Het Woord voor Vandaag – week 23
Maandag 4 juni
‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd…’ (2 Tim. 3:16)(NBV).
Waarom bijbellezen?
Paulus schreef aan Timoteüs: ‘Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen;
het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met
overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd
met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in
Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht
te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust’
(v. 13-17). Weet je waarom het zo goed is om in je Bijbel te lezen? Omdat je daardoor ten eerste
niet op een dwaalspoor wordt gebracht. God zal nooit iets tegen je zeggen via een ander of via je
eigen gedachten dat niet overeenkomt met wat hij duidelijk geopenbaard heeft in zijn Woord.
Dat is waarom je zijn Woord zou moeten kennen. Om ten tweede te weten dat je echt gered bent.
De apostel Johannes schrijft: ‘Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de naam van de Zoon van God’ (1 Joh. 5:13). En ten derde om erachter te komen
wat je roeping is en je toe te rusten. ‘Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en
voor elk goed doel volledig is toegerust,’ zegt Paulus (2 Tim. 3:17). De Bijbel is je gids voor het
leiden van een christelijk leven, dus lees er dagelijks in!
Dinsdag 5 juni
‘… vervuld verlangen is een levensboom’ (Spr. 13:12)(NBV).
Vier soorten verlangens (1).
Laten we de komende dagen eens kijken naar onze meest voorkomende verlangens. Materiële
verlangens: Lydia was een zakenvrouw die in purperstoffen handelde (zie Hand. 16:14). Zij was
een van Paulus’ eerste bekeerlingen. Kun je je voorstellen wat het een vrouw kostte om te slagen
in zo’n door mannen gedomineerde samenleving? Ze was zo succesvol dat ze een eigen huis bezat.
En het was groot genoeg om de ontmoetingsplaats te worden voor de eerste kerk in de
geschiedenis van Europa. Van alle religieuze gebouwen die door de eeuwen heen zijn gebouwd de Notre Dame, de Westminster Abbey en de Sixtijnse Kapel - bevond de eerste kerk zich in het
huis van deze zakenvrouw. Als jouw verlangen om geld te verdienen je vrijgevigheid verstikt, je in
de schulden laat komen of chronische ontevredenheid creëert, wordt het tijd om opnieuw te
evalueren wat je aan het doen bent. Maar geld verdienen, goede producten maken en mensen
aan het werk houden, zijn natuurlijk op zich dingen die God verheerlijken. ‘Het is de Heer, uw
God, die u in staat stelt om die welvaart te verwerven’ (Deut. 8:18). Heb je je ooit afgevraagd
waarom je graag sleutelt aan motoren of met je handen werkt? Het is omdat je bent gemaakt
naar het beeld van een creatieve God die deze ongelooflijke kosmische machine heeft ontworpen
met krachten en energieën die zo buitengewoon verbijsterend zijn dat mensen er briljante
wetenschappelijke carrières aan besteden om er zelfs maar een klein beetje van te snappen. Of
je nu technisch bent aangelegd of wetenschappelijk, het is iets geestelijks - en het telt! De Bijbel
zegt dat de Heer welgevallen heeft aan het heil van zijn knecht’ (Ps. 35:27)(NBG). En wanneer
jouw verlangen naar materieel succes als doel heeft om God te verheerlijken en anderen te
zegenen, zal hij je zeker helpen slagen.
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Woensdag 6 juni
‘… hij zal geven wat je hart verlangt’ (Ps. 37:4)(NBV).
Vier soorten verlangens (2).
Het verlangen om te presteren: Het eerste dat God tegen Adam zei, was: ‘Wees vruchtbaar en
word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag’ (Gen. 1:28). De reden dat je zo’n sterk
verlangen hebt om iets in het leven te bereiken, is omdat God je geschapen heeft om ‘iets te
doen’. Weinig mensen waren meer gemotiveerd door prestatiedrang dan Paulus: ‘Ik hecht echter
niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien
en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb’ (Hand. 20:24). God heeft
Paulus’ verlangen om te presteren niet weggenomen; hij stuurde het aan zodat Paulus de wil van
God kon vervullen. Een sterke carrière-drive, vergezeld van het verlangen om te leren en te
presteren, kunnen goede dingen zijn zolang ze niet leiden tot werkverslaving, statusverheerlijking,
verwaarlozing van het gebed en manipulatief gedrag. Want wanneer dat gebeurt, moet je je
motivatie opnieuw evalueren. Maar als dat niet het geval is en je merkt dat je groeit in God, met
een innerlijke passie om iets te bereiken - ga dan vooral door en probeer het te bereiken. Oefen
gezag uit! Zet je kundigheid in om goede dingen voor anderen te bereiken. Op dat moment, of je
nu bijdraagt aan een vergadering, waarde toevoegt aan een team of ideeën formuleert, weet je
dat het meer is dan alleen jijzelf. Wanneer je relationele vaardigheden ontwikkelt die je in staat
stellen goede contacten te leggen met klanten en relaties, kun je tegelijkertijd voor hen bidden
en hen zegenen. Terwijl jij vreugde ervaart in wat je presteert, is je leven tegelijkertijd aangenaam
voor God. En nog een woord van advies: vergeet niet om af en toe even te stoppen en hem te
bedanken dat je iets mag doen waarvan je houdt!
