het Woord voor Vandaag - week 53
Maandag 28 december
‘Want wie veracht de dag der kleine dingen? (Zach. 4:10)(NBG).
Wees bereid klein te beginnen.
D.L. Moody werd een woordvoerder voor God en een wereldveranderaar. Had je hem
echter in zijn jonge jaren ontmoet, dan had je dat nooit voor mogelijk gehouden. Hoewel
hij in de kerk was opgegroeid, was hij geestelijk onontwikkeld. Toen hij naar Boston
verhuisde, begon hij een bijbelgetrouwe gemeente te bezoeken. In april 1855 kwam een
zondagsschoolleider naar de schoenwinkel waar hij werkte en leidde hem tot Christus.
Toen hij een maand later een verzoek indiende om lid te worden van die kerk, was één
ding voor iedereen duidelijk - over de Bijbel wist hij niets. Eén van zijn
zondagsschoolleiders schreef later: ‘Nog nooit heb ik een kandidaat voor lidmaatschap
christen zien worden op grond van zó weinig duidelijke en weloverwogen inzichten en nog
nooit leek iemand van zo weinig nut voor de gemeente.’ Daarom vroegen ze of hij zich
een jaartje verder in de materie wilde verdiepen. Dat wilde hij wel. Een jaar later waren zijn
antwoorden tijdens het gesprek met het lidmaatschapscomité slechts een fractie
verbeterd. Hij kon nauwelijks lezen en schrijven en zijn taalgebruik was abominabel.
Niemand van de beoordelingscommissie van de kerk dacht dat God iemand als hij ooit
zou gebruiken. Maar zij hadden het mis! En de mensen die zeggen dat jij nooit veel voor
God zal kunnen betekenen, hebben het ook mis.
Elke eik is ooit als eikel begonnen. Jezus begon zijn leven in een stal, maar bleef er niet.
David was een herdersjongen met een slinger, maar werd Israëls grootste koning. Jozef
was een gevangene, maar werd een onderminister. Weet dit wel: je bent een zaadje dat
het in zich heeft een oogst te produceren voor God. Neem dus alles wat je hebt en alles
wat je bent, leg het in Gods handen en wees bereid klein te beginnen.
Dinsdag 29 december
‘… de vrucht van de Geest…’ (Gal. 5:22-23)(NBV).
Draag jij vrucht?
Drie opmerkingen over vruchten:
1) Vruchten zijn zichtbaar. Herinner je je nog de ‘kijk en vertel’ leermethode van vroeger
op school? Jakobus schrijft: ‘Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder
daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof’ (Jak. 2:18). Mooie praatjes vullen
geen gaatjes, je moet het anderen voorleven, elke dag opnieuw.
2) Vruchten weerspiegelen het karakter van de boom waaraan ze groeien. Een
appelboom produceert appels. Hoe meer jij je leven aan Christus onderwerpt, hoe
meer je op hem zult gaan lijken.
3) Vruchten groeien altijd voor het welzijn van een ander. Je ziet nooit fruit op zichzelf
kauwen. Of zeggen: ik wil niet worden geplukt. Goed fruit zorgt ervoor dat iemand er
trek in krijgt en ernaar grijpt.
De heilige Geest wil vrucht in jou produceren, zodat anderen voeding bij je kunnen vinden
en erdoor verzadigd worden. Maar alle daden van je eigen natuur zijn gericht op jezelf. Die
eigen natuur zegt: ‘Jij maakt mij gek. Ik ben niet blij. Jij hebt wat ik wil. Jij irriteert mij.’ De
vrucht van de Geest stelt echter Christus en anderen centraal. Zie je dat het woord ‘vrucht’
in het enkelvoud staat, ook al noemt Paulus negen verschillende soorten geestelijke
vruchten: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ze komen allemaal van dezelfde boom. Deze boom
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kan alles leveren wat je nodig hebt voor elk gebied van je leven. Je hoeft niet naar de
heilige Geest te gaan voor vrede en ergens anders heen voor liefde. Of geduld halen bij
de heilige Geest en zelfbeheersing bij iemand anders. Het zit allemaal aan de boom van
de Geest. Draag jij vrucht?
Woensdag 30 december
‘Het visioen… komt zeker’ (Hab. 2:3)(NBV).
Wat is jouw visie voor het nieuwe jaar (1)?
Als je de visie die God je gegeven heeft wilt realiseren, moet je er wel een hebben. Wat
betekent dat je moet wachten tot God zijn plan voor je openbaart. Dat kost tijd en energie,
én geduld en discipline. Je moet weten hoe je hindernissen moet nemen en dat vraagt
weer om goed management. De Bijbel zegt: ‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het
volk’ (Spr. 29:18)(NBG). Er bestaat een liedje met als tekst: ‘Hoe kun je een droom laten
uitkomen als je er geen hebt?’
