het Woord voor Vandaag - week 24
Maandag 8 juni
‘… goed voorbereid standhouden’ (Efez. 6:13)(NBV).
Stand leren houden.
Laat de conflictvrije seizoenen in je leven je niet in slaap sussen en een vals gevoel van
veiligheid geven: ‘Wees waakzaam… de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op
zoek naar een prooi’ (1 Petr. 5:8).
Wat moeten we doen als de duivel langskomt? Goed voorbereid standhouden. En de Heer
kan daar voor zorgen (zie Rom. 14:4), niet door je eigen kracht, maar door de kracht van
Jezus Christus. Uit jezelf ben je een makkelijk doelwit, maar in de kracht van de Heer kun
je standhouden en niet toegeven. Als satan dus vandaag komt aanzetten met zijn
verleidingen, maak hem dan duidelijk dat je zult standhouden in Christus. Laat hem weten
dat je standhoudt tot het schudden stopt, tot de golf van eenzaamheid voorbij ebt, tot je
huwelijk is hersteld, tot je uit de schulden bent, tot de strijd voorbij is, tot de verleider zijn
kracht verliest om je te strikken en te laten struikelen. Zorg jij voor het standhouden, dan
zorgt God voor de kracht!
Paulus zei dat hij tegen alle dingen bestand was door Christus die hem kracht gaf
(Fil. 4:13). En die kracht schenkt hij niet één keer, maar keer op keer. Hij geeft je kracht
elke keer als je voor een moeilijke uitdaging staat, elke keer als een herinnering terugkomt
om je te kwellen, elke keer als je herinnerd wordt aan je onvolmaakte verleden, elke keer
als je met een moeilijke situatie te maken hebt. Bij God de benodigde kracht vandaan
halen om bestand te zijn tegen de vijand gaat niet vanzelf. Dat kost je wat. Het kost je
lofprijzing, gebed en tijd in zijn Woord met een nieuwe intensiteit. Maar de waarheid is dat
je wel degelijk kunt standhouden als je wilt!
Dinsdag 9 juni
‘… en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen als de sterren,
voor eeuwig en altijd’ (Dan. 12:3)(NBV).
Iets blijvends nalaten.
Iemand met een onplezierig karakter overleed en een dominee die hem nooit ontmoet had,
sprak een grafrede uit. In de hoop de familie wat troost te bieden, liet de geestelijke zich
meeslepen en beschreef de overledene als een liefhebbende zoon, een toegewijde vader
en een beminnelijk echtgenoot. Na de dienst wenkte de weduwe haar zoon en zei: ‘Loop
eens naar de kist en kijk of het inderdaad je vader is over wie hij het had.’ Maar nu serieus,
als je leven zou worden afgemeten naar je bijdragen in plaats van naar de duur, hoe
zouden mensen zich jou dan herinneren?
James Kennedy schreef: ‘Kijk eens naar de grote piramide van Gizeh, een van ’s werelds
grootste massieve bouwwerken. Iemand heeft die als een gedenkteken voor zichzelf laten
bouwen… koning Cheops, niet een naam die je nog dagelijks hoort! Grootmogol Shah
Jahan liet de Taj Mahal bouwen als een eerbewijs aan zijn vrouw, maar ook hij bouwde
tevergeefs; wie weet nu nog wie Mumtaz was? Terwijl deze mensen allemaal zijn vergeten,
kunnen wij een blijvend stempel drukken op de wereld. God heeft een verlangen in ons
hart gelegd naar betekenis en blijvendheid omdat wij op weg zijn naar een eeuwig leven.
Hoe kunnen we dan naam voor onszelf maken voor de eeuwigheid? Door mensen tot
Christus te leiden! Ken jij iemand die hem nog niet kent? Die zal je voor altijd dankbaar zijn
dat jij de tijd en moeite genomen hebt hem bij Jezus te introduceren.’ De bijbel zegt dat je
zult ‘stralen als de sterren, voor eeuwig en altijd’, als jij mensen tot Christus leidt.
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Woensdag 10 juni
‘En hij heiligde Isaï en zijn zonen…’ (1 Sam. 16:5)(NBG).
De waarheid over Davids broers.
De zeven broers van David werden allemaal besneden: een teken van goddelijk
eigenaarschap. Toch wilde niemand van hen het opnemen tegen Goliat. Waarom niet?
1) Zij lieten toe dat de angst van hun omgeving hun eigen geloof uitholde. Angst is
besmettelijk; als je er lang genoeg naar luistert, raak je ermee besmet. Nu hoef je je
niet te isoleren van de wereld, maar je moet je wel afzijdig houden van de negatieve
invloeden die ervan uitgaan. Het luisteren naar Goliat putte Davids broers uit. Naar wie
luister jij? Zoek Gods mening en bouw daar je leven omheen. Laat zijn woord elk
probleem oplossen.
