het Woord voor Vandaag - week 46
Maandag 9 november
‘Zo geschiedde het…’ (2 Sam. 11:2)(SV).
De Batseba-affaire.
Davids Batseba-affaire begon toen hij niet meer op zijn hoede was. De Bijbel zegt ‘zo
geschiedde het’. Wat een openingszin! David was tweeënvijftig. Op zo’n leeftijd dat je je
soms afvraagt of je nog wel aantrekkelijk bent. Wat David ook dacht, hij was niet op zijn
hoede en de duivel wist het. David had twintig jaar een overwinnend leven geleid, en toen
‘geschiedde het’. Pas op, succes in het verleden is geen garantie voor succes vandaag.
David zag Batseba die avond, maar dat wat hij niét zag, leidde tot zijn val. Hij zag niet dat
zijn zonde ertoe zou leiden dat vier van zijn kinderen zouden sterven (de baby, Amnon,
Absalom en Adonia) of dat het zijn koninkrijk in tweeën zou splitsen en van hem een
moordenaar zou maken. Dat is het probleem met zonde. Als je kijkt naar dingen waarnaar
je niet zou moeten kijken, zie je het hele plaatje niet. Het is wat je niét ziet dat je zal
bezeren. Daarom verzint David plan A, plan B en plan C om zijn zonde te verdoezelen.
Plan A was Batseba’s echtgenoot uit de strijd halen om hem het weekend met zijn vrouw
te laten doorbrengen zodat de baby van hem zou lijken. Maar het werkte niet. Plan B was
hem dronken voeren en zo proberen hem naar huis te krijgen, maar dat werkte ook niet.
Plan C was iets minder gematigd, dat was moord. Helaas werkte dit plan wel. ‘Dat zou ik
nooit doen,’ zeg jij. Je zou verbaasd staan wat je zou doen in een moment van zwakte!
Het vuur van seks is voor de vuurplaats van het huwelijk. Gaat het daar eenmaal vandaan,
dan zal iemand zich branden. Met andere woorden: ‘Laat daarom iedereen die denkt dat
hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt’ (1 Kor. 10:12).
Dinsdag 10 november
‘… een man hecht zich aan zijn vrouw...’ (Gen. 2:24)(NBV).
Gedachten over het huwelijk.
‘God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem
maken die bij hem past’ (Gen. 2:18). God gaf Eva een basisverantwoordelijkheid - Adam
helpen. Als echtgenoot draag jij de eerste verantwoordelijkheid voor het huis. Toen Eva
van de verboden vrucht at ‘riep God, de Heer, de mens: Waar ben je?’ (Gen. 3:9). Adam
werd verantwoordelijk gehouden voor de zondeval.
Een andere gedachte. Voordat God Adam een vrouw gaf, gaf hij hem een taak, met
specifieke instructies om op te volgen. ‘God, de Heer, bracht de mens in de tuin van Eden,
om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen
in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad’
(Gen. 2:15-17). Ga niet in zee met iemand die niet wil werken voor zijn brood of God niet
wil gehoorzamen. En, als hij je vertelt dat hij je niet nodig heeft, loop dan weg! Eva werd
juist geschapen omdat Adam haar nodig had. Totdat iemand zegt ‘ik ben niet compleet
zonder jou’, is hij niet klaar voor het huwelijk. Trouwen is een grote beslissing, laat God je
dus helpen de goede keus te maken. ‘… en hij [God] bracht haar bij de mens’ (v. 22). Als
single zijn je keuzemogelijkheden: een immorele levensstijl leiden, een niet gelovig
iemand trouwen, of wachten tot God je de juiste partner geeft.
En een laatste gedachte: ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en
moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt’ (v. 24). Dit vers
wordt bij bijna elke trouwdienst gelezen. Het probleem is dat de meesten van ons niet
nadenken over wat we beloven. Het betekent dat je alle andere banden verbreekt en je
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geheel aan je partner geeft. Je geeft de ander niet zozeer een plek in je leven, maar je
bouwt jouw leven om de ander heen. Het woord ‘hechten’ betekent door dik en dun als
lijm aan elkaar vastgekleefd blijven zitten en je voornemen elkaar lief te hebben en voor
elkaar te zorgen.
Woensdag 11 november
‘Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou’ (Matt. 20:14)(NBV).
Genade te elfder ure.
Jezus vertelde het verhaal van een landheer die dagloners inhuurde: de een begon om 6
uur, de ander om 9 uur, sommigen om 12 uur, weer anderen om 3 uur en ook waren er
die om 5 uur begonnen, één uur voor het einde van de werkdag. Tot ieders verbazing
betaalde hij hen allemaal evenveel. Toen de klachten hem om de oren vlogen, zei de
landman: ‘Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou.’ Vind jij dat dit
niet kan: een dagloon voor één uur werk? God denkt daar anders over.
