het Woord voor Vandaag - week 38
Maandag 14 september
‘… draag het geloof als schild…’ (Efez. 6:16)(NBV).
Bouw je geloof op!
Het schild van een Romeinse soldaat beschermde hem van top tot teen. Het was gemaakt
van ijzer, bekleed met dikke lagen stof en doordrenkt met water als hij ten strijde trok. Het
gevolg was dat de brandende pijlen van de vijand sisten als ze het schild raakten. Zie je
waar ik heen wil? Paulus schrijft: ‘Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle
brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven’ (v.16). Satan kan geen hart
binnendringen dat zuiver is, gedrenkt in de Schrift en gesterkt door geloof. Dat is waarom
Petrus tegen Jezus zei: ‘Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’
(Luc. 22:32). Het is jouw geloof dat onder vuur ligt. Het is jouw geloof dat moet worden
gevoed en gevormd. Het is jouw geloof dat je ondersteunt in de strijd van het leven! Jezus
heeft gezegd: ‘Heb vertrouwen (geloof) in God’ (Marc. 11:22). Merk op dat hij niet alleen
zei: ‘Heb vertrouwen in iets wat groter is dan jezelf.’ Nee. Hij zei: ‘Heb vertrouwen in God.’
Als jij vandaag onder vuur ligt, eigen je dan deze belofte toe: ‘Hij geeft de vermoeide
kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken
uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij
slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt
niet uitgeput’ (Jes. 40:29-31). God geeft aan ieder van ons een ‘mate van het geloof’
(Rom. 12:3)(NBG). Je moet het wel ontwikken, zegt Judas, door ‘je leven te bouwen op
het fundament van uw zeer heilige geloof’ (Judas 20). Geloof onder vuur is geloof in
ontwikkeling. In de strijdmomenten van het leven ontdek je pas of je je geloof hebt gevoed
of verwaarloosd!
Dinsdag 15 september
‘Het moet u tot grote blijdschap stemmen’ (Jak. 1:2)(NBV).
Tik -tik.
Max Lucado schrijft: ‘Wanneer een pottenbakker een pot bakt, controleert hij hoe hard die
is door hem uit de oven te halen en ertegen te tikken. Als hij ‘zingt’, is hij klaar. Als hij ‘dof’
klinkt, zet hij hem terug. Iemands karakter wordt ook gecontroleerd door ertegen te
tikken… late telefoontjes… humeurige leraren… aangebrand eten… lekke banden… ‘dat
meen je niet’ deadlines. Tikken halen het slechtste in ons naar boven. Ze zijn niet groot
genoeg om een crisis te vormen, maar als je er maar genoeg van krijgt, pas dan op. Files,
lange rijen, lege brievenbussen, vuile kleren op de grond. Tik. Tik. Tik. Hoe reageer jij?
Zing je of klink je dof? Jezus zei dat waar het hart vol van is, de mond van overloopt’
(Luc. 6:45). En er is niets zo effectief als een stevige tik om de ware aard van een hart
bloot te leggen. Het ware karakter van iemand zie je niet tijdens de heldhaftige momenten,
maar in de met tikken gevulde sleur van het dagelijks leven. Als jij meer een ‘dofklinker’
bent dan iemand die zingt, vat dan moed. Er is hoop voor ons ‘doffelingen’. Ga God
danken, niet een halfhartig dankuwel, maar een blij, uitgelaten dank u uit de grond van je
hart. Jakobus zegt: ‘Het moet u tot grote blijdschap stemmen, als u allerlei beproevingen
ondergaat… wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.’
God deelt de tikken uit voor je eigen bestwil. Testen komen, zeker weten. Dan kun je maar
beter lering trekken uit die tikken. Zie het als een gelegenheid om geduld en
doorzettingsvermogen te leren. Elke tik zal je helpen of bezeren, afhankelijk van hoe je
ermee omgaat. Wees je bewust van verdachte tikmomenten. We hebben allemaal
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momenten gedurende de week waarop we een ongebruikelijk aantal tikken kunnen
verwachten. Reken er gelijk mee af, wapen jezelf door extra te bidden, geef niet op en
denk eraan dat geen enkele tik rampzalig is. Alle tikken werken mee ten goede als we
God liefhebben en gehoorzamen.’
Woensdag 16 september
‘Jullie lijken op witgepleisterde graven…’ (Matt. 23:27)(NBV).
Wees oprecht!