2) Zij hadden geen persoonlijke geschiedenis met God om op terug te vallen. Geen
enkele strijd in het leven is onbetekenend. De kleine rusten ons toe voor de grote en
die vormen weer onze bestemming. De leeuw die hij als kind doodde, was groot, de
beer was groter en Goliat nog groter. Maar David liet zich niet intimideren. ‘De Heer,
die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de
handen van deze Filistijn’ (1 Sam. 17:37). Vertrouw op je ‘Godmomenten’. Wat je in
een crisis gelooft, wordt bepaald door je ervaringen met God in het verleden.
3) Hun uiterlijk maakte misschien indruk, maar hun hart was niet op zoek naar God.
Daarom schoof hij ze aan de kant met de woorden ‘Het gaat niet om wat de mens ziet:
de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart’ (1 Sam. 16:7). Davids
geestelijke kern werd gevormd terwijl hij de schepping observeerde en zich met zijn
Schepper onderhield. ‘Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn
ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God’ (Ps. 42:2-3). Kun jij
dat ook zeggen?
Donderdag 11 juni
‘Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ (Num. 6:26)(NBV).
God ziet vandaag toe op jou!
Als kind verloor Dallas Willard zijn moeder. Hij schrijft over een jongetje dat het ook had
meegemaakt. Elke avond stapte hij naar zijn vaders slaapkamer en vroeg of hij bij hem in
bed mocht. Pas wanneer zijn vader hem beloofde dat hij met zijn gezicht naar hem
toegekeerd zou gaan slapen, voelde de kleine jongen zich veilig genoeg om in te
dommelen. Willard schrijft: ‘We kúnnen het redden met een God die niet spreekt. Veel van
ons denken tenminste dat we dat kunnen. Maar eigenlijk is het niks, zo’n leven, en het is
zeker niet het leven zoals God het bedoelt of het overvloedige leven dat Jezus door zijn
komst beschikbaar heeft gemaakt.’
Mozes bad: ‘Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ Is het niet geweldig
om te weten dat God over ons waakt, ons leidt en 24 uur per dag beschermt, elke dag
opnieuw? De meest voorkomende belofte in de bijbel is zelfs niet eens over verlossing of
over de hemel. Nee, de belofte die je het meeste leest is ‘Ik zal met je zijn’ (zie Joz. 1:5).
Het is de belofte die God deed aan Henoch, Noach, Abraham, Sara, Jakob, Jozef, Mozes,
Maria en Paulus. En het is de belofte die hen op de been hield! David zei: ‘Al gaat mijn weg
door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij’ (Ps. 23:4). God herinnerde
zijn volk voortdurend aan het feit dat hij met hen was door de tabernakel, de ark van het
verbond, het manna in de woestijn en de wolk en het vuurverschijnsel die voor hen
uitgingen. Net zoals hij jou er vandaag aan herinnert: ‘Laat je door niets weerhouden of
ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij’ (Joz. 1:9). Wees gerust
vandaag, God ziet toe op jou!
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Vrijdag 12 juni
‘Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand’ (Spr. 24:3)(NBV).
De beste weg voor je kind (1).
Heb jij al je kinderen op dezelfde manier opgevoed en vraag je je af hoe het komt dat er
eentje problemen geeft?
1) Gefeliciteerd dat het met de anderen gelukt is! Je zit boven de lijn. Een goede
gezinsregel is: Bid voor je tekortkomingen; focus op wat goed gaat. Zit niet teveel in over
één kind terwijl je intussen de anderen tekort tijd en aandacht geeft. Al voelt het niet
natuurlijk, concentreer je toch minder sterk op het probleemkind. Sleutel niet aan hem.
Geniet van al je kinderen en kijk hoe dingen zich verbeteren. 2) Kinderen ontwikkelen zich
niet in dezelfde mate en op dezelfde manier. Veel probleemkinderen zijn gewoon
laatbloeiers. Geef ze de tijd die ze nodig hebben. 3) De meeste gezinnen kennen een
zwart schaap. Zij geven ons een ongemakkelijk gevoel omdat ze het in het leven niet zo
doen als de rest van ons. Accepteer wat je niet prettig van hen vindt totdat God of hen
verandert of je gezin erdoor leert op een volwassen, onvoorwaardelijke, niet controlerende
manier lief te hebben. 4) Jij doet je best als een onvolmaakte maar liefhebbende ouder.
Vervolgens maken je kinderen en niet jij, hun eigen keuzes. De zonen van de profeet
Samuël ‘volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit,
namen steekpenningen aan en verdraaiden ‘t recht’ (1 Sam. 8:3). Pijnlijk en teleurstellend,
inderdaad! Maar Samuël krijgt geen last opgelegd van geestelijk of ouderlijk falen. Een
godvruchtig man als geen ander was hij, in woord en daad. Maar toen puntje bij paaltje
kwam, hadden zijn zonen hun keuzes en kozen anders.
