Het Woord voor Vandaag – week 34
Maandag 20 augustus
‘… dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen…’ (Fil. 1:20)(NBV).
Opkomen voor Jezus.
Meer dan de helft van alle christenen woont tegenwoordig in derde wereld landen, vaak in
antichristelijke omgevingen. Er nemen meer Chinezen deel aan zondagse erediensten dan alle
West-Europeanen bij elkaar. Libanon is voor 40 procent christelijk; Soedan voor 5 procent;
Egypte voor ongeveer 10 procent. Veel van deze heiligen aanbidden op eigen risico. Misschien
ben jij een van hen. Iemand kan de enige christen zijn op een Irakese universiteit, of een
Arabische vrouw die in stilte gebeden bidt of een Messiaanse Jood die in Jeruzalem woont. Of
iemand kan wonen in een samenleving van religieuze vrijheid, maar in een gemeenschap van
geestelijke onderdrukking. Familieleden bespotten je overtuigingen. Leraren kleineren je
overtuigingen. Klasgenoten gniffelen over je keuzes. Collega’s dringen er bij je op aan om het
niet zo nauw te nemen. Medewerkers maken het tot hun missie om het jou moeilijk te maken
op een zwak moment. Zit jij in een dergelijke situatie, kom dan op voor Jezus! Paulus schreef
deze woorden vanuit zijn gevangeniscel: ‘… ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van
de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik
mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle
openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven
Christus en sterven winst’ (v. 19-21). Een lieddichter schreef: ‘Sta op, kom op voor Jezus,
soldaten van het kruis. Hef zijn koninklijk banier, sta geen verliezen toe. Van overwinning tot
overwinning zal Hij zijn legers leiden. Tot elke vijand overwonnen is en Christus werkelijk
heerst.’ Kom vandaag op voor Jezus!
Dinsdag 21 augustus
‘Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit…’ (Jes. 54:2)(NBV).
Wees sterk. Wees veerkrachtig.
De Golden Gate Bridge in San Francisco kan in het midden wel zo’n zes meter in beide richtingen
uitzwaaien. Alle onderdelen, waaronder het betonnen wegdek, de stalen relingen en
dwarsbalken, zijn via hun knooppunten met stalen kabels verbonden aan twee grote torens die
beneden in de diepte op een rotsformatie onder water staan in de Stille Oceaan. We kunnen
hier twee belangrijke bijbelse waarheden in zien: 1) Je moet sterk zijn. Paulus schrijft: ‘Ten
slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God
aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen
mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen
de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te
kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd
stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de
inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten’ (Efez. 6:10-15). 2) Je moet
veerkrachtig zijn! De Golden Gate Bridge heeft een eeuw van aardbevingen doorstaan omdat hij
gebouwd is om te kunnen bewegen - maar niet onbeperkt. Hij is flexibel en veerkrachtig - dat
moet jij ook zijn. Paulus schreef: ‘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 niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde’
(2 Kor. 4:8-9).
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Woensdag 22 augustus
‘Luister naar je vader... veracht je moeder niet…’ (Spr. 23:22)(NBV).
Stop met klagen over je ouders.
Hoe je ouders moet zijn leer je niet op school of op de universiteit, maar in de praktijk. En je maakt
veel fouten, soms tenenkrommend wanneer je er later op terugkijkt. Maar dwars door dit alles heen
houd je van je kinderen en wil je alleen het beste voor hen. Waar wil ik heen? Wel, als jouw ouders
gefaald hebben, heb je mogelijk wonden opgelopen die genezing nodig hebben. En God zegt: ‘Ik ben
de Here, uw Heelmeester’ (Ex. 15:26)(NBG). Maar trap niet in de val van zelfmedelijden door het
idee te geloven dat je uit een ‘disfunctioneel gezin’ komt. Sommige families zijn beter dan anderen,
maar ze hebben allemaal gebieden waarin ze disfunctioneren. Kijk eens terug en denk na over de
omstandigheden van je ouders en een aantal van de uitdagingen waarmee zij werden
geconfronteerd toen zij jou opvoedden, en misschien kun je dan de fouten die zij hebben gemaakt
met iets meer compassie bekijken. Het zijn menselijke wezens, net als jij; ze maken fouten, net als
jij. Niemand is perfect. Meer begrip voor hun situatie zal je helpen jezelf niet hard te vallen wanneer
jij onvermijdelijk ook fouten maakt met je eigen kinderen. En - dit is belangrijk - wanneer jouw
kinderen zien dat jij je ouders genade betoont, zullen zij beter in staat zijn jou genade te betonen.
