Het Woord voor Vandaag – week 07
Maandag 9 februari
‘Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht… om te
bedelen…’ (Hand. 3:2)(NBV).
Hoe God werkt (2).
‘Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes…
Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u; in de naam van Jezus Christus van
Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij de rechterhand om hem overeind te helpen.
Onmiddellijk… sprong hij op, ging staan en begon te lopen’ (v. 3-8). Dit verhaal roept drie vragen
op: 1) Wat zijn jouw zwakke punten? Dat is belangrijk om te weten, want een handicap op één
gebied kan je ook op andere gebieden verlammen. Behalve dat het deze man ontbrak aan
kracht in zijn enkels was hij verder normaal, maar zijn zwakheid weerhield hem van een gelukkig
leven. We hebben allemaal zo onze worstelingen. ‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die
niet voor mensen te dragen zijn’ (1 Kor. 10:13). 2) Hoe ga jij om met je zwakke punten? Deze
man zat in de tempelpoort om te bedelen. Waarom zit jij daar? Dat moet je weten voordat je
kunt opstaan en verder kunt. Weiger om daar te blijven zitten; sta op en zeg: ‘Ok, misschien ben
ik nu zoals ik ben, maar door Gods genade hoef ik niet zo te blijven!’ 3) Wat verwacht je? Een
kruk om je te helpen leven met je probleem? Een manier om ervoor te zorgen dat je niet hoeft
te doen wat nodig is om heel te worden? Deze man was op zoek naar gaven, niet naar genezing.
Maar gaven en gunsten zullen je niet weer op de been helpen. En wanneer je focus is beperkt
tot wat andere mensen voor jou kunnen doen, kan het ertoe leiden dat jij mist wat God voor jou
kan doen. Door Gods kracht stond deze man op en liep - en dat kun jij ook.
Dinsdag 10 februari
‘Hij pakte hem bij de rechterhand om hem overeind te helpen’ (Hand. 3:7)(NBV).
Hoe God werkt (3).
Enkele belangrijke opmerkingen: 1) Petrus stond toe dat God zijn plannen wijzigde. ‘... gingen
Petrus en Johannes omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed’ (v. 1). Is
gebed belangrijk? Ja, het is van het grootste belang! Maar je kunt zo opgeslokt worden door
kerkelijke activiteiten dat je voorbijgaat aan mensen in nood op de stoep van je kerk. Je moet
gevoelig zijn voor de behoeften van mensen, beschikbaar voor God en bereid om je plannen á la
minute aan te passen. 2) Petrus gebruikte de naam die groter is dan elk probleem. ‘... in de
naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop’ (v. 6). En dat deed hij! Paulus schrijft: ‘...
opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen… en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is
Heer…’ (Fil. 2:10-11). Wat zegt nou een naam, zeg jij misschien. In dit geval alles! Door de naam
van Jezus beeft de hel, wordt zonde vergeven, ziekte genezen en worden hardnekkige
gewoonten gebroken. 3) Petrus deed meer dan bidden; hij bood een helpende hand. ‘Hij pakte
hem bij de rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten
en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen.’ Vandaag ben je omringd door mensen
die hulp nodig hebben om geestelijk, emotioneel, fysiek en financieel weer op de been geholpen
te worden. Maak een liefdevol gebaar: steek je hand uit en trek ze overeind! Je hoeft ze niet de
rest van je leven te blijven helpen. Ze hebben alleen maar een helpende hand nodig - en een
kennismaking met de Ene die bij machte is en klaar staat om in hun behoefte te voorzien. God
gebruikte Petrus om bevrijding te brengen aan deze man en hij zal jou ook gebruiken. Maar je
moet er wel klaar voor zijn.
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Woensdag 11 februari
‘De kostbaarste offers, het beste [de eerstelingen][WB] wat jullie te geven hebben, moet aan mij
worden gewijd’ (Ezech. 20:40)(NBV).
Geef God de ‘eerstelingen’ van je tijd.
