Het Woord voor Vandaag – week 26
Maandag 22 juni
‘Toen sloeg de angst het volk om het hart en het werd radeloos’ (Joz.7:5)(NBV).
Omgaan met je mislukkingen (1).
Zelfs de meest doorgewinterde gelovigen hebben te maken met mislukkingen en de grote vraag
op zulke momenten is niet ‘hoe kon ik het laten gebeuren’ maar ‘hoe ga ik er goed mee om.’ We
zijn van nature geneigd om toe te geven aan zelf beschuldigende gedachten, maar dat doet ons
geen goed. Dan raken we alleen maar ontmoedigd en stapelen de mislukkingen zich op. Als
gevolg van Achans zonde werd Israël verslagen bij Ai en vluchtte voor hun vijanden. Net als bij
ons, in reactie op hun nederlaag, ‘sloeg de angst het volk om het hart.’ Hun geloof verliet hen en
ze werden radeloos (v. 5). Zelfs hun leider Jozua wierp zich ter aarde (zie v. 6), wanhopend dat
alles alleen maar erger kon worden! Ken jij dat? Herken je het patroon? Nederlaag,
ontmoediging, wanhoop, en nog meer nederlaag. Wat was Gods antwoord? ‘Sta op! Wat lig je
daar nu op de grond! Israël heeft gezondigd… Zorg ervoor dat het volk zich reinigt’ (v. 10-13). Hij
is een God van berouw - niet van je wentelen in medelijden: een God van opstaan, niet van
blijven hangen in mislukking! Heiligheid is een pad, niet een plek. Wanneer je van het pad af
bent, is Gods plan simpel - ga onmiddellijk terug naar het pad. Belijd je zonden (1 Joh.1: 9).
Aanvaard in geloof Gods genade en vergeving. En weiger satans veroordeling (Rom. 8:1). ‘Ik
vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af…’
(Fil. 3:13-14). Het is net als met een kind dat leert lopen, wanneer je valt, ga dan niet liggen en
geef het op. Blijf zo kort mogelijk liggen - kom overeind en loop door. Onthoud dit: het moment
dat het besef van zonde brengt moet ook de belijdenis van zonde en de zekerheid van vergeving
brengen!
Dinsdag 23 juni
‘Kom terug… ik zal jullie genezen van je ontrouw’ (Jer. 3:22)(NBV).
Omgaan met je mislukkingen (2).
Wat is de wortel van onze mislukkingen? Het mislukken ligt niet aan de kracht van de vijand of
aan onze eigen zwakheid of aan Gods terughoudendheid om ons te helpen overwinnen. Na de
verovering van het machtige Jericho werd Israël verslagen door een klein stadje. Hun falen was,
net zoals bij ons, het gevolg van niet beleden zonden (Joz. 7). Maar zodra hun zonde aan het
licht werd gebracht en ermee was afgerekend, sprak God een woord van bemoediging tot hen.
‘Maak je gereed om met het voltallige leger… ten strijde te trekken. Wees niet bang… Ik lever de
koning van Ai met heel zijn leger, heel zijn stad en heel zijn gebied aan je uit’ (Joz. 8:1). Niet
onderkende zonde houdt je verslagen, maar beleden zonde brengt je vergeving en herstel die
leiden naar overwinning. Auteur Hannah Whitall Smith vertelt over haar verhuizing naar een
nieuw huis. In de kelder ontdekte ze een brandschoon cider vat dat aan beide einden was
verzegeld. Ze vroeg zich af of ze het moest openmaken om te zien wat er in zat, maar ze besloot
het te laten staan. Bij elke voor- en najaarsschoonmaak werd ze weer aan het vat herinnerd,
maar toch opende ze het niet. Op een gegeven moment verschenen er in huis om onduidelijke
redenen allemaal motten. Zij gebruikte alle denkbare middelen om ze kwijt te raken, maar
zonder succes. Uiteindelijk dacht ze weer aan het vat, maakte het open en duizenden motten
stroomden eruit! De les hier is simpel: alles waaraan we vasthouden dat in tegenspraak is met
het Woord van God zal ons laten struikelen voor onze vijanden. Blijf altijd Davids gebed in
gedachten houden: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart… zie of ik geen verkeerde weg ga…’
(Ps. 139:23-24). Wat God ook laat zien, belijd het onmiddellijk en ontvang door het geloof zijn
vergeving en reiniging. Dan zal je in staat zijn zegevierend stand te houden voor je vijanden.
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Woensdag 24 juni
‘Als priester zal ik iemand aanstellen die mij trouw is en al mijn wensen en verlangens uitvoert’
(1 Sam. 2:35)(NBV).
Aan het thuisfront.
Het hogepriesterschap in Israël was een prestigieuze baan en Eli leek er heel geschikt voor. Toch
faalde hij jammerlijk aan het thuisfront. ‘Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na:
ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht’ (1 Sam.