Doodsbedbekeerlingen en levenslange heiligen komen door dezelfde poort de hemel
binnen. Zij verdienen niet dezelfde beloning, maar zijn wel gered door dezelfde genade.
Ontvangt iemand die in de laatste minuut tot geloof komt dezelfde genade als iemand die
zijn leven lang God dient? Dat lijkt niet eerlijk. De arbeiders in Jezus’ verhaal klaagden
ook. Daarom legde de landheer het voorrecht van eigenaarschap nog maar even uit: ‘Of
mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil?’ (Matt. 20:15). De misdadiger aan het kruis
bewijst dat wanneer je met je laatste adem om genade smeekt, God je gebed
beantwoordt. De verloren zoon ‘verkwistte zijn vermogen’ (Luc. 15:13). Bij het Griekse
woord voor ‘verkwisten’ moet je denken aan een boer die handenvol zaad uitwerpt in zijn
akker. Stel je de verloren zoon voor: verwerpt zijn vaders goedheid, gaat uit en verkwist
het allemaal. Maar hij kwam terug. En toen hij dat deed ‘zag zijn vader hem in de verte al
aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de nek en kuste
hem’ (v. 20). De Vader had de plek van de zoon opengelaten. En hij laat de jouwe ook
open. Genade te elfder ure betekent dat als jij deze woorden kunt lezen en erop reageert,
het nog niet te laat is.
Donderdag 12 november
‘Ik zal een plaats voor jullie gereedmaken’ (zie Joh. 14:2).
Aanwijzingen over de hemel.
Over de hemel geeft de Bijbel ons net genoeg informatie om onze smaak te prikkelen,
maar niet genoeg om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Drie aanwijzingen over de
hemel:
1) ‘Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust’ (Openb. 22:3). Anders dan in de tuin
van Eden zal satan er niet zijn om ons in verleiding te brengen. We zullen dus niet
struikelen. We zullen op ons best zijn - voor altijd. Elk nieuwjaarsvoornemen dat we ooit
hebben gehad, zal realiteit zijn. 2) ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen
dood meer zijn, geen rouw…’ (Openb. 21:4). Geen slechte gezondheid, rouwende harten
of gebroken gezinnen. De ‘Mee-naar-boven-nemer’ zal de (begrafenis)óndernemer
brodeloos maken. 3) ‘Zijn dienaren zullen hem vereren’ (Openb. 22:3). Wat is dienen als
het niet productief is? Jezus zei dat zij die nu trouw zijn over weinig, dan over veel zullen
heersen. In het eerste paradijs gaf God Adam en Eva verantwoordelijkheden. Zal hij
minder doen in het volgende? ‘Aan zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een

het Woord voor Vandaag - week 46
einde komen’ (Jes. 9:7)(HB). Gods nieuwe wereld zal worden gekenmerkt door groei.
Meer planeten? Meer kleuren en muziek? Zou zomaar kunnen. Wat doet de Schepper
anders dan scheppen? Zullen sommigen van ons dan dienen zoals we nu dienen?
Zouden aardse taken misschien een aanwijzing kunnen zijn voor hemelse taken? Eén
ding staat vast: je zult er genieten. Stel je voor: nooit meer moe, zelfzuchtig of verslagen;
helder verstand, sterke spieren en een ongehinderde vreugde. De hemel is een volmaakte
plaats voor volmaakte mensen met onze volmaakte Heer. En het beste komt nog. Jezus
heeft beloofd: ‘Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben’ (Joh. 14:3).
Vrijdag 13 november
‘Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen?’ (Job 11:7)(NBV).
God beter leren kennen.
Als je God beter wilt leren kennen, stap je in een levenslang avontuur. Wat jij tot nu toe
over God geleerd hebt, zou je een honger moeten geven om hem nog beter te leren
kennen. Je moet nooit tevreden zijn met wat je al over hem weet. Er zijn verschillende
voordelen aan het kennen van God:
1) Zegen. Hoe meer je God leert kennen en zijn wil gehoorzaamt, hoe meer je zijn
zegeningen zult ervaren. ‘Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u
vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan…’ (Deut. 4:40).
2) Vrede. ‘Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus,
onze Heer’ (2 Petr. 1:2). Hoe meer je God leert kennen, hoe meer vrede je zult
ervaren. Ja, er zal strijd zijn en tegenslag, maar zelfs dan zul je een gevoel van
welbevinden hebben omdat je zijn nabijheid ervaart.
