het Woord voor Vandaag - week 04
Maandag 19 januari
‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10)(NBV).
Leven in al zijn volheid.
Voor een leven in al zijn volheid zijn drie dingen nodig:
1) Een goede mentor. ‘Volg mij na,’ schrijft Paulus (Fil. 3:17). Goede mentoren leiden
door hun voorbeeld. Willen ze gevolgd worden, dan weten ze dat ze eerst respect
moeten afdwingen. Ze stemmen hun instructies zorgvuldig af aan de hand van jouw
sterke en zwakke punten. Ze weten of je een rechterhersenhelft creatief/intuïtief type
bent of een linkerhersenhelft analytisch type. Ze weten of je visueel of verbaal bent
ingesteld. Ze weten of je een schouderklopje nodig hebt of een schop onder je kont.
Heb je zo’n mentor, dan ben je een gezegend mens. Heb je die niet, vraag God er dan
om.
2) Je beste beentje voor. Andrew Carnegie zei: ‘Het heeft geen zin te proberen mensen
te helpen die zichzelf niet helpen. Je kunt niemand de ladder opkrijgen als hij niet
minstens bereid is te klimmen.’
3) Een schepje erbovenop. Dit is het ‘extra mijl’ principe dat Jezus onderwees
(Matt. 5:41). Het houdt in: a) een beetje extra inspanning. Art Williams zei: ‘Je verslaat
50% van de mensen door hard te werken; je verslaat de andere 40% door eerlijk te
zijn… voor de laatste 10% ga je maar een robbertje vechten.’ Als je dat gevecht wilt
winnen, besluit er dan altijd een schepje bovenop te doen; b) wat extra tijd. ‘Het
visioen wacht tot zijn tijd gekomen is… wacht maar, het komt zeker’ (Hab. 2:3). Gutzon
Borglum, de beeldhouwer die het monument voor de Amerikaanse presidenten bij
Mount Rushmore maakte, werd gevraagd of hij zijn werk perfect vond. Hij schijnt
geantwoord te hebben: ‘Op dit moment niet. De neus van president Washington is een
centimeter te lang. Maar zo is het eigenlijk beter. Want door de erosie zal hij over
10.000 jaar precies goed zijn.’
Dinsdag 20 januari
‘Toen ik wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen’
(Ruth 1:21)(NBV).
Wees dankbaar voor je zegeningen.
Als het gaat om waardevolle levenslessen komt het boek Ruth (al gelezen?) boven aan de
bestsellerslijst. Laten we de komende dagen eens een paar van die lessen bekijken.
Toen er hongersnood uitbrak in Betlehem trokken Naomi, haar echtgenoot en twee zonen
naar Moab waar het beter was. Wat naar ze hoopten een kort verblijf zou zijn liep uit op
een periode van tien jaar. Hun zonen trouwden met twee locale meisjes: Ruth en Orpa.
Toen gebeurde het ondenkbare: de man van Naomi en haar beide zonen stierven. Het
verlies stemde haar bitter. Toen ze hoorde dat de economie in Betlehem was opgeleefd,
besloot ze terug te gaan. Bij aankomst zei ze: ‘Toen ik wegging had ik alles, maar de Heer
heeft mij met lege handen laten terugkeren.’ Wat bedoelde ze? Ze zei daarmee dat ze
ondanks de hongersnood in Betlehem tenminste haar man en zonen nog had, terwijl zij ze
in Moab, het land van overvloed, had verloren.
Je mist het water nooit zolang de bron niet opdroogt. De waarheid is dat je gezegend kunt
zijn zonder dat je het zelf weet. Pas achteraf besef je dat wat je hebt, veel belangrijker is
dan alles wat je niet hebt. Toen Naomi verloor wat haar het meest dierbaar was, leek zelfs
een hongersnood in vergelijking daarmee van weinig betekenis. Misschien zeg jij wel
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eens: ‘Ik zal pas gelukkig zijn als…’. Maar nee, zo werkt het niet, geluk komt niet van
krijgen wat je hebben wilt; het komt van waarderen wat God je gegeven heeft. In plaats
van zeuren en klagen over je levenslot kun je je beter afvragen: ‘Wat zou ik dan willen in
ruil voor wat ik heb?’ Weet je het antwoord niet, ga dan je zegeningen tellen en God
ervoor danken.
Woensdag 21 januari
‘De vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man’
(Ruth 1:5)(NBV).
Winst door je pijn heen.
Toen hun echtgenoten stierven, kregen Naomi, Ruth en Orpa een uniek band met elkaar.
Moeilijk te begrijpen als je daar niet doorheen bent gegaan. Het is een contact dat niet
geboren is uit leeftijd, ras, achtergrond of status en het brengt de apartste mensen bij
elkaar. Als jij pijn lijdt, hoef je niet te zoeken naar begrip en steun bij mensen die niet in
jouw schoenen hebben gestaan. Mensen kunnen jou niet geven wat ze niet hebben. Vaak
is het beste advies wat ze te bieden hebben oppervlakkig en al snel storend.