Hoe disfunctioneel je kind misschien ook is, hij heeft onder God het meest aan een ouder
die reageert in geloof en die niet aan hem sleutelt, aan een ouder die bidt en niet
bemoeizuchtig is. Hij heeft het meest aan een ouder die God de ruimte geeft om zijn eigen
gang te gaan.
Zaterdag 13 juni
‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg…’ (Spr. 22:6)(NBV).
De beste weg voor je kind (2).
Is je ene kind een en al gehoorzaamheid en breekt de ander alle regels? Of is je oudste
super georganiseerd en je tweede een chaoot? Kinderen zijn geschapen als unieke
wezens. Met die realiteit omgaan is de grote uitdaging van een ouder. Kijk eens naar Gods
richtlijnen in Spreuken 22:6.
1) ‘Leer een kind.’ Verstandige, liefdevolle, productieve, gelukkige kinderen ontstaan niet
vanzelf - ze worden getraind. Onze sleutelkinderen generatie heeft dat wel bewezen:
‘Een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande’ (Spr. 29:15).
Verstandige ouders kiezen de richting van hun kind en houden daar dan aan vast door
positieve bekrachtiging en consequente discipline. Ze werken aan houding en gedrag
van hun kind met Gods woord als basis. Salomo’s verwijzing naar een kind in dit
schriftgedeelte slaat op een kind vóór zijn tienerjaren, als het nog gevormd kan worden.
Mis je die vroege trainingsjaren, dan zul je er een zware klus aan hebben. Met Gods
hulp is het echter niet onmogelijk.
2) ‘De juiste weg.’ Heb je wel eens gehoord van tegendraadse opvoeding? Dat is
proberen je kind iets te laten doen waarvoor hij niet bedoeld is. Vierkante spijkers in
ronde gaatjes duwen vraagt om rebellie in energieke kinderen en om
creativiteitsdodende conformiteit in volgzame kinderen. Het gaat echter om het leren
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van de juiste weg terwijl je rekening houdt met de individuele gaven of aanleg van je
kind. Kijk waar je kind goed in is en stuur dan bij. Vierkante spijkers in vierkante gaatjes
stoppen vermindert de weerstand, nodigt uit tot samenwerking en erkent Gods
bestemming voor je kind. Als het hun pad is (en niet het jouwe), dan zullen zij zich
eraan toewijden.
3) ‘Het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’ Als zij op de plek zitten die
God voor hen bestemd heeft, hoeft niemand ze te manipuleren, te sturen of te
bedreigen. Ze hebben hun plekje gevonden, ze zijn creatief, ze worden uitgedaagd, ze
zijn content en willen zich graag verder ontwikkelen in het vierkante gaatje dat God
voor hen gemaakt heeft!
Zondag 14 juni
‘Gelukkig wie… zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God’ (Ps. 146:5)(NBV).
Wanneer de vooruitzichten niet zo gunstig lijken.
F.B. Meyer zegt: ‘De opvoeding van ons geloof is niet compleet zolang we niet leren dat
Gods voorzienigheid heen werkt door verlies… dat er een les zit in het mislukken en
verdwijnen van dingen. De drooggevallen rivier waar Elia zat is een beeld van ons leven!
‘Na verloop van tijd viel de rivier droog’ (1 Kon. 17:7). Dit is ook de geschiedenis van ons
verleden en een profetie van onze toekomst… leer het verschil kennen tussen vertrouwen
in de gave en vertrouwen in de Gever. De gave is misschien maar voor een seizoen, maar
de Gever is voor eeuwig. Als de Heer Elia gelijk naar de weduwe in Sarefat gestuurd had,
dan zou hij iets hebben gemist dat hem hielp een beter mens te maken - leven door geloof.
Altijd wanneer onze aardse bronnen opdrogen is dat opdat we ervan kunnen leren dat
onze hoop en hulp in Gods handen liggen.’
Iemand anders schrijft: ‘Soms is er niet genoeg geld om de eindjes aan elkaar te knopen.
Mensen zeggen dat we een budget moeten opstellen. Goeie grap. We kijken naar de
situatie en zien dat het absoluut niet kan. Dat is het moment om God te gaan vertrouwen.
Je mogelijkheden worden niet beperkt door vroegere of tegenwoordige omstandigheden.
Als er niet genoeg is om je noodzakelijke uitgaven te betalen, doe dan wat je kunt en laat
het vervolgens los. Vertrouw erop dat God in je nood zal voorzien, kijk dan verder dan je
portemonnee. Kijk naar je bron. Maak aanspraak op een goddelijke, onbeperkte bron. Doe
jouw deel. Probeer financieel verantwoordelijk te zijn in denken en doen. Vraag om
wijsheid en luister naar Gods leiding. Laat vervolgens je angst en behoefte aan controle
los. ‘Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht’ (Spr. 3:5). We weten
allemaal dat geld een noodzakelijk deel van het leven is - maar dat weet God ook.’
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