3) Wijsheid. Paulus vroeg voor de mensen in Efeze aan God ‘een geest van inzicht in wat
geopenbaard is, opdat u hem zult kennen’ (Efez. 1:17). Wijsheid is dingen op de juiste
manier zien. Openbaring is wanneer God verder gaat dan de beperkingen van je geest
en jou dingen laat zien die je anders niet zou weten. In plaats van af en toe een
oplossing te vinden voor levensproblemen, kun je elke dag wandelen in een ‘geest van
inzicht en openbaring.’
4) Vrijheid. ‘Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal
geen goden zijn’ (Gal. 4:8). Zonder het vertrouwen dat voortvloeit uit het kennen van
God en je positie voor hem, word jij een slaaf van omstandigheden, emoties of
andermans meningen. Zo moet je niet willen leven. Leer liever God kennen.
Zaterdag 14 november
‘Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt’ (Spr. 4:7)(NBV).
Levensprincipes.
Een aantal nuttige levensprincipes: 1) Je hoeft je geen zorgen te maken als jij gewoon je
best doet. God accepteert niet minder, maar vraagt ook niet meer. ‘Vertrouw op de Heer
en doe het goede… hij zal je geven wat je hart verlangt’ (Ps. 37:3-4). 2) Haast je niet als
succes afhangt van precisie. ‘De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel,
wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden’ (Spr. 21:5). 3) Trek geen conclusies tot je alle
feiten hebt. Iedereen die je tegenkomt heeft onbevredigde behoeften, ongeheelde wonden
en onvervulde verlangens. Als jij wilt dat mensen jou op waarde schatten aan de hand van
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je beste en niet je slechtste eigenschappen ‘behandel anderen dan zoals je wilt dat ze jou
behandelen’ (zie Luc. 6:31).
4) Geloof niet dat er iets onmogelijk is zonder het te proberen. Als je in Gods wil bent,
dingen op Gods manier doet, gevoelig bent voor zijn timing en bereid bent te volharden,
dan zijn je problemen slechts een platform voor hem om ten behoeve van jou te handelen
(zie Rom. 8:28). 5) Verspil geen tijd aan dingen die er niet toe doen. Wil je weten wat
belangrijk is en voorrang heeft, kijk dan wat alleen jij kunt of het beste doet. Pas als je die
vraag beantwoord hebt, zul je weten wat je moet doen. 6) Denk niet dat goede
bedoelingen een aanvaardbaar excuus zijn om niets te doen. Onderzoek je leven. Ben je
een prater of een doener? Let op wat je binnenkrijgt, zowel letterlijk als figuurlijk. Hoe gaat
het financieel? Hoe gaat het thuis? En houd dit in je achterhoofd: ‘Wil er iets gebeuren,
dan moet het door mij gebeuren.’ Jakobus schrijft: ‘Als het [geloof] zich niet daadwerkelijk
bewijst, is het dood’ (Jak. 2:17).
Zondag 15 november
‘Ik weet iemand die goed kan spelen… een zoon van Isaï…’ (1 Sam. 16:18)(NBV).
Blijf aan jezelf werken.
David werd niet van de ene op de andere dag een bekwaam scherpschutter met een
slinger toen Goliat op het toneel verscheen. Ook was hij niet ineens een getalenteerd
harpspeler toen koning Saul hem in het paleis uitnodigde. Hij nam de lange, langzame,
gedisciplineerde weg. David had geen idee wat zijn toekomst inhield, hij vond gewoon
vreugde en voldoening in het ontdekken en ontwikkelen van zijn gaven. Je grootste
belemmering voor persoonlijke groei is niet onwetendheid, maar de illusie van kennis.
Geloven dat je ‘er al bent’. Als dat gebeurt, is het met groeien gedaan, wat betekent dat
het met jou gedaan is! In welke fase zit jij? De uitdagende fase: ‘Ik probeer te doen wat ik
nooit eerder heb gedaan.’ De comfortabele fase: ‘Ik doe alleen wat ik weet dat ik kan.’ De
‘freewheel’ fase: ‘Ik doe ook maar niet meer wat ik eerder deed.’ Phillips Brooks zei: Het is
een droeve dag voor de mens als hij volkomen tevreden is met het leven dat hij leidt, met
de gedachten die hij heeft en de dingen die hij doet. Wanneer er niet langer een verlangen
aan de deur van zijn ziel klopt om iets van betekenis te gaan doen. Iets waarnaar hij
gezocht heeft en waarvan hij weet dat hij daarvoor bedoeld is.’
Davids broers wisten van zijn talenten, maar toch zei niemand van hen er iets over tegen
Saul. Wees bemoedigd, zonder hen kom je er ook! ‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’
zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï… een goed krijgsman.’ David ging
geen competitie aan met zijn broers, klaagde ook niet over zijn positie als schaapherder.
Hij bleef gewoon werken aan zijn relatie met God en bleef ontwikkelen waar hij goed in
was. En toen het moment daar was, stelde God hem aan. Blijf dus aan jezelf werken.
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