Dus als jij je ouders moet vergeven, doe het dan vandaag nog en leef verder. Blijf het niet oprakelen.
Zou jij graag willen dat God jou blijft herinneren aan de zonden waarvoor hij jou heeft vergeven?
Nee? Probeer dan diezelfde genade en compassie te tonen. En bid voor hen. Waarom? Omdat
wanneer je voor iemand bidt het moeilijk is om over hem te klagen!
Donderdag 23 augustus
‘Op een keer had Jozef een droom… ze kregen een nog grotere hekel aan hem’ (Gen. 37:5)(NBV).
Gedachten voor dromers.
Ten eerste zijn dromers bereid om compromissen te sluiten. Wanneer God een droom op je hart
legt, moet je bepaalde compromissen sluiten, zoals het afzien van populariteit in ruil voor het
streven naar uitmuntendheid, en kortetermijnplezier in ruil voor langetermijnvervulling. Paulus
begreep dit principe: ‘De heilige Geest verzekert me in iedere stad dat gevangenschap en vervolging
mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven…’ (Hand.
20:23-24). Ten tweede worden dromers niet altijd op prijs gesteld. ‘Op een keer had Jozef een
droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem.’ Sommige
mensen zullen je droom niet waarderen, omdat het hen herinnert aan de droom die zij nooit
hebben gehad of die zij inmiddels hebben losgelaten. En wanneer ze jou je droom uit het hoofd
proberen te praten, proberen ze vaak zichzelf weer in hun comfort zone terug te praten. Ze zullen je
elk ‘rationeel’ excuus aanbieden dat ze zichzelf ooit hebben gegeven. Dus hoe zou je moeten
reageren? Houd van ze, help ze als je kunt, maar laat je niet beïnvloeden door degenen die hun
dromen hebben opgegeven. Auteur John Mason zegt: ‘Als jij stappen zet met God zul je worden
bekritiseerd. De enige manier om kritiek te vermijden, is om niets te doen en niets te zijn.’ Ten
derde zijn dromers overwinnaars. De droom van Jozef stelde hem in staat het hoofd te bieden aan
de verleidingspoging van de vrouw van Potifar, aan het verraad door zijn familie, aan zijn
onrechtmatige gevangenisstraf en aan vele andere dingen die óns zouden doen stoppen. Gods doel
alléén zou het materiaal moeten zijn waarvan je droom gemaakt is. Om je droom te ontdekken,
moet je jezelf leren kennen: je sterke én je zwakke punten. Let eens op waar God je geplaatst heeft,
zoek zijn raad en zoek naar gelegenheden en ‘koninkrijksconnecties’. Wanneer je dat doet, zal hij je
een droom voor je leven geven en je helpen die te vervullen.
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Vrijdag 24 augustus
‘Bedrink u niet… maar laat de Geest u vervullen…’ (Efez. 5:18)(NBV).
Geestvervuld leven.
Mensen worden soms dronken om zo te proberen een leegte van binnen te vullen. Maar het werkt
niet. Zoals iemand grapte: ‘Vanavond wijn, morgen pijn!’ Toen Jezus wel besefte dat zijn leerlingen
het niet zouden redden zonder hem wanneer hij hen verliet, zei hij: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid’ (Joh. 14:16).
Begrijp je eenmaal wat de heilige Geest kan doen, dan wil je geen dag leven zonder zijn hulp. Kijk
wat hij doet: 