Als jij verder je pijn nog geen plek kunt geven en het nut ervan niet inziet, kun jij je
slachtoffer voelen. Maar zie je eenmaal Gods genade aan het werk en zijn hand in alles,
dan kun je weer een stap verder: opnieuw trouwen, een baby, een andere baan, een
andere droom najagen, opnieuw leven.
Charles Spurgeon schreef: ‘Eenmaal in ons hemels thuis zullen we, zoals oude soldaten
verhalen en littekens vergelijken, elkaar vertellen over de trouw van God die ons
erdoorheen heeft gesleept. Ik zou niet graag de enige zijn die nooit verdriet had ervaren,
of me een vreemde eend in de bijt voelen in zo’n heilige gemeenschap. Accepteer daarom
jouw aandeel in de strijd, want over niet al te lange tijd dragen we de kroon.’
Wanneer het leven plotseling verandert en je de dagen doorworstelt, herinner je er dan
aan dat de vijand het stuur niet van God heeft afgepakt. Nee, God weet waar je doorheen
gaat en heeft nog steeds een plan met je leven. Wees bemoedigd. Je wint door je pijn
heen. Overwinning komt voort uit strijd. Houd vast aan zijn hand; hij zal je erdoorheen
leiden!
Donderdag 22 januari
‘Waar u gaat, zal ik gaan…’ (Ruth 1:16)(NBV).
Wie heeft er een plek in jouw leven?
Ruth zei tegen Naomi: ‘Waar u gaat, zal ik gaan.’ Je kunt je hele leven ergens met iemand
doorbrengen en van alles aan het doen zijn, maar dan plotseling iemand ontmoeten en
voelen dat er iets tussen jullie bestaat. Het is waardoor Elisa het boerenwerk opgaf en Elia
volgde, een excentrieke profeet. Het is waardoor Timoteüs optrok met Paulus, een oude
man die ter dood veroordeeld zou worden. Intuïtief weet je dat je zonder die persoon je
bestemming niet bereikt. Achteraf realiseer je je dat je niet zou zijn waar je nu bent als je
die persoon niet had ontmoet, dat telefoontje niet had aangenomen of die email niet had
gelezen.
Maar aan de andere kant ‘kuste Orpa haar schoonmoeder vaarwel’ (v. 14). Dat Orpa
terugging, was niet verkeerd van haar; het betekende alleen dat haar aandeel in het
verhaal voorbij was. Erken wanneer iemands aandeel in jouw verhaal voorbij is, anders
blijf je maar proberen doden op te wekken. David pleitte bij God voor het leven van zijn
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pasgeboren zoon. ‘Hij vastte streng en legde zich ’s nachts op de grond te slapen… wilde
ook geen eten aannemen’ (2 Sam. 12:16-17). Maar toen het kind stierf, moest hij
accepteren dat hij er niets meer aan kon doen, daarom ‘stond hij van de grond op, nam
een bad… trok andere kleren aan… en liet zich iets te eten brengen’ (v. 20). Onderken
wanneer iets voorbij is. Als God het je wil laten hebben, zal hij het je geven. Als je
geprobeerd hebt het te laten werken en het heeft niet gewerkt, aanvaard dan zijn wil in de
kwestie. Sta op, ga naar de winkel, koop iets nieuws, trakteer jezelf op iets lekkers en ga
weer verder! Smeek nooit iemand tegen zijn wil in bij je te blijven. Dat hij weggaat is geen
ongelukkige omstandigheid, het betekent gewoon dat God iets beters voor je heeft (en
mogelijk ook voor die ander), vertrouw hem dus en ga door!
Vrijdag 23 januari
‘Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was’ (Ruth 2:3)(NBV).
‘Het toeval wil’.
In het leven van Ruth ging het bergafwaarts. Haar man was gestorven. Ze had haar
vaderland Moab achtergelaten en werd niet geaccepteerd in haar nieuwe omgeving in
Betlehem. Overleven was haar enige doel en ze maakte er het beste van door net
voldoende aren te rapen om in leven te blijven. Toen zette God de boel op zijn kop. De
maaiers gingen met opzet handenvol gerst op haar pad laten vallen. Ze begon
onverdiende zegeningen op te rapen. Waarom? Omdat Boaz Ruth aren zag rapen en
tegen zijn arbeiders zei dat ze wat moesten laten liggen voor haar om op te rapen (v. 16).
Al had Boaz nog nooit een woord met Ruth gewisseld, toch ontving ze zijn zegen. Een
belangrijke les: je weet niet wat God over je leven heeft uitgesproken, maar plotseling
verandert alles! Deuren openen zich, kansen doen zich voor, mensen die jou eerst niet
leken op te merken of te mogen, zijn je opeens gunstig gezind. Wat is er aan de hand? Je
stappen worden geleid door de Heer (Ps. 37:23). Toen de Israëlieten in het beloofde land
kwamen, zei God tegen hen: ‘U krijgt daar… wijnstokken die u niet hebt geplant’ (Deut.
