Het Woord voor Vandaag – week 30
Maandag 20 juli
‘Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang…’ (Jes. 48:17)(NBV).
Leid met behulp van je sterke punten.
Wat denk je, zou God willen dat het je goed gaat? Het antwoord is een volmondig ja! Hij zei
tegen de Israëlieten: ‘Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie
leidt op de weg die je gaat.’ Maar je zult alleen slagen als je de juiste dingen weet en doet.
Alleen als de leider groeit, zal het bedrijf of de bediening groeien. Het is verbazingwekkend hoe
veel tijd, geld en energie we besteden aan dingen die geen groei kunnen produceren. Logo’s en
leuzen, websites en brochures, ze zijn allemaal belangrijk, maar ze zullen incompetent
leiderschap nooit goed maken. Dus wat zou je moeten doen? Zodra je weet dat je in Gods wil
wandelt en je privéleven op orde is, zijn prioriteiten en concentratie de sleutels tot succes. Een
bekend voorganger en zakelijk leider biedt de volgende richtlijnen: 1) Gebruik 70 procent van je
energie voor het ontwikkelen van je sterke punten. Effectieve leiders die hun potentieel
bereiken, besteden meer tijd aan wat ze goed doen dan aan wat ze slecht doen. 2) Gebruik 25
procent voor nieuwe dingen. Als je beter wilt worden moet je blijven veranderen en verbeteren.
Dat betekent uitstappen in nieuwe gebieden. Als je tijd besteedt aan nieuwe dingen met
betrekking tot je sterke punten, zul je groeien als leider. 3) Gebruik 5 procent voor je zwakke
punten. Niemand kan volledig voorkomen dat hij werkt op een terrein waarop hij niet sterk is.
(Let op: we hebben het hier niet over zonde of zwakke karaktereigenschappen die moeten
worden aangepakt.) De sleutel is om de dingen waar je niet zo goed in bent te delegeren aan
mensen die daar wel goed in zijn. Op die manier ben je vrij om je te concentreren op de
gebieden van je door God gegeven sterke punten.
Dinsdag 21 juli
‘Laat iedereen … oppassen dat hij niet valt’ (1 Kor. 10:12)(NBV).
Is je relatie affaire-bestendig?
De meeste mensen zijn niet van plan om een affaire aan te gaan. Ze waren toevallig op het
verkeerde moment in de verkeerde gemoedstoestand samen met de verkeerde persoon. De
Bijbel waarschuwt duidelijk: ‘Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat
oppassen dat hij niet valt.’ Wanneer jij denkt dat het jou niet kan gebeuren ben je een doelwit
voor satan! Dus hoe kun je je huwelijk affaire-bestendig maken? Door voortdurende
communicatie. 1) Communiceer regelmatig met God. Jezus zei: ‘Bij het bidden… bid… Geef ons
vandaag het brood dat wij nodig hebben’ (Matt. 6:7-11). Dagelijkse communicatie met God
wapent je tegen echtelijke ondeugendheid. Hij wist ook dat het goed is om samen te bidden.
‘Onze Vader... Geef ons... Vergeef ons onze schulden’ (v. 9-12) gaat ervan uit dat we hulp
vragende mensen zijn die samen bidden. Paren die samen bidden zijn moeilijker uit elkaar te
krijgen. 2) Communiceer trouw met Gods Woord. Boeken over het huwelijk kunnen je
informatie geven, maar alleen de Bijbel, Gods huwelijkshandleiding, bezit de kracht om jullie
gemeenschappelijk leven te transformeren. Samen in de Bijbel lezen verlicht je begrip; het legt
de intenties van je hart bloot, maakt ze gevoelig en zuivert ze; het beschermt je relatie.
3) Communiceer openlijk met elkaar. Bouw relatiehekjes zodat verleiding geen voet aan de
grond krijgt. Stel verstandige richtlijnen vast voor contacten met het andere geslacht. Wees
open en eerlijk naar elkaar over je sociale relaties en je werk- en kerkrelaties. Alles wat je
partner een ongemakkelijk gevoel geeft, dient te worden opgemerkt en waar mogelijk
veranderd. Naast God ben je elkaars beste bescherming tegen mislukking. Dus, luister, leer, en
heb lief!
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Woensdag 22 juli
‘De wet van de Heer is volmaakt…’ (Ps. 19:8)(NBV).
De kracht van Gods Woord (1).
Van alle woorden ooit gesproken is alleen ‘het woord van God levend en krachtig’ (Hebr. 4:12).