Marybeth Whalen schrijft: ‘De schilders hadden de muur naar de onderverdieping
geschilderd. Een week later ontdekte ik dat hoewel de muur opnieuw geschilderd was, de
gewoonten niet waren veranderd. Nog steeds lieten de kinderen vuile vingers achter op de
muur en maakten weer grauw en vies wat wit en schoon was. Net als die muur kan ook ik
als ik niet uitkijk bedekken wat er is… een christelijk t-shirt dragen, mijn bijbel
meesjouwen, glimlachen alsof alles geweldig is en uitweiden over mijn wandel met de
Heer, maar diep van binnen liggen de lelijke oude gewoonten te wachten tot ze worden
blootgelegd zodra het in mijn leven moeilijk wordt. Ik kan een moderne Farizeeër worden
die focust op het witte pleisterwerk en de vuiligheid daaronder negeert.’
In de tijd van de bijbel werden graven aan de buitenkant witgepleisterd om de dood en het
verval binnenin te verhullen. Jezus zei tegen de Farizeeën: Jullie lijken voor de mensen
uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.’ Als
je doet als een Farizeeër en zegt: ‘Ik dank God dat ik geen zondaar ben als alle anderen,’
(Luc. 18:11) belemmert dat genade, barmhartigheid en compassie. We leven in een
maatschappij die gedreven wordt door uiterlijkheden en Jezus begreep het gevaar van
een focus op het uiterlijk in plaats van op je geestelijke conditie. Hoe voorkom je dat?
Volg ten eerste het voorbeeld van Jezus. Hij was een meester in het helpen van mensen
die gebroken, vergeten, verloren en eenzaam waren. Vergeet ten tweede nooit dat, ook al
ben je een christen, je nog steeds op bepaalde gebieden worstelt. Vraag ten derde of God
jou gedragspatronen wil laten zien die meer gericht zijn op uiterlijk vertoon dan op het
hart. En ten slotte: omring je met transparante mensen die je opbeuren als je valt en je
bemoedigen om oprecht en eerlijk te zijn.
Donderdag 17 september
‘Kinderen zijn trots op hun voorouders’ (Spr. 17:6)(NBV).
Laten je kinderen trots op je zijn (1).
De beroemde biograaf Boswell vertelt over een dag waarop zijn drukbezette vader hem
mee uit vissen nam. Toen hij later las wat zijn vader er in zijn dagboek over schreef, was
hij geschokt: ‘Wezen vissen met mijn zoon, verspilde dag!’ Als jij wilt dat je kinderen trots
op je zijn:
1) Bescherm ze dan. Zorg fysiek voor ze als ze nog klein zijn en emotioneel als ze ouder
worden. Leer je zoon meisjes te respecteren en praat met de jongens die met je dochter
willen uitgaan. Zorg dat je weet wat zij (en jij) zien op tv en vooral op in toenemende mate
onveilige internet. 2) Luister naar ze. Wees niet als het kind dat tegen zijn moeder zei: ‘Als
ik groot ben, word ik net als papa. Mijn wenkbrauwen groeien al naar elkaar toe en als
mensen tegen me praten, luister ik niet.’ Luisteren bouwt een levenslange brug naar het
hart van je kind. 3) Toon genegenheid. Niets bouwt zoveel zekerheid en eigenwaarde in je
kinderen als ze vastpakken. Misschien heb jij het als kind moeten missen, zorg dat zij dat
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niet doen. 4) Pas discipline toe. Maar ga nog een stap verder, wees zelf een voorbeeld
van discipline in je eigen leven. Preek het niet alleen maar leef het voor! 5) Laten ze
plezier met je hebben. Laat je kinderen een stuk humor zien. Wees niet zo bezig met je
werk of de kerk dat je saai bent. ‘Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht’
(Spr. 15:13). 6) Loop de wedloop. Voormalig atheïst Lee Strobel zegt: ‘Toen ik christen
werd zei mijn dochtertje van vijf: ‘Mama, ik wil dat God voor mij doet wat hij voor papa
heeft gedaan,’ en ze gaf haar leven aan Jezus. Maak Christus aantrekkelijk voor je
kinderen en ze zullen zich tot hem aangetrokken voelen.
Vrijdag 18 september
‘Kinderen zijn trots op hun voorouders’ (Spr. 17:6)(NBV).
Laten je kinderen trots op je zijn (2).
Ouder, jouw integriteit of het gebrek eraan zal niet alleen gevolgen hebben voor je eigen
leven maar ook voor het leven van je kinderen.