6:11). God kan je in situaties brengen waar anderen het werk doen en jij er de vruchten
van plukt. En je hoeft niet eens angstvallig op te letten of iemand anders jouw deel niet
krijgt, want niemand kan het oprapen dan jij alleen.
Ruth ging op weg met een bestemming voor ogen en kwam bij toeval op een andere plek
van bestemming terecht. Toen Boaz haar naam noemde, kwam ze vanuit haar plek in de
schaduw naar een plek van zegen in het volle licht. In plaats van arbeidster in een hoekje
van de akker, werd ze uiteindelijk eigenaar van de hele akker. Zo snel kan dat gaan als
God in beweging komt. Wees er dus klaar voor!
Zaterdag 24 januari
‘Jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken’ (Ruth 2:16)(NBV).
Je moet begrijpen waarom.
Kun je je voorstellen hoe Ruth zich voelde? Ze was in de rouw, arm en bezorgd over de
toekomst. Ze had net een hongersnood achter de rug en kreeg plotseling meer dan ze
nodig had in haar schoot geworpen. Ze verdiende het niet, had er niets voor gedaan en
kon het nog minder begrijpen. Dat is hoe God werkt.
Een woord van waarschuwing is echter op zijn plaats: als je geen zegen gewend bent, kan
het je naar het hoofd stijgen! De bijbel zegt: ‘U moet beseffen dat het de Heer, uw God, is
die u in staat stelt om die welvaart te bereiken’ (Deut. 8:18). God is degene die jou in staat
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stelt te doen wat anderen moeilijk of onmogelijk vinden. Soms moeten anderen cursussen
volgen voor iets wat jou natuurlijk afgaat. Dat komt omdat God jou gezegend heeft met het
talent. Waarom zou hij dat doen? Omdat er een direct verband bestaat tussen je
zegeningen en je levensdoel. God zegent je niet om ermee te pronken en te pralen. Of
zijn zegeningen nu komen in de vorm van meer geld, een betere gezondheid of meer
invloed, Gods gaven zijn slechts het gereedschap om jou op de goede plek te krijgen
zodat je zijn wil kunt doen. De vijand is niet alleen uit op je middelen maar ook op je doel!
Wat heb je aan succes als je niet in Gods wil bent? Wanneer God je iets geeft, wil hij dat
je het gebruikt tot zijn eer. Als God je dus zijn zegeningen geeft, zorg dan dat je de
bijbehorende instructies leest. Pas dan zal je hem behagen en vervulling vinden! En nog
iets, vergeet nooit dat God de bron is van alles wat je hebt en ooit zult hebben!
Zondag 25 januari
‘Dank God onder alle omstandigheden’ (1 Tess. 5:18)(NBV).
Wees dankbaar voor je baan.
Of je nu avondcaissière bent in een supermarkt of baas van een groot bedrijf, het is wel
heel makkelijk om te klagen over je huidige positie als je niet eerst waardeert hoe je zover
gekomen bent. Waar zouden we zijn zonder moeders die voor anderen de was doen
zodat hun kinderen op pianoles kunnen? Waar zouden we zijn zonder vaders die
bijbaantjes aannemen zodat kinderen extra cursussen kunnen volgen? Het is misschien
goed om, voor je verder leest, je dankbaarheid te erkennen voor de bijdragen die anderen
in je leven hebben geleverd.
Of loopt het op dit moment niet zo lekker in je leven? Dat kan natuurlijk, maar toen Jozef
door zijn broers als slaaf werd verkocht, kon hij absoluut niet bevroeden dat God hun
kwade bedoelingen zou omkeren en van hem een leider zou maken die het land zou
redden. Verhaal na verhaal lees je in de bijbel over situaties waar tegenspoed leidt tot
vooruitgang en verlies tot winst. Er ontvouwt zich een meesterplan in je leven. Wees wijs,
neem de lessen die je geleerd hebt, mee naar de toekomst die God voor je in gedachten
heeft. Wanneer dan moeilijke tijden aanbreken, kun je je troosten met het feit dat God
alles onder controle heeft. De duivel kan het vuur waarin je je bevindt misschien opstoken,
maar jij kunt er zeker van zijn dat God zijn hand op de thermostaat heeft!
Het verhaal van Job leert ons dat de duivel toestemming moet krijgen om ons te mogen
aanvallen. Staat God daarom de aanval toe, dan plant hij zeker ook onze overwinning. Hij
zou niet toestaan dat we in een strijd verwikkeld waren die we niet konden winnen. God is
op zoek naar uitgelezen mensen die hij naar moeilijke plekken kan sturen. Zo kan hij
verheerlijkt worden. En draagt alles op deze manier bij aan het goede (zie Rom. 8:28).
Laat je dus niet van de wijs brengen. Houd gewoon je ogen open en kijk waar God op uit
is!
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