Dus wanneer je je Bijbel leest, put je uit een levensveranderende kracht. Laten we eens kijken
naar een paar prachtige eigenschappen en effecten die worden toegeschreven aan Gods Woord
in Psalm 19. 1) ‘De wet van de Heer is volmaakt.’ Om het woord wet te begrijpen moet je
denken aan de manier waarop heersende krachten, zoals zwaartekracht, aerodynamica en
fysica werken. Wanneer je deze wetten ontkent of tart, lijd je; wanneer je volgens die wetten
werkt, slaag je, maar ze zijn altijd van kracht! Zo is het ook met Gods Woord. Het kan niet
worden verbeterd, er kan niets aan worden toegevoegd of van worden afgehaald. Het is
toereikend en in staat om zijn doelen in jouw leven te bereiken. Daarnaast verfrist het de ziel!
Waarom zou je het niet omarmen? 2) ‘De richtlijn van de Heer is betrouwbaar’ (v. 8). Je kunt
rekenen op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van Gods Woord in alle omstandigheden
van het leven. In een wereld van veranderende waarden, omstandigheden en relaties, kun je je
volle vertrouwen stellen op de Schrift, in de overtuiging dat deze zal standhouden en jou zal
vasthouden! Bovendien is het ‘wijsheid voor de eenvoudige’ - de onervarene en onvolwassene.
Het zal in jou een wijsheid produceren die veel verder gaat dan wat er beschikbaar is door
middel van onderzoek en onderwijs. 3) ‘De bevelen van de Heer zijn eenduidig…’ (v. 9). Gods
geboden zijn accuraat, correct en deugdzaam, en we zijn geroepen om ‘ons geloof te verrijken
met deugdzaamheid’ (2 Petr. 1:5) of morele voortreffelijkheid. Dit kan niet worden bereikt door
wilskracht, maar door de bovennatuurlijke kracht van Gods Woord.
Donderdag 23 juli
‘De bevelen van de Heer zijn eenduidig…’ (Ps. 19:9)(NBV).
De kracht van Gods Woord (2).
Nog een paar bijzonderheden over Gods Woord: 1) ‘De bevelen van de Heer zijn eenduidig...’
Wanneer mensen als Plato en Shakespeare spreken, is het effect van hun woorden op ons
afhankelijk van onze insteek. Voor de een is het misschien een stuk informatie en vermaak,
terwijl het de ander koud laat en hem niet boeit. De woorden van Plato en Shakespeare zou je
kunnen omschrijven als intrinsiek neutraal, maar met Gods woorden is dat niet het geval: die
stralen! Net als warmte en licht zijn het bronnen van geestelijke energie. Die bronnen bezitten
een dynamische kracht die verandering produceert waar hij ook heengaat. Zo is ook Gods
Woord dynamisch. Het straalt transformerende kracht uit die iedereen verandert die in zijn
omgeving verkeert! 2) ‘De voorschriften van de Heer zijn waarachtig…’ (v. 10). Het Hebreeuwse
woord voor ‘waarachtig’ staat voor ‘zekerheid, eerlijkheid en getrouwheid’. Met absoluut
vertrouwen kun je alles in zetten op de betrouwbaarheid van Gods Woord. Het garandeert je
dat God zegt wat hij bedoelt en bedoelt wat hij zegt. Je kunt veilig bouwen op elke lettergreep.
Met andere woorden, je kunt ‘leven... van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’
(Matt. 4:4). 3) ‘Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond’
(Ps. 19:12). Gods Woord is meer dan alleen een lijst van wat wel en niet mag. Het is net als radar
die aan jou doorseint wanneer je gevaar loopt af te dwalen en in problemen te raken. Je
geweten alleen is onvoldoende. ‘Wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen
zonden… laat hoogmoed niet over mij heersen’ (v. 13-14). Door het gehoorzamen van Gods
Woord word je ‘rijk beloond’!
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Vrijdag 24 juli
‘Als je plaats morgen… leeg blijft, zal men je zeker missen’ (1 Sam. 20:18)(NBV).
Ben je bang om iemand te verliezen?
Voor wiens dood vrees je het meest? Zit je daarover in? Als dat zo is, ga dan het volgende in
praktijk brengen: 1) Vraag God om de genade om de dood te accepteren als een onvermijdelijk
onderdeel van het leven. Zowel jij als je geliefde zal uiteindelijk sterven, en niemand dan God
weet wie er het eerst gaat. Je zorgen maken over iets wat buiten je controle ligt berooft je
daarom alleen maar van je vrede en vreugde. 2) Haal alles uit elk moment. Als je de exacte
datum van de dood van je geliefde zou weten, wat had je dan gedaan willen hebben? Of niet
gedaan willen hebben? Zou je die reis hebben gemaakt waar jullie het altijd over hadden? Zou je
minder kritisch zijn en meer complimenteus? Zou je meer tijd met hem/haar doorbrengen en
hem/haar vaker vertellen dat je van hem/haar houdt? 3) Verdoe je tijd geen minuut langer met
domme ruzietjes en kleine irritaties. 4) Doe er alles aan om te zorgen dat je geliefde recht
tegenover God staat. Dan kun je er zeker van zijn dat hij vrede heeft en dat jullie de eeuwigheid
samen zullen doorbrengen. 5) Vergeet niet dat je geliefde ook Gods geliefde is. En hij houdt nog
meer van hem dan jij. Wanneer de tijd komt, zal God met je zijn. ‘Al gaat mijn weg door een
donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij’ (Ps. 23:4). 6) Probeer je geliefde voor te
stellen in de hemel. Jezus zei: ‘Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik
terug… dan zullen jullie zijn waar ik ben’ (Joh. 14:2-3). Het afscheid zal maar voor even zijn, maar
de hereniging voor altijd.