Jaren geleden groeide er in Duitsland een joodse jongen op. Hij koesterde grote
bewondering voor zijn vader, die ervoor zorgde dat hun godsdienst centraal stond in het
gezinsleven. Elke week nam hij hen mee naar de synagoge. In zijn tienertijd moest de
familie verhuizen naar een stad waar geen synagoge stond, alleen een Lutherse kerk. De
beste mensen hoorden bij die kerk. Plotseling kondigde zijn vader aan dat ze allemaal
luthers zouden worden. Dat zou goed zijn voor de zaak! Verward en boos verliet de
jongen Duitsland en ging studeren in Engeland. Elke dag kon je hem vinden in het British
Museum waar hij zijn ideeën formuleerde en aan een boek werkte. In dat boek
introduceerde hij een nieuw wereldbeeld en zette een beweging in gang die ellende zou
gaan brengen aan de levens van tallozen. Zijn ideeën werden de ‘norm’ voor regeringen
van bijna de halve wereld. De naam van de jongen was Karl Marx, de grondlegger van het
communisme. Voorgoed werd de geschiedenis veranderd door een vader die profijt boven
principes stelde.
Vader en moeder, leef integer voor je gezin en je hebt niets te vrezen. Laat je leven een
open boek zijn. Zorg voor een waardestelsel aan de hand waarvan je het hele leven kunt
beoordelen. Ja, je bent maar een mens en je worstelt met situaties die van jou vragen dat
je kiest tussen wat je wilt en wat je zou moeten. Maar wandel met God en blijf integer en je
zult in staat zijn elke keer de juiste keuze te maken.
Zaterdag 19 september
‘Laat dus wat aards in u is afsterven’ (Kol. 3:5)(NBV).
Ik wil het nu!
Een grote creditcard maatschappij heeft een tv reclame met de kreet: ‘Je kunt het nu
hebben!’ Klinkt je dat bekend in de oren?’ Er is nog niet veel veranderd. Satan zei tegen
Adam en Eva: ‘Als je die vrucht wilt, pak hem dan.’ Betalen komt later! Toe maar, zet maar
op je creditcard. Of nog beter, zorg dat je deze nieuwe kaart krijgt, weinig rente en het
eerste jaar hoef je niets te betalen. Je hoort het goed, geen rente en geen afbetalingen
gedurende één jaar. Als jij een groot gezin hebt met een grote creditcard schuld, trap er
dan niet in. Het wordt tijd dat je uit de schulden komt en er niet dieper in raakt. Als je hulp
wilt, probeer dan deze vier bijbelse principes eens:
1) ‘Laat dus wat aards in u is afsterven… en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij’
(Kol. 3:5). Verlang niet meer naar dingen die je niet nodig hebt. Probeer eerst eens te
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genieten van wat je hebt. 2) Als je nog geen tienden geeft, ga er dan mee beginnen! Dan
stap je van de onzekere economie van de wereld over op de faalveilige economie van
God. Wanneer jij je tienden geeft, belooft hij je belangen te beschermen en zegen in
overvloed te sturen (zie Mal. 3:8-12). 3) ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft’
(Ps. 24:1) en hij vult gegarandeerd elk tekort van je aan (zie Fil. 4:19). Probeer te bidden
voor je gaat shoppen! Vraag God wat je nodig hebt en wacht vervolgens tot hij reageert.
4) Ga eens wat weggeven van jezelf. ‘Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker… een gulle
gever zal gedijen’ (Spr. 11:24-25). Doe het gewoon! Gehoorzaam God, heb geduld en kijk
wat er gebeurt.
Zondag 20 september
‘Strijd voor het geloof’ (Judas 3)(NBV).
Laten we het geloof behouden (1).
Voordat Paulus de leiders van de kerk in Efeze voor het laatst verliet, zei hij: ‘Ik weet dat
er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen
ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de
leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van
u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik
u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan
opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren’
(Hand. 20:29-32). Was Paulus een paniekzaaier? Nee, hij had een vooruitziende blik.
Wanneer God jaren later tot dezelfde kerk in Efeze spreekt, zegt hij: ‘U hebt de liefde van
weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u
nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw
toont, uw lampenstandaard van zijn plaats… Wie oren heeft, moet horen wat de Geest
tegen de gemeenten zegt’ (Openb. 2:4-7). Zie je de woorden ‘doe weer als vroeger’? We
moeten voortdurend terug naar onze bijbelse fundamenten en ervoor zorgen dat we ze
aan onze kinderen overdragen. Wat zijn deze fundamentele waarheden waarop de kerk is
gebouwd? De onfeilbaarheid van de Schrift, de maagdelijke geboorte, het zondeloze
leven, de verzoenende dood, de lichamelijke opstanding en het bemiddelende werk van
onze Heer Jezus Christus. De noodzaak van verlossing, doop, vervulling met de heilige
Geest en de verspreiding van het Evangelie naar de einden der aarde, waarbij we
aankondigen dat Jezus Christus spoedig terugkomt om te regeren en heersen. Dit vormt
de basis waarover niet te onderhandelen valt, ‘het geloof dat voor eens en altijd aan de
heiligen is overgeleverd. Laten we daarom het geloof behouden!
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