Donderdag 7 juni
‘Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden’ (Spr. 18:24)(SV).
Vier soorten verlangens (3).
Relationele verlangens: Jonatan was erfgenaam van de troon, maar hij gaf die vrijwillig op omdat
hij wist dat zijn vriend David Gods keuze was om koning te worden. Jonatan wilde liever een vriend
zijn dan een koning. Hoe vaak kom je zoiets tegen? En hij werd geen vriend van David omdat hij
werkte aan ‘het onderhouden van geestelijke vriendschappen’. Hij hield gewoon van David en die
vriendschap veranderde de koers van Israël. We hebben allemaal relationele verlangens die we
niet najagen. We geven het al gauw op, tenzij ons een diepe, zinvolle relatie in de schoot valt. Dat
soort vriendschappen ontstaat echter niet zomaar spontaan; Jonatan moest ongelofelijke
barrières overwinnen om een vriendschap met David op te bouwen. Soms zul jij hetzelfde moeten
doen, en God zal je erbij helpen. Auteur John Ortberg schrijft: ‘Mijn vriend Chuck heeft de
geestelijke gave van ontbijten. Hij ontmoet mensen in een soort wafelrestaurant. De serveerster
houdt ervan om hem te bedienen omdat hij goede fooien geeft en iedereen aan het lachen maakt.
Hij is erg grappig en ontwapenend eerlijk over zijn eigen gebrokenheid, waardoor mensen zich
voor hem openstellen als tulpen in de zon. Hij voelt Gods aanwezigheid het krachtigst wanneer
hij daar zit en iemand in de ziel mag kijken. Het is niet de koffie die mensen naar hem toe trekt;
het zijn de rivieren van levend water die uit hem stromen.’ Als je van nature verlegen bent, is hier
een tip: de kans is groot dat de persoon met wie je contact zou willen zoeken ook verlegen is. Zet
die stap, neem eens contact op en kijk wat er gebeurt. Wie weet, misschien ben jij wel het
antwoord op zijn eenzaamheid en hij op de jouwe.
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Vrijdag 8 juni
‘… uw lichaam is een tempel van de heilige Geest…’ (1 Kor. 6:19)(NBV).
Vier soorten verlangens (4).
Fysieke verlangens: de Bijbel vertelt ons dat we mogen genieten, dat we het leven moeten vieren,
moeten eten en drinken, zingen en dansen, dat we het uit moeten roepen en muziek moeten
maken - allemaal dingen die we doen met ons lichaam. Een bepaalde smaak, een verlangen en
van iets genieten kan feitelijk een manier worden om ons eraan te herinneren hoe goed onze God
is. Het fysieke is niet gescheiden van het geestelijke; het is immers Gods Geest die ons lichaam tot
leven laat komen. De Bijbel veroordeelt je niet als je fysiek aantrekkelijk wilt zijn. Je moet het
natuurlijk wel in het juiste perspectief houden: ‘Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een
gouden ring in de snuit van een varken’ (Spr. 11:22). Hetzelfde principe geldt voor mannen. Maar
God hééft ons lichaam geschapen. Dus laten we reëel zijn. God heeft ons gemaakt met een liefde
voor schoonheid. Sommige kappers zijn begonnen met wat ze een ‘kappersbediening’ noemden.