8:3). Het gevolg was dat God tegen Eli zei dat hij ‘onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou
voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij
heeft ze niet terechtgewezen’ (1 Sam. 3:13). Als ouder of leider zou je deze vraag eens moeten
beantwoorden: hoe goed zou jij het doen als God bij jou dezelfde maatstaf zou hanteren als bij
Eli? Uiteindelijk raakte Eli alles kwijt, zijn geloofwaardigheid, zijn kinderen, zijn carrière en ten
slotte ook zijn leven. Hij sloeg de plank mis omdat hij een aantal kritieke fouten maakte. Laten
we er eens naar kijken en zien wat we ervan kunnen leren: 1) Hij legde de verkeerde nadruk. Hij
bracht het Woord van God wel met nadruk aan de mensen in zijn gemeente, maar niet aan zijn
eigen kinderen. 2) Hij had de verkeerde verwachtingen. Hij dacht dat zijn kinderen het vanzelf
wel over zouden nemen omdat zij onder zijn dak leefden en in de kerk werkten. Maar zo werkt
het niet. 3) Hij gaf het verkeerde voorbeeld. Eli slaagde er niet in thuis voor te leven wat hij op
het werk onderwees. In zijn werk zag hij scherp, maar in zijn gezin was hij blind voor zijn eigen
zwakheid. Leiderschap op het thuisfront gaat niet over macht en controle; het gaat over je zelf
geven aan de mensen die er het meest toe doen (Efez. 5:25). En, hoe doe jij op het thuisfront?
Donderdag 25 juni
‘Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’ (Marc. 10:9)(NBV).
Blijven wanneer je liever gaat (1).
Niet elke relatie kan worden gered. Wanneer fysieke, mentale of emotionele mishandeling de
veiligheid van jou of je kind bedreigt, kan je noodgedwongen moeten vertrekken. Doe je dat
niet, dan kan het leiden tot een tragedie. Maar waar een werkbare oplossing kan worden
gevonden, kan een moeilijke relatie een bron van gedeelde vreugde en vervulling worden. Hier
volgt een aantal sleutels dat het de moeite waard maakt om te blijven: neem Gods perspectief
op zonde over - de zonde van jou en je partner. Een van de grootste problemen is de manier
waarop we zonde classificeren - vooral die van onze partner. Jij bent begrijpelijkerwijs
overspannen en angstig omdat de ander onverbeterlijk en egoïstisch is. Hij of zij is de
opzettelijke zondaar, jij bent de beledigde heilige. De ander moet zich laten nakijken en jij bent
er verantwoordelijk voor dat het ook gebeurt. Dingen als kritisch zijn, zeuren en controle
uitoefenen lijken kleine dingen in vergelijking met een partner die vloekt, drinkt en porno sites
bezoekt. Vanuit Gods perspectief echter is zonde zonde - zowel die van jou als die van de ander!
Het is allemaal even schadelijk voor relaties. Stop ermee de zonde te classificeren en probeer
om de relatie transformerende kracht te ontdekken van de manier waarop Jezus onderwees.
‘Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een
balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je
scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen’
(Matt. 7:4-5). Je zult versteld staan hoe God je partner ertoe zal brengen ‘zijn of haar’ probleem
te onderkennen en aan te pakken wanneer jij eerlijk aan de slag gaat met het ‘jouwe’!
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Vrijdag 26 juni
‘We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt’ (2 Kor. 2:11)(NBV).
Blijven wanneer je liever gaat (2).
Erken wie de echte vijand van je huwelijk is. Op die dagen dat je denkt dat je het nog geen dag
langer volhoudt is het gemakkelijk om perspectief te verliezen en je op de verkeerde dingen te
richten. Het huwelijk was Gods idee. Hij plande het als het fundament van zijn aardse koninkrijk.
Dat maakt het huwelijk een van de belangrijkste doelwitten van satan. Het is de reden waarom
hij het perspectief vergiftigde en het denken van het eerste paar verwarde. Hij misleidde Adam
door hem te laten geloven dat Eva zijn probleem was door de schuld van het fiasco bij haar te
leggen (Gen. 3:12). Maar beiden werden misleid door ‘de vader van de leugen’ (Joh. 8:44). Satan
wist dat hij Gods plan kon ondermijnen door een wig te drijven tussen het eerste paar. Zo
creëerde hij een sfeer van onenigheid, beschuldigingen en eigenbelang. En zijn methoden zijn
nog steeds niet veranderd! Het is de reden waarom we elkaars tekortkomingen bijhouden, onze
partner als het probleem identificeren en weigeren om genade te tonen. Paulus helpt ons
begrijpen hoe we de strategie van satan moeten overwinnen. ‘En als ik hem iets te vergeven
heb, doe ik het omwille van u, ten overstaan van Christus. We moeten er namelijk voor
oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed’ (2 Kor. 2:10-11).
