Het Woord voor Vandaag – week 33
Maandag 13 augustus
‘Door de Here worden de schreden van de man bevestigd’ (Ps. 37:23)(NBG).
God leidt je stappen.
Het was Elia’s bestemming om op de berg Karmel te staan, vuur uit de hemel af te roepen en
Israël van afgoderij te verlossen. Maar hij kon er alleen stap voor stap komen. Dat is hoe God
werkt. Eerst stuurde God hem naar de beek Kerit (wat ‘afsnijden/verbond sluiten’ betekent). Op
een bepaald moment in je geestelijke reis moet je ontdekken dat God een verbondsmakende en
verbondshoudende God is. Hij legde op miraculeuze wijze de rivier de Jordaan droog, liet een bijl
drijven en liet vissen in een leeg net zwemmen - allemaal als bewijs dat wanneer hij een belofte
doet, hij zich eraan houdt. Toen God Elia naar de beek Kerit stuurde, zei hij tegen hem dat hij de
raven had opgedragen hem daar van voedsel te voorzien (1 Kon. 17:4). Als Elia ergens anders naar
toe was gegaan, zou God niet in zijn behoeften hebben voorzien. Waarom niet? Omdat een
verbond tweezijdig is; wanneer jij jouw deel doet, doet God het zijne. Vervolgens stuurde God
Elia naar Sarefat en zei: ‘Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien’ (v. 9).
Stel je even voor: God gebruikte een vleesetende vogel en een straatarme weduwe om Elia van
voedsel te voorzien, dus stop met proberen God te doorgronden! Volgens de Bijbel worden de
schreden van de man door de Here bevestigd. Dus hier is de vraag: als jij die bijbeltekst écht
gelooft, waarom klaag je dan, maak je je zorgen en probeer je alles te verklaren in plaats van hem
te vertrouwen? Sarefat betekent smeltkroes, daar waar metaal wordt geraffineerd. Als je vandaag
een vuurproef ondergaat, verheug je dan - God is bezig in je karakter het goud van de
onzuiverheden te scheiden. Wanneer je de test bij Kerit en Sarefat hebt doorstaan, ben je klaar
voor de zegening van de Karmel!
Dinsdag 14 augustus
‘… hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen?’
(Matt. 7:11)(NBV).
Geloof God voor ‘het goede’.
Het kruis bewijst hoeveel God van je houdt. ‘Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar
hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?’ (Rom. 8:32). En
‘alles’ betekent dus álles! Als het beloofd is in Gods Woord, is het Gods wil - weiger dus met
minder genoegen te nemen. Maar je moet standvastig zijn in je benadering, anders werkt het niet
(zie Jak. 1:6-8). De psalmist zei: ‘Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang’ (Ps. 27:4).
Vertel God precies wat je wilt. En als je in gehoorzaamheid wandelt en hem wilt behagen, wees
dan vol vertrouwen wanneer je naar hem toegaat. ‘Als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we
ons vol vertrouwen tot God wenden’ (1 Joh. 3:21). Maar pas op; schuldgevoel ondermijnt geloof!
Wanneer je zonde toelaat in je leven, ga je je ongemakkelijk voelen in Gods aanwezigheid en is
het moeilijk om geloof te hebben voor de resultaten die jij beoogt. Dus reken daar gelijk mee af.
Wonderen gebeuren voor degene die geloven - dus ga terug naar een positie waarin je vol
vertrouwen God kunt geloven voor datgene wat je nodig hebt. Hij heeft zijn plannen voor je leven
niet veranderd. Omstandigheden en seizoenen veranderen, maar ‘het woord van onze God houdt
altijd stand’ (Jes. 40:8). Jezus zei: ‘… hoeveel te meer zal jullie Vader... het goede geven aan wie
hem daarom vragen.’ Let op de woorden ‘het goede’. Dat klinkt als een andere bijbelse belofte:
‘Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan’ (Ps. 84:12)(HSV). En
áls God nee zegt, is het omdat het voor jou gewoon niet ‘het goede’ zou zijn. Vertrouw hem maar
- dan heeft hij iets beters voor je in petto.
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Woensdag 15 augustus
‘Hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij… komen?’ (2 Sam. 6:9)(NBV).
Bescherm je besef van Gods tegenwoordigheid.