In het Oude Testament moest het eerste deel van de oogst uit dankbaarheid worden
aangeboden aan God. Dus als God zegt dat hij het kostbaarste en het beste vraagt, dan betekent
het dat je hem bovenaan je agenda zet en hem niet ergens tussen schuift. Let wel: hij wil je
eerstelingen, niet je restjes. Een bijbelleraar zegt het als volgt: ‘Ik heb mezelf getraind om elke
dag te beginnen met God de eerste vruchten van mijn tijd te geven. Ik realiseerde me dat ik niet
rustig de dag doorkom als ik dat niet doe. Dus elke ochtend pak ik een kop koffie en breng ik,
meestal nog in mijn pyjama, net zo veel tijd met God door als ik nodig heb om het gevoel te
krijgen dat ik de dag goed kan doorkomen en dat de vrucht van de Geest in mij werkt. Ik heb
geleerd om het beste deel van mijn dag God het beste deel van mijn hart te geven.’ Wanneer je
God de eerste momenten van de ochtend geeft, helpt het je de rest van de dag je prioriteiten
helder in beeld te houden. Gebruik dit geschenk van tijd met God niet om over je problemen te
mediteren, richt je hart zoals de psalmist deed: ‘Maar ik vertrouw op u, Heer, ik zeg: U bent mijn
God, in uw hand liggen mijn lot en leven…’ (Ps. 31:15-16). ‘Mijn tijden zijn in uw hand’ zeggen
andere vertalingen. Elke dag zal tijden brengen van vreugde, tijden van beproeving, tijden van
uitdaging en tijden van verleiding. Dat is waarom het goed is om te bidden: ‘Heer, vandaag ben
ik elk uur van de dag afhankelijk van u. Laten mijn woorden, mijn houding, mijn beslissingen en
mijn handelingen eer brengen aan u.’
Donderdag 12 februari
‘Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten’ (Neh. 1:4)(NBV).
Hoe je grote dingen kunt bereiken (1).
Tegen alle verwachtingen in en ondanks onverzoenlijke vijanden herbouwde Nehemia de muren
van Jeruzalem in slechts twee en vijftig dagen. Het was een ongelooflijke prestatie! En hij was
niet eens een bouwer; hij was een schenker in het paleis van koning Artaxerxes, een heidens
vorst. Robert Goddard zegt: ‘Het is moeilijk te zeggen wat onmogelijk is, want de droom van
gisteren is de hoop van vandaag en de realiteit van morgen.’ Dus voordat je zegt dat iets niet
kan of dat je niet voldoet aan de kwalificaties, kun je beter eerst Nehemia’s verhaal eens
bekijken. In feite is dat wat we de komende dagen ook gaan doen. De eerste les die we leren is:
je moet een nood zoeken die jou raakt. ‘Ze vertelden me dit: … de muur van Jeruzalem is
afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik
huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan…’
(v. 3-4). En waar vastte en bad Nehemia voor? Dat hij zou slagen (v. 11). Wanneer jij een nood
aantreft die jou tot tranen toe beweegt en die je laat zeggen: ‘daar moet iets aan gedaan
worden!’ is de kans groot dat God jou roept om er iets aan te doen. Mogelijk ben je een
leiderstype als Nehemia, mogelijk ben je ook gewoon een van de volgelingen die hem hielpen.
Hoe dan ook, wanneer God een nood op je hart legt, roept hij je om mee te doen en actie te
ondernemen. Als je bereid bent om ja te zeggen zal hij de hemelse middelen verstrekken.
Wanneer je in je hart weet dat je hiervoor geboren bent, heb je de visie van je leven gevonden.
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Vrijdag 13 februari
‘Als het de koning goeddunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat…’ (Neh. 2:5)(NBV).
Hoe je grote dingen kunt bereiken (2).
Bid voor de goedgunstigheid van de juiste mensen. Wanneer je het leven van succesvolle
mensen bestudeert, zal je merken dat zij visie, geduld, doorzettingsvermogen, karakter en talent
hadden. En je ziet nog iets anders actief - goedgunstigheid. Er is een aantal gesloten deuren dat
wordt geopend wanneer je ze in geloof benadert, maar er zijn andere deuren die alleen open
gaan met behulp van de juiste mensen. Dat is wanneer je welwillende medewerking nodig hebt!