Zaterdag 25 juli
‘… en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan…’ (Mark. 11:25)(NBV).
Vergeving is het begin van het genezingsproces.
De moeilijkste overtredingen om te vergeven worden begaan door de mensen die het dichtst bij
ons staan. Waarom? Omdat we elke dag met ze moeten leven! Wanneer we nog jong zijn, zijn
onze emoties zo intens dat wonden en verwondingen ons een mensenleven lang bij kunnen
blijven. De pijn is erger wanneer degene die ons onrecht aangedaan heeft een ouder was.
Misschien wees een moeder ons af in plaats dat ze ons de liefde schonk die we nodig hadden.
Of misschien misbruikte een alcoholische vader ons in de middernachtelijke uren. Slachtoffers
van dergelijke verschrikkingen kunnen vele decennia later nog worden verteerd door wrok en
woede. Dit kan ertoe leiden dat je ‘ernaar gaat handelen’ en de mensen van wie je nu houdt en
die je het meest nodig hebt, beschadigt. Wat is het antwoord? Vergeving. Dr. Archibald Hart
definieert vergeving als ‘het opgeven van mijn recht om jou pijn te doen voor de pijn die jij mij
aandeed.’ Pas wanneer je de emotionele rijpheid vindt om degenen los te laten die je iets
hebben aangedaan, of ze nu berouw hebben getoond of niet, zullen je wonden beginnen te
helen. Jezus zei het zo: ‘Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten,
vergeef hem dan, opdat jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’ Hier is iets waar
je misschien niet aan gedacht hebt: Gods bereidheid om jou te vergeven hangt af van jouw
bereidheid om anderen te vergeven. Jij zegt: ‘Maar als ik hen vergeef, gaan zij vrijuit.’ Nee, dan
ga jij vrijuit! Je bevrijdt jezelf van pijn en wrok en plaatst je zelf in de positie om Gods zegen te
ervaren in je leven. Laat de overtreding en de overtreder over aan God; hij is de enige die
begrijpt wat de ander deed en waarom. Wat jou betreft - vergeving is de start van het
genezingsproces.
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Zondag 26 juli
‘Kinderen zijn een geschenk van de Heer...’ (Ps. 127:3)(NBV).
Voorbij de mythen van het ouderschap (1).
Hier zijn twee mythen over het ouderschap: 1) Goede ouders hebben altijd hun huis op orde.
Wij denken dat ons huis er uit moet zien als in een tijdschrift, dus we worden boos wanneer
onze kinderen het ondersteboven keren. Toch kan een obsessie met netheid resulteren in het
missen van kostbare momenten die nooit meer terug komen. Onbedoeld leren we onze
kinderen dat dingen en niet mensen belangrijk zijn. Wij geven ze het idee dat de schone schijn
meer telt dan met elkaar van het leven genieten. De waarheid is dat het huis sneller op orde zal
zijn dan je denkt - en stil, en leeg! Dus geniet maar van de wanorde, het gelach, het gemors en
de schaafwonden. Laat de butsjes en krasjes op het meubilair herinneringen worden aan
dierbare momenten met kleine mensjes die zullen opgroeien met het gevoel dat ze geliefd en
belangrijk voor je zijn. 2) Goede ouders moeten altijd gelijk hebben. Schrijfster en moeder Ann
Peterson deelt een inzicht dat ze kreeg terwijl ze een woordenwisseling had met haar zoon.
‘Uiteindelijk slaagde ik er met op elkaar geklemde kaken in hem te vragen: ‘Waarom moet je
altijd gelijk hebben?’ Hij antwoordde met op elkaar geklemde kaken (moet ie van zijn vader
hebben geleerd): ‘Omdat jij altijd gelijk wilt hebben.’ Ik voelde God toekijken op dat moment.
Woorden waren overbodig. De boodschap kwam luid en duidelijk over. Vanaf dat moment nam
het gelijk hebben de glans af van wat het ooit voor mij was geweest.’ De relatie met haar zoon
werd minder stijfkoppig. ‘Iets wat ik zou hebben gemist als ik had toegegeven aan de behoefte
om altijd gelijk te hebben.’ Dus kies je gevechten zorgvuldig! Goed ouderschap gaat niet over
‘overwinningen’ behalen en nederlagen toedienen; het gaat over genieten van je gezin.
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