In het Oude Testament was de ark van het verbond het meest erkende symbool van Gods
tegenwoordigheid. Waar de ark was, daar was de aanwezigheid van God. Maar Israël liet toe dat
hij door de Filistijnen werd geroofd. Er is een belangrijke les hier. Satan is er op uit om je te
beroven van je besef van Gods tegenwoordigheid! Israël verloor de ark om één reden ongehoorzaamheid. Je verliest altijd je besef van Gods tegenwoordigheid op het punt van
ongehoorzaamheid. Wat zegt God dat je moet doen of moet nalaten? Hij zal niet gaan
onderhandelen, geen compromissen gaan sluiten of ongehoorzaamheid over het hoofd zien; je
moet ermee afrekenen voor je verder kunt gaan. David vroeg hoe de ark van de Heer ooit bij hem
kon komen, omdat alle pogingen om hem terug te brengen naar Israël waren mislukt. Iemand
stelde voor hem op een nieuwe wagen te zetten. Iemand anders stelde voor om de wagen te laten
leiden door Uzza (‘kracht’) en Achio (‘broederlijkheid’)(zie 2 Sam. 6:4). De meeste mensen vonden
dit een geweldig plan, maar God vond van niet. Tot zover meningen van mensen dus! David had
de beste bedoelingen, maar ze kwamen niet overeen met Gods wil. God had Israël al verteld dat
de ark gedragen moest worden op de schouders van gezalfde priesters. Met andere woorden,
door mensen die wisten hoe ze in balans moesten lopen, en in liefde, eenheid en
gehoorzaamheid. Zie je waar ik heen wil? Als je Gods aanwezigheid in je leven koestert en wilt
beschermen, is het raadzaam om deze principes toe te passen.
Donderdag 16 augustus
‘… mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn…’(1 Tess. 5:23)(NBV).
Een wedergeboren geest in een niet-wedergeboren lichaam.
Als je slechts een geestelijk wezen was, zou je geestelijk potentieel onbeperkt zijn. Maar je hebt
voortdurend te kampen met je ziel, die je emoties, wil en intellect omvat. En daarnaast heb je om
te gaan met de behoeften en begeerten van je fysieke lichaam. Je kunt bidden wat je wilt, maar
je ‘zielse’ natuur zal niet op een ochtend plotseling wakker worden met het verlangen om God te
behagen omdat die altijd in strijd is met zijn wil (zie Rom. 8:7-8). Wanneer je ‘in het vlees wandelt’
zal je elke keer de verkeerde weg inslaan. Als een verwend kind moet je eigen natuur
gedisciplineerd worden en onderworpen aan je wedergeboren geest. Je ziel daarentegen zit
voortdurend gevangen tussen je vlees, dat nee zegt tegen God, en je geest, die ja tegen hem zegt.
Daarom moet je ziel (wil, emoties en intellect) dagelijks opnieuw worden geprogrammeerd door
Gods Woord. Paulus zegt dat je je niet moet aanpassen aan deze wereld maar moet veranderen
door je gezindheid te vernieuwen (zie Rom. 12:2). Wat je op je computer zet, is wat je eraf haalt,
toch? Zo ga je ook zegevierend leven wanneer je bijbels begint te denken. De echte actie vindt
plaats in je geest - het deel van jou dat werd vernieuwd en geregenereerd toen je opnieuw
geboren werd. Toen Gods Geest samensmolt met jouw geest, resulteerde dit in een nieuwe
geboorte en naarmate je geestelijk groeit, begin je geestelijke vruchten te produceren (zie Gal.
5:22). Als dat gebeurt, begin je te beseffen dat je in werkelijkheid een geregenereerde geest bent
die in een niet-geregenereerd lichaam leeft. Als je dit weet, zul je veel van je worstelingen
begrijpen en bidden: ‘Heer, ik ben helemaal van u: met geest, ziel en lichaam.’
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Vrijdag 17 augustus
‘Hij heeft gezegend - kan ik dat keren?’ (Num. 23:20)(NBV).
In Christus ben je onomkeerbaar gezegend.