Een visie geeft je richting, motivatie, creativiteit en veerkracht. Zonder visie word je
passief, doelloos, saai en ben je geneigd op te geven. God kan je in een oogwenk een
visie geven, maar hem vervullen betekent een leven lang leren, oefenen en dagelijkse
uitdagingen het hoofd bieden. Laten we de komende dagen eens kijken naar een paar
visievervullende principes: Visies komen met hindernissen en kansen! Toen Raymond
Dawson al tientallen jaren in Amerika woonde, erfde hij het landgoed van zijn Engelse
grootouders. Hij ging erheen en trof bij aankomst een vervallen boerderij en wat schuren
op een stuk land bezaaid met stenen. Hij was teleurgesteld en wilde weer terug naar
Amerika. Nog een laatste keer besloot hij zijn waardeloze erfenis rond te lopen. Hij stopte
bij een afgelegen hoekje van het terrein en ontdekte een stroompje dat onder de rotsen
vandaan kwam. Hij onderzocht het verder en ontdekte een paar warmwater bronnen. En
wat denk je? Tegenwoordig is hij de eigenaar van een lucratief resort, precies op de plek
van zijn aanvankelijke teleurstelling! Wanneer jij God om een visie vraagt, kon je nog wel
eens terechtkomen in een veld met kansen die verborgen liggen onder hectares
hindernissen; op een plek vol mogelijkheden verborgen achter stapels problemen. Dan zal
God een stapje terug doen en kijken hoe jij het doet als ‘hindernismanager’.
Donderdag 31 december - oudejaarsdag
‘Het visioen… komt zeker’ (Hab. 2:3)(NBV).
Wat is jouw visie voor het nieuwe jaar (2)?
Hindernissen kunnen jouw droom niet roven zónder jouw toestemming. Winston Churchill
bemoedigde het afgepeigerde, belegerde Engeland dat aan de rand van nederlaag stond
met deze memorabele woorden: ‘Geef nooit op! Geef nooit op! Geef nooit en te nimmer
op!’ Hindernissen zijn onvermijdelijk. Opgeven is een keuze! Wanneer jij wandelt in geloof
en weigert op te geven, garandeert God je dat je hindernissen geen belemmering zijn voor
de verwezenlijking van je visie. Hoewel ze maar slaven waren, kregen de Israëlieten toch
de kracht om weerstand te bieden aan Egypte’s pogingen hen te breken. Het verhaal van
hun overleven en welslagen zegt o.a.: ‘Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden,
des te talrijker werden ze’ (Exod. 1:12). Paulus’ droom om de wereld te evangeliseren
stuitte op obstakels bij elke bocht in de weg. Hij liet zich echter niet uit het veld slaan en
verklaarde: ‘We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden
aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden
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niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde’ (2 Kor. 4:8-9).
Jozefs reis naar de troon was lang. De reis leidde hem langs verraad, vervolging en
verlatenheid. Zijn droom, nog steeds levend en niet losgelaten, kwam jaren op de plank te
liggen. Nu is hij hoogste baas in Egypte, gerehabiliteerd in de ogen van zijn critici en zijn
droom is uiteindelijk werkelijkheid geworden. En hij herinnert zich de verbazingwekkende
manier waarop God het tot stand heeft gebracht: ‘Want God heeft mij vruchtbaar gemaakt
in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad’ (Gen. 41:52). Jozef weigerde zijn droom
los te laten. Het was wat hem in leven hield. Hij zocht naar mogelijkheden in zijn
hindernissen en God maakte hem vruchtbaar, niet door hem uit te sluiten van tegenspoed,
maar door hem juist daar, ‘in het land waar hij zoveel te verduren had’, hogerop te helpen.
Je hindernissen kunnen God niet tegenhouden. Laat jij je er ook niet door weerhouden!
Vrijdag 1 januari - nieuwjaarsdag
‘Het visioen… komt zeker’ (Hab. 2:3)(NBV).
Wat is jouw visie voor het nieuwe jaar (3)?
Tussen droom en vervulling zit een tijd van testen. Je zult te maken krijgen met een aantal
van de dingen waarmee Jozef te maken had, zoals: 1) De geloofstest. Hij moest
vasthouden aan zijn geloof in een vijandige omgeving en geloven in een droom waarin
verder niemand geloofde. Hij had geen dromerssteungroep om hem moed in te spreken.
