingen deden. Het is oneerlijk tegenover je partner en is kwetsend voor je relatie.
b) Pornografie. De psalmist schreef: ‘Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen’
(Ps. 101:3)(HSV). Pornografie is net zo verslavend als heroïne en onnoemelijk veel huwelijken
hebben er schipbreuk door geleden. Het laat je niet alleen beschaamd achter, het kan het
gevoel van eigenwaarde van je partner vernietigen. c) Meningsverschillen. Wees niet als de
vrouw die haar vriendin vertelde: ‘We zijn al twintig jaar getrouwd en hebben nog nooit ruzie
gehad. Als er verschil van mening ontstaat en ik gelijk heb, geeft mijn man toe.’ Haar vriendin
vroeg: ‘En wat als hij gelijk heeft?’ Zonder aarzelen antwoordde ze: ‘Dat is nog nooit gebeurd!’
d) Gebedsloosheid. Negentig procent van de christelijke stellen leest niet in de Bijbel of bidt
samen. En jullie? Als Christus het belangrijkste in je leven is, moet hij degene zijn met wie je het
liefst alles wil delen. Wanneer passie en fysieke schoonheid vervagen, zal jullie gedeelde liefde
voor Christus je ondersteunen, dwars door de stormen van het leven heen. Dus vecht voor je
huwelijk.
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