Alex Haley, de auteur van Roots, had in zijn kantoor een foto hangen. Het was een foto van een
schildpad die op de top van een acht meter hoog hek zat en het onderschrift luidde: ‘Je kunt er
zeker van zijn dat hij hier niet uit zichzelf gekomen is!’ Nehemia had een leger nodig om hem te
beschermen en middelen om mee te kunnen bouwen. Dus hij bad en ging toen naar de enige
man die zou kunnen bieden wat hij nodig had: de koning. Hij zei: ‘Als het de koning goeddunkt,
en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar
mijn voorouders begraven liggen.’ En dat deed de koning. Er is een belangrijke les hier: als je
hart is ingesteld op het uitbreiden van Gods koninkrijk, dan zal hij je ‘koninkrijk connecties’
geven. Maar wees voorzichtig; je hulp komt misschien niet altijd via de mensen die je verwacht,
met wie je het eens bent of zelfs mag. God gebruikte een heidense koning om Nehemia te
helpen en hij gebruikte een arme weduwe om de profeet Elia te voeden. Schrijf God niet voor
wie hij wel en niet kan gebruiken. Bid gewoon om goedgunstigheid, verwacht het en accepteer
het dankbaar, in welke vorm hij het ook stuurt.
Zaterdag 14 februari
‘Laten we dan meteen met de herbouw beginnen,' zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend
aan’ (Neh. 2:18)(NBV).
Hoe je grote dingen kunt bereiken (3).
Er wordt gezegd dat van alle mensen die dromen hebben, maar één van de tien die zal
vervullen. Waarom? Omdat de andere negen nooit begonnen zijn! Om het beloofde land in te
gaan, moest Israël de Jordaan oversteken toen het water hoog stond en zij waren bang. Maar
God zei dat zodra ze het water in zouden gaan de stroom tot stilstand zou komen (zie Jozua 3).
Dat gebeurde en ze bereikten hun bestemming. Dus, waar wacht je nog op? 1) Op de perfecte
omstandigheden? Die tref je nooit. ‘Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie
altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe’ (Pred. 11: 4). ‘Als u steeds blijft wachten
op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan,’ zegt Het Boek. Wacht jij tot God een
stap zet? Is het al eens bij je opgekomen dat hij misschien wacht tot jij een stap zet? 2) Tot
iedereen het met je eens is? Toen David zijn voornemen bekend maakte om tegen Goliat te
vechten zei zijn oudere broer Eliab, een generaal in het leger van koning Saul, dat hij beter naar
huis kon gaan omdat hij de familie voor schut zette. Maar David weigerde zich te laten
afschrikken of ontmoedigen; in plaats daarvan ging hij de strijd aan en versloeg de reus. En met
Gods hulp kun jij dat ook! 3) Tot je je gekwalificeerd voelt? God roept niet altijd de
gekwalificeerden, maar hij kwalificeert altijd degenen die hij roept. Ongeacht je opleiding,
nationaliteit of geslacht kan God je gebruiken. Oliver Wendell Holmes ging op zijn tachtigste
Grieks studeren. Toen een vriend hem vroeg waarom, antwoordde hij: ‘Eerlijk gezegd, het is nu
of nooit!’ Omdat Nehemia bereid was om te beginnen, gaf God gaf hem een glorieuze finish. En
hij zal hetzelfde doen voor jou. Dus waar wacht je nog op? Kom in beweging!
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Zondag 15 februari
‘Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar…’(Neh. 1:11)(NBV).
Hoe je grote dingen kunt bereiken (4).
Je moet God vragen om het plan. Waarom? Omdat het enige plan dat hij zal zegenen het plan is
dat hij je geeft. Elk goed idee is niet per se een Godsidee. De Bijbel zegt: ‘Een mens maakt
allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer’ (Spr. 19:21). Hoe weet je of je
plan strookt met Gods plan, vooral wanneer je obstakels en oppositie tegenkomt? Op twee
manieren: 1) Er zal een vuur in je branden. Jeremia zei: ‘... dan laait er in mijn hart een vuur op,
dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het
niet’ (Jer. 20:9). Wanneer God een brandend verlangen in je legt, zal hij je in staat stellen uit te
stijgen boven de ongunstige omstandigheden die je omringen. Je merkt dat het je raakt, dat het
je trekt, het geeft je richting en je wilt er voor gaan. Misschien kun je het niet altijd uitleggen
aan anderen, maar je zult diep van binnen weten dat dit is wat God van jou wil. 2) God zal je de
juiste weg wijzen. ‘... op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht,
ruig land maak ik vlak. Ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten’ (Jes. 42:16). Let
op de woorden ‘op paden die ze niet kennen’, ‘duisternis’ en ‘ruig land’, maar laat je er niet
door van de wijs brengen of ontmoedigen. Verwacht ze eerder! David zei: ‘De Heere zal zijn
werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Heere, is voor eeuwig…’ (Ps. 138: 8)(HSV). En
Davids God is ook jouw God: hij is geen haar veranderd!
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