Het Woord voor Vandaag – week 25
Maandag 15 juni
‘… spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen
van de blinde’ (Joh. 9:6)(NBV).
Jij kunt de cyclus doorbreken (2).
Samuel Rodriguez wijst erop dat je DNA in je speeksel zit en dat toen Jezus spuwde, deze blinde
man een goddelijke DNA-overdracht ontving. Hij zegt dat Jezus het speeksel niet op de ogen van
de man deed, maar op de klei - datgene waarvan de man gemaakt was. Met andere woorden,
Jezus ging terug naar de wortel van zijn probleem! Begrijp dit goed: God behandelt niet alleen je
symptomen. Hij gaat terug naar de bron van je probleem om je ervan te kunnen bevrijden. Om
de vrucht te veranderen verandert hij de wortel. Deze man had nooit kunnen zien; hij was blind
geboren en had een scheppingswonder nodig. Dat vraagt om een goddelijke DNA-overdracht,
waardoor je wordt wat je nooit was en je iets krijgt wat je nooit had. Is onze God niet geweldig?
Weet je waarom Jezus kwam? ‘… om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de
Heer uit te roepen… om allen die treuren te troosten… een kroon op hun hoofd in plaats van
stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid…’ (Jes.
61:1-3). Het maakt niet uit of je ouders hebben bijgedragen aan je probleem of dat je gewoon
slechte keuzes hebt gemaakt in je leven. Jezus kan je bevrijden, heel maken en een nieuw leven
geven. Jezus legde de schuld niet bij deze man of bij zijn ouders. Dat komt omdat hij niet aan
veroordelen doet. Hij doet aan transformeren.
Dinsdag 16 juni
‘… maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien’ (Joh. 9:25)(NBV).
Jij kunt de cyclus doorbreken (3).
Toen Jezus de blinde man zijn zicht terug gaf, probeerden de farizeeën hem te betrekken bij een
theologisch debat over wie Jezus was en waar hij zijn kracht vandaan haalde, maar hij weigerde
om met hen in discussie te gaan. Hij zei gewoon: ‘Maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu
kan ik zien’ en dezelfde argumenten hoor je vandaag de dag nog steeds. Sommige mensen
zeggen: ‘De tijd van wonderen is voorbij.’ De waarheid is dat er geen tijd van wonderen is; er is
slechts een God van wonderen die zegt: ‘Ik, de Heer, ben niet veranderd’ (Mal. 3:6). En
Hebreeën 13:8 zegt: ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.’ Dat
betekent dat hij nog steeds is wat hij was. Dat hij nog steeds doet wat hij deed. Dat hij nog
steeds zegt wat hij zei. Wat je probleem ook is, je hebt twee keuzes: ermee leven en proberen je
eraan aan te passen of geloven dat God je ervan kan bevrijden. Bepaalde dingen zoals
alcoholisme, verslaving en misbruik kunnen in jouw familie mogelijk een rol spelen, maar door
de genade van God kun jij de cyclus doorbreken! Besef dit: Gods macht is groter dan jouw
gewoonte! Niet alleen kan hij je bevrijden van dat wat jou gevangen houdt, hij kan je ook
verlossen van de slepende effecten ervan. Zijn Woord voor jou is: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds
is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb
je het nog niet gemerkt?’ (Jes. 43:18-19). Dus wend je tot God vandaag. Geef hem een kans. Je
hebt andere dingen geprobeerd, probeer nu hem. Hij zal je niet teleurstellen!
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Woensdag 17 juni
‘De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien’ (Joh. 9:7)(NBV).
Jij kunt de cyclus doorbreken (4).
Soms genas Jezus zieken door tegen hen te spreken, andere keren legde hij hen de handen op.
Maar de genezing van deze blinde man was niet het werk van een moment; het was het
resultaat van een proces. ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar… De man ging weg,
waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien’ (v. 7). Vraag: hoe ver was het badwater Siloam?