Hij moest het in zijn eentje doen. 2) De geduldtest. Zijn droom zou niet snel uitkomen. Als
kind kréég hij de droom; hij zou een volwassen man zijn vóór de droom uitkwam. Elke
frustrerende dag moest hij zich eraan vastklampen of anders het risico lopen hem kwijt te
raken. Geduld is niet alleen maar hopen dat alles goed uitpakt. Het is volharden en
geloven wat God gezegd heeft. ‘Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u
ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:36). 3) De krachttest. Een tijd lang zorgden Jozefs
omstandigheden ervoor dat zijn critici gelijk leken te krijgen. Hij zat immers in een put,
bang, alleen, in een vreemd land zonder familie of vrienden, in de gevangenis met een
onverdiend strafblad. Hij moest sterk blijven in zijn overtuiging dat zijn droom echt van
God kwam. 4) De focustest. Met genoeg emotionele bagage om een goederentrein te
laten ontsporen (wrok tegenover zijn broers, afwijzing, valse beschuldigingen en meerdere
verliezen), moest hij voortdurend zijn focus bijstellen. Zich concentreren op zijn problemen
en hindernissen zou teleurstelling hebben opgeleverd. Een gerichtheid op zijn droom zou
zijn redding betekenen. 5) De gereedheidtest. Toen God ten slotte deuren begon te
openen moest hij klaar staan om in actie te komen! Ontmoediging of negatief denken zou
hem blind maken voor kansen. Daarom hield hij zijn geest en gaven scherp, nam elke
gelegenheid te baat om ze te gebruiken en zag hoe God zijn visie werkelijkheid liet
worden.
Zaterdag 2 januari
‘Het visioen… komt zeker’ (Hab. 2:3)(NBV).
Wat is jouw visie voor het nieuwe jaar (4)?
Hindernissen zullen je visie niet kapotmaken. Je houding wél. Na een lange, slopende reis
van zestien maanden schreef Paulus vanuit een vieze Romeinse gevangenis: ‘Laat de
Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’ (Fil. 4:4). Paulus wist
twee dingen die belangrijk zijn om te weten:
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1) Het is niet voorbij totdat God zegt dat het voorbij is. Mensen en omstandigheden
hebben niet het laatste woord. Dat heeft God! Hij is ‘de grondlegger en voltooier van
ons geloof’ (Hebr. 12:2). Bij God is opgeven geen optie. Wanneer jij stopt zonder zijn
toestemming, ben je een deserteur. Bovendien ben je zijn bescherming en
bemiddeling kwijt als je je missie in de steek laat.
2) Zonder jouw toestemming - en die geef je niet - kan niets jou verslaan. Wat jou
overkomt kun je niet sturen, wat je zegt en wat je doet wel. En dat is ook het enige wat
je hoeft te sturen. God stuurt de rest. De hindernissen, de problemen en de vervolging
die je reis karakteriseren kun je niet sturen. Of je er al of niet met frustratie, wanhoop
en afwijzing op reageert wel (2 Kor. 4:8-9). Dat je onderuitgehaald wordt is niet altijd te
vermijden. Je kunt echter wél bepalen of het je verplettert. Als jij weigert te blijven
liggen, ontneem jij je vijand de kans je bestemming te saboteren.
Heeft God je een droom gegeven? Weiger hem los te laten en hij ‘komt zeker’. Geen
droom? Vraag God erom. Je droom al bereikt? Vraag om een andere voordat je een stuk
levensvreugde en levensdrang kwijtraakt. Heb je zo’n klein droompje dat het geen
uitdaging vormt? Vraag God dan om een grotere en zie je geloof groeien!
Zondag 3 januari
‘Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen…’
(Pred. 9:17)(NBV).
Welke fouten maak jij (1)?
Het is niet verkeerd om je af te vragen welke fouten je maakt. Een leider schrijft: ‘Ik dacht
er niet veel over na wat er mis kon gaan. Ik nam aan dat de ‘juiste weg’ foutloos zou zijn.
Fouten die ik zelf maakte of anderen aandeed, onderkende ik niet. Ik leerde niet van mijn
fouten. Wilde ik een beter leider worden, dan zou ik moeten stoppen de fout te maken niet
te vragen wat voor fouten ik maakte.’ Het is niet het aantal fouten dat je maakt, het is hoe
vaak je dezelfde maakt. Als je je fouten in je voordeel wil laten werken:
1) geef dan je fouten toe. Waarom doen we dat niet? Trots: we hebben iets op te
houden. Onzekerheid: onze eigenwaarde is gebaseerd op ons presteren. Koppigheid:
we trekken liever aan een dood paard dan dat we het begraven en een nieuw kopen.
Hé, nieuwtje: mensen hebben al weet van je fouten! Wanneer je ze toegeeft, zijn ze
niet verbaasd. Ze zijn opgelucht. Ze zeggen: ‘Hè, hè, hij weet het! Nu hoeven we niet
meer te doen alsof!’
2) aanvaard fouten dan als de prijs van groei. Leer fouten maken zien als een gezond,
onvermijdelijk onderdeel van succes. Niets in het leven is volmaakt. Jij ook niet! Wen
daar maar aan.
3) wil dan leren van je fouten. Wanneer jij probeert koste wat ’t kost fouten te vermijden,
leer je nooit en maak je uiteindelijk keer op keer dezelfde fouten. Degenen die bereid
zijn te leren van hun mislukkingen hoeven ze niet te herhalen. Iemand merkte eens
op: ‘Succes levert ons maar heel weinig wijsheid op. Leer van de wetenschap. In de
wetenschap gaan fouten altijd vooraf aan de ontdekking van waarheid.’
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