De Israëlieten veroverden het beloofde land en namen het stad voor stad in bezit. Toen ze Moab
naderden, ontbood een van Moabs prinsen, Balak genaamd, een profeet, Bileam genaamd, om
een vloek uit te spreken over de oprukkende Israëlische legers. Staande op een berg die uitkeek
over het Israëlitische kamp verwachtte Balak vervloekingen uit de mond van Bileam. Maar in
plaats daarvan kwamen er zegeningen. Toen hij Bileam vroeg waarom, antwoordde hij: ‘Hij droeg
mij op te zegenen. Hij heeft gezegend - kan ik dat keren? Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob,
ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De Heer, hun God, is in hun midden’ (v. 2021)(NBV/HSV).Was dat omdat er geen ‘onrecht’ of ‘kwaad’ was onder de Israëlieten? Nee. Hoe
kon God het dan niet zien? Om dezelfde reden dat hij jouw fouten en tekortkomingen niet ziet omdat hij ervoor heeft gekozen om jou te zien ‘in Christus’, die volmaakt is en wiens verzoenend
bloed al je zonden bedekt, vanaf de nieuwe geboorte tot aan het nieuwe Jeruzalem. Wanneer de
Israëlieten ‘s avonds hun kamp opsloegen, vormden hun tenten een groot kruis; zie je het voor
je, hoe de tenten van acht stammen verticaal lopen en vier stammen horizontaal? Zie je het
plaatje? Als een verlost kind van God, zo ziet je hemelse Vader jou. Hij kijkt naar je - door het kruis
heen. En aangezien het bloed van Jezus betaalde voor elke zonde die je ooit zou begaan, ziet God
je als ‘geaccepteerd’ en ‘rechtvaardig’ en ‘compleet’. Dus het woord voor jou vandaag is: omdat
God jou in Christus ziet, ben je onomkeerbaar, letterlijk onherroepelijk, gezegend.
Zaterdag 18 augustus
‘Nog één ding ontbreekt u’ (Luc. 18:22)(NBV).
Leren van de rijke man (1).
Lucas schrijft: ‘Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel
te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is
goed, alleen God. U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen
vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ De man zei: ‘Aan dat alles heb ik
me sinds mijn jeugd gehouden.’ Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u.
Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de
hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd.
Hij was namelijk zeer rijk’ (v. 18-23). Deze man had twee problemen en Jezus legde zijn vinger op
beide. Ten eerste ontdekte hij dat het volgen van een aantal religieuze regels de leegte in je ziel
niet kan vullen; alleen een relatie met Christus kan dat doen. Ten tweede ontdekte hij dat hij niet
alleen rijkdom bezat, maar dat zijn rijkdom hém ook bezat en hem ervan weerhield om Christus
te volgen. Hij had zoveel potentieel. Hij had zijn middelen, zijn netwerk en zijn energie kunnen
inzetten voor koninkrijks-doelen, maar hij wilde het allemaal voor zichzelf houden. En de Bijbel
onderschrijft zijn leven in vier woorden: ‘Hij werd diep bedroefd.’ En dan is dit het resultaat: de
rijke jongeman werd uiteindelijk de rijke oude man. Tot op de dag dat hij stierf, herinnerde hij
zich de woorden van Jezus: ‘Kom en volg mij.’ En Jezus doet jou hetzelfde aanbod. Als je nee zegt,
zul je er spijt van krijgen aan het einde van je leven. Als je ja zegt, word je beloond met vreugde
en een ongekende mate van zegen.
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Zondag 19 augustus
‘Aan al die geboden heb ik me van jongs af gehouden’ (Luc. 18:21)(NBV).
Leren van de rijke man (2).
De rijke man zou je kunnen zien als een van de meest religieuze mensen in de Bijbel. Hij hield zich
aan álle geboden. Maar je kunt niets verkeerds doen en toch, tegelijkertijd, niets goed doen. Per
definitie is gerechtigheid iets goed doen. Maar wij hebben het gereduceerd tot niets verkeerd
doen. We fixeren ons op zonden die we begaan: doe dit niet, doe dat niet - en je bent oké. Maar
dat is heiligheid door eliminatie. Het zijn juist je zonden van nalátigheid - wat je had zullen, had
kunnen en had moeten doen - die het hart van je hemelse Vader breken. Als je een ouder bent,
begrijp je dit wel. Je vindt het prettig wanneer je kinderen niets verkeerds doen, maar je vindt het
nog veel prettiger wanneer ze iets goed doen. En zo ben jij gered om te dienen! Paulus zegt dat
God ons heeft gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de
goede daden die God mogelijk heeft gemaakt’ (Efez. 2:10). God heeft een persoonlijk plan voor
jouw leven dat ‘Zijn Wil’ wordt genoemd. Maar je kunt niet alleen verdedigend spelen, je moet
ook aanvallen. Je kunt niet alleen maar niets verkeerds doen, je moet ook iets goed doen. Je kunt
niet alleen maar de regels volgen, je bent geroepen om Jezus te volgen. Als je te doen hebt met
de rijke jongeman, zou het niet moeten zijn vanwege wat Jezus hem vroeg op te geven, maar
vanwege de kans die hij liet lopen. Stel je voor dat je nee zegt tegen een driejarige stage bij je
Schepper! Wat Jezus hem vroeg op te geven was niets vergeleken met wat Jezus hem in ruil
daarvoor gaf. Helaas zei hij nee. Maar jij kunt ja zeggen en het mooiste leven gaan leiden dat
mogelijk is.
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