Voor een blinde is elke wandeling relatief lang. Zie je het voor je, met modder in zijn ogen
probeert deze blinde man zich een weg te banen naar het badwater van Siloam. Er is een
belangrijke les hier. Zelfs wanneer God ons aanraakt, moeten we soms toch nog een eind lopen
met onze last tot we arriveren bij de plek van genezing, vrijheid en bevrijding. Hier is nog een
gedachte. Degene die deze man over Jezus vertelde en hem bij hem bracht, moest met hem
mee blijven lopen totdat hij zijn zicht terug kreeg en zelf kon lopen. Tegen iemand die worstelt
met een probleem kun je nooit zeggen: ‘Ik heb je over Jezus verteld en ik heb je zelfs mee naar
de kerk genomen, maar je struikelt nog steeds rond in het donker, gebonden door dezelfde
problemen, dus ik geef het op.’ God geeft mensen nooit op en wij moeten hen ook niet
opgeven. Wanneer iemand blijft worstelen met een oude gewoonte, zeggen sommige
christenen dat hij dan maar niet gered moet worden. Vraag: hoe vaak geef jij toe aan wrok,
trots, lust, hebzucht, roddel, etc.? De lijst is eindeloos, maar God geeft jou niet op. Soms moeten
mensen hun bevrijding en genezing ‘eruit lopen’ totdat deze volledig is. Zolang moet je hen ook
liefhebben, in hen geloven, voor hen bidden en met hen blijven werken.
Donderdag 18 juni
‘Ga naar Siloam om u te wassen’ (Joh. 9:11)(NBV).
Jij kunt de cyclus doorbreken (5).
Jezus droeg deze blinde man op om naar het badwater van Siloam te gaan en het vuil uit zijn
ogen te wassen. Hier komt de vraag: wat moet jij vandaag uit je leven verwijderen om te kunnen
zien wat God jou wil laten zien en om te kunnen doen wat hij jou wil laten doen? Of het nu een
destructieve gewoonte is, een giftige relatie of een slechte houding, je moet je ervan ontdoen.
Jakobus schrijft: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u
wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw
hart, weifelaars’ (Jak. 4:7-8)(NBG). God zal zijn deel doen, maar jij moet het jouwe doen. God zal
je genade schenken, maar jij moet ernaar handelen. Er wordt gezegd dat het water dat het bad
van Siloam in stroomde, van onder uit de tempel kwam en werd gebruikt voor het reinigen van
de gebruiksvoorwerpen die deel uitmaakten van de lofprijzing en de offerdienst. Met andere
woorden, dit water kwam niet uit een kunstmatige bron, maar uit de aanwezigheid van God.
Mis het punt hier niet! Jezus zei: ‘U bent [al] rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb’
(Joh. 15:3)(HSV). Paulus heeft het over het ‘reinigen door het waterbad met het woord’
(Efez. 5:26)(NBG). David schrijft: ‘Hoe kan wie jong is [of ouder] zuiver leven? Door zich te
houden aan uw woord’ (Ps. 119:9). Het geheim van overwinnend christelijk leven is elke dag je
geest baden in de Schrift. Beeld jezelf in dat je een bad neemt in Gods Woord en dat vuil en
make-up van je af spoelen. Dat is wat mediteren over de heilige Schrift voor je doet.
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Vrijdag 19 juni
‘… niets staat mij voor ogen wat boosaardig is’ (Ps. 101:3)(NBV).
Waar kijken je kinderen naar?
Tegenwoordig heeft meer dan de helft van alle kinderen in de leeftijd tussen tien en achttien
toegang tot internet of satelliet-tv in hun slaapkamer. Het oude beeld van de familie rond de tv
in de woonkamer bestaat bijna niet meer. In plaats daarvan gaan de kinderen apart zitten en
kunnen ze zelf kiezen wat ze willen zien. Ze hoeven zelfs niet eens op hun kamer te zijn, want ze
hebben nu gewoon allemaal toegang via een tablet of smartphone in hun hand. Een prominente
sociale onderzoeker zei het zo: ‘Bijna alles wat kinderen zien komt in feite min of meer
ongecensureerd of ongefilterd bij hen binnen.’ Onder het mom van vrijheid van meningsuiting
staan overheid en rechtbanken toe dat kabel en internet bij je kinderen en kleinkinderen leuren
met expliciete seks, geweld, naaktheid en godslastering. Baart je dat zorgen? Dat zou wel
moeten! Waarom hebben schapen een herder nodig? Om dezelfde reden dat kinderen
liefdevolle en oplettende ouders nodig hebben - vanwege de wolven! En je onwetendheid van
de moderne technologie is geen verdediging! Dat jij in jouw jonge jaren niet bent blootgesteld
aan deze kwalijke zaken garandeert niet dat je kinderen er niet aan verslaafd zullen raken. Veel
ouders nemen niet eens de tijd om erachter te komen waar hun kinderen naar kijken! Wees niet
een van hen. Na zijn rampzalige affaire met Batseba en het verdriet en de ellende die het zijn
familie bracht, zei David: ‘Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis, niets staat mij voor
ogen wat boosaardig is’ (v. 2-3). Ouders, waar kijken je kinderen naar?
Zaterdag 20 juni
‘… als jullie geloven zonder te twijfelen…’ (Matt. 21:21)(NBV).
Hoe je twijfel overwint.
Twijfel is een deur waardoor satan je leven binnenkomt. Het zorgt ervoor dat de ‘strijd van het
geloof’ de ‘vlucht van het geloof’ wordt. Wanneer angst, verwarring, ontmoediging en wanhoop
bezit van je nemen, beroven ze je van zelfvertrouwen, vreugde en vrede. Maar is twijfelen niet
gewoon menselijk? Natuurlijk is dat het en dat is ook satans truc! ‘Wie God niet gelooft, maakt
hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon
gegeven heeft’ (1 Joh. 5:10). Je twijfels onthullen een gebrek aan vertrouwen in wat God zegt.
Dus hoe kun je stoppen met twijfelen? Op dezelfde manier als je met andere zonde afrekent door te erkennen dat je een probleem hebt en er vervolgens iets aan te doen. Twijfel kan niet
kan worden overwonnen door redeneringen of zelfs verzet; het zal alleen wijken wanneer je het
compleet loslaat. Proberen om je twijfels één voor één te overwinnen is als proberen je
alcoholgebruik als alcoholist met één drankje per keer te verminderen. Het werkt niet. De
oplossing is tweeledig. 1) Het begint met een definitief besluit. Het vraagt erom dat je afstand
doet van je recht om te twijfelen aan alles wat God beloofde. Het is zeggen: ‘Van nu af aan wil ik
niet meer twijfelen aan God!’ Het is geloven dat wanneer jij iets aan hem overgeeft, hij het
oppakt en ermee aan de gang gaat. 2) Verklaar in geloof: ‘Heer, ik vertrouw ieder woord wat u
zegt!’ Zal twijfel weer aan je deur komen kloppen? Dat wel, maar in plaats van hem binnen te
laten pak je ‘het geloof als schild waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is
kunt doven’ (Efez. 6:16). Pieker niet over die twijfel, worstel of redeneer er niet mee. Herhaal in
plaats daarvan je bijbelse verklaring van geloof, negeer je gevoelens en vertrouw erop dat God
doet wat hij zegt.
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Zondag 21 juni
‘… in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn…’
(1 Kor. 1:10)(NBV).
De ‘huddle’ - Vaderdag.
Om je gezin effectief te kunnen leiden moet je leren hoe je regelmatig bij elkaar komt. In de
sportwereld komt een team bij elkaar in een ‘huddle’ (schouder aan schouder, armen om
elkaar) om 1) zijn doelstellingen te bepalen; 2) de verdeling van verantwoordelijkheden te
bespreken; 3) de problemen aan te pakken die bepalen of het team wint of verliest. Ouder, ook
al heb je van te voren instructies gegeven, je gezin moet worden geleerd hoe die ‘op het veld’
moeten worden uitgespeeld. Dat betekent dingen aanpakken, meningsverschillen uitpraten en
elk lid motiveren en waardering schenken. Probeer met een open hart te luisteren. Hoor niet
alleen wat je kinderen zeggen, probeer te begrijpen hoe ze zich voelen. Ja, jij bent de baas, en ja,
jij kunt proberen hen je wil op te leggen als je wilt. Maar vroeg of laat krijg je dan problemen,
want wanneer mensen zich buitengesloten voelen ontstaat wrok. Elk lid van je team moet deel
uitmaken van het besluitvormingsproces. Betrek hen erin! Vraag God om je te helpen verder te
kijken dan wat jou het beste lijkt voor jullie allemaal. En raak niet in de ban van instant
bevrediging. Wat je vandaag goed lijkt, zou je kunnen afhalen van de weg naar een betere
toekomst. En laat geen buitenstaanders toe in jullie ‘huddle’. Laten die maar in hun eigen
kringetje blijven. Maar al te vaak zijn hun meningen gebaseerd op geruchten, eigenbelang of
jaloezie. Respecteer de privacy van je team. Bouw aan loyaliteit. Ga regelmatig samen bidden.
Wanneer je dat doet, wint iedereen!
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