Dan adviseert hij ons verder door te zeggen dat de liefde het kwaad niet aanrekent (zie
1 Kor. 13:4-5). Dat betekent niet dat liefde in ontkenning leeft, maar dat liefde kiest voor het
beoefenen van zelfverloochening! Dus maak niet langer een lijstje van de slechtste
eigenschappen van je partner maar kies ervoor om naar zijn beste te kijken en je waardering te
tonen. Niets doet wrok en hardheid zozeer smelten als waardering uiten naar elkaar.
Zaterdag 27 juni
‘Bid daarom als volgt… laat uw wil gedaan worden…’ (Matt. 6:9-10)(NBV).
Blijven wanneer je liever gaat (3).
Hier zijn nog twee nuttige sleutels voor het oplossen van een huwelijksconflict: 1) Laat God je
gebeden leiden. Gebed kan een gesloten of een open einde hebben. Wanneer we denken dat
ons perspectief het enige juiste is, bidden we gebeden met een gesloten einde. We doen hierbij
een beroep doen op God om het probleem op te lossen op onze manier, in de veronderstelling
dat het de enige juiste manier is. Gebeden met een gesloten einde leveren echter twee
problemen op. Ten eerste doen ze ons verstarren in ons denken en maken ze ons blind voor
andere perspectieven. Ten tweede weerhouden ze ons ervan om Gods perspectief te zien, en hij
is toch degene die kan genezen en de relatie kan herstellen. Bidden met een open einde vraagt
of God het probleem wil oplossen op zijn manier. ‘Bid daarom als volgt… laat uw wil gedaan
worden’. Vraag of God zijn wil aan jullie beide wil laten zien en bid dan dienovereenkomstig. De
Bijbel zegt: ‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons
luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat
hij naar ons luistert… weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd
hebben’ (1 Joh. 5:14-15). 2) Ga onvoorwaardelijk liefhebben. Klinkt dit moeilijk? Liefde is een
bijbelse opdracht, niet een willekeurige emotie. God vraagt je niet of je je warm en prettig voelt;
hij vraagt of je wilt handelen op een liefdevolle manier. Is dat dan niet hypocriet? Nee, het is
uitstijgen boven wrok, pijn en angst en echt geloof beoefenen. Het betekent jezelf afvragen: ‘Als
ik nu onvoorwaardelijk zou liefhebben, wat zou ik dan doen? Hoe zou ik reageren op mijn
partner?’ En doe dat vervolgens. De Bijbel zegt dat de liefde nooit zal ophouden te bestaan
(1 Kor. 13:8). Je kunt je al liefdevol handelend een weg banen naar een nieuwe manier van
voelen, zowel voor jou als voor je partner.
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Zondag 28 juni
‘Leg uw last op de Heer…’ (Ps. 55:23)(NBV).
Blijven wanneer je liever gaat (4).
Geef je huwelijk over aan God. Het laatste woord over de kwestie moet Gods Woord zijn!
Professionele hulp zoeken is een goede zaak, maar zolang je het eigendomsrecht van je huwelijk
niet hebt overgedragen aan God, heb je je beste optie nog niet gebruikt. Wat betekent je
huwelijk overdragen aan God in de praktijk? Het betekent twee dingen: 1) Jij bepaalt niet langer
wat er moet gebeuren, dat is Gods werk en jij moet hem niet in de weg staan, zodat hij zijn werk
ongehinderd kan doen. Jouw eigenbelang en behoefte aan controle moeten buigen voor zijn wil.
Zolang jij alleen maar aanstuurt op ‘jouw gelijk’ en het corrigeren van je partner zal jij een deel
van het probleem blijven. Geef je het probleem daarentegen aan God, dan heeft hij - en niet jij een probleem om aan te werken! 2) Je leert hoe je moet wandelen in geloof, niet in
aanschouwen (2 Kor. 5:7)(NBG). Wanneer dingen voor je gevoel uit de hand gaan lopen wil je
het probleem opnieuw zelf overpakken. Doe het niet, dan krijg je te maken met nog meer
dingen die niet werken. Besluit opnieuw om God de controle te laten hebben en in jullie beider
harten te werken. Wandel door geloof en niet door gevoelens. De psalmist zegt het zo: ‘Leg uw
last op de Heer en hij zal u steunen.’ Wanneer je erop vertrouwt dat God het afhandelt,
gebeuren er drie dingen: a) je ervaart vrede; b) de weerstand van je partner neemt
waarschijnlijk af omdat je de boel niet langer opstookt; c) God gaat aan het werk. ‘… hij die dit
goede werk bij u [beide] begonnen, zal het ook voltooien…’ (Fil. 1:6).
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