Misschien klinkt je dat vreemd in de oren. De enige kapper die in de Bijbel wordt genoemd, was
immers Delila, en toen Simson naar haar toe ging, liep het niet zo goed met hem af. Maar mensen
helpen door hun haar te knippen kan een goede zaak zijn. Mensen zullen met hun kapper
problemen delen die ze met niemand anders delen. Dus je ziet hoe zoiets een echte bediening
kan zijn. Er waren mensen die gratis knipbeurten gaven aan mensen met een fysieke en mentale
handicap. Daarna reisden ze naar Costa Rica om jonge vrouwen te helpen die probeerden te
ontsnappen aan een leven in de prostitutie. Ze eerden en dienden in alle vrijmoedigheid lichamen
die lange tijd niet vrijelijk waren gediend: lichamen die in objecten waren veranderd. Wat is het
punt? Misschien moet je een nieuw begrip krijgen, een bijbels begrip, van wat echt ‘geestelijk’ wil
zeggen.
Zaterdag 9 juni
‘… groei in de genade en in de kennis van onze Heer…’ (2 Petr. 3:18)(NBV).
Reageren met genade.
Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet
je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven…’ (Joh. 13:14-15). Wiens voeten
waste hij? Die van Petrus, die hem verloochende; die van Tomas, die aan hem twijfelde; die van
Judas, die hem verraadde; en die van alle anderen, die hem in de steek zouden laten. Met andere
woorden: schenk de genade die jou geschonken is. Daarmee bevestig je de daden van je
overtreder echt niet. Jezus bevestigde jouw zonden niet door jou te vergeven. Genade vertelt de
dochter niet dat ze de vader die haar misbruikt heeft aardig moet vinden. Het vertelt de
onderdrukte niet om een oogje dicht te knijpen voor onrecht. Een door genade gedreven persoon
stuurt dieven nog steeds naar de gevangenis en verwacht van een ex-echtgenoot dat hij
kinderbijslag betaalt. Genade is niet blind. Ziet de pijn wel degelijk. Maar genade kiest ervoor om
Gods vergeving daar bovenuit te zien. Genade weigert het hart te laten vergiftigen door pijn. De
Bijbel zegt: ‘Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige
kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet’ (Hebr. 12:15). Waar
genade ontbreekt, overheerst bitterheid. Waar genade overvloedig aanwezig is, groeit vergeving.
Petrus schrijft: ‘Groei in de genade en kennis van onze Heer.’ Groeien in bijbelkennis is een stuk
eenvoudiger dan groeien in genade jegens degenen die je bezeren. Voor het eerste is een goed
geheugen nodig; voor het tweede een christelijk karakter. Dus hoe ga je ‘groeien’ in genade? Door
het in praktijk te brengen in elke situatie en in al je contacten.

Het Woord voor Vandaag – week 23
Zondag 10 juni
‘… ellende leidt tot volharding… tot betrouwbaarheid … tot hoop’ (Rom. 5:3-4)(NBV).
Op naar de overwinning!
Tijdens de Olympische Spelen in Beijing in 2008 veroverde Michael Phelps goud voor zijn land en
bracht het record aantal van acht gouden plakken mee naar huis. Maar het zal niet alleen het
aantal medailles zijn dat we ons zullen herinneren, maar ook zijn onoverwinnelijke geest toen op
de 200 meter vlinderslag de situatie zich drastisch tegen hem keerde. Toen hij de muur raakte en
de race won, wist niemand wat hij had ondergaan om het te volbrengen. Terwijl Michael zijn bril
aftrok en de wereld toekeek, in ongeloof, stroomde er water uit. Hij had 200 meter bijna blind
gezwommen, een ervaring die zwemmers maar al te zeer vrezen. Slagen tellend, wanhopig op
zoek naar tekenen op de vloer van het zwembad, raakte hij uiteindelijk de finishmuur, een
Olympische winnaar in alle opzichten. Phelps gebruikte zijn frustratie om zijn uithoudingsvermogen en vastberadenheid om te winnen te vergroten. Paulus zegt: ‘We prijzen ons zelfs
gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot
betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd…’
(v. 3-5). Wat een lijst van verbazingwekkende voordelen biedt God ons wanneer we problemen
tegenkomen! Volharding: een keuze om te putten uit zijn genade en door te blijven gaan ongeacht
de omstandigheden. Betrouwbaarheid (beproefde deugd, staat er in de Willibrordvertaling):
innerlijke kracht gebaseerd op persoonlijke integriteit. Hoop: een diepe overtuiging dat we het
uiteindelijk zullen redden, wat het ook kost. En als kers op de taart hebben we gegarandeerd
succes in onze door God aangestelde missie omdat ‘deze hoop niet zal worden beschaamd’!
Wanneer je niet duidelijk kunt zien wat er vóór je ligt, strek je dan uit - de finishmuur is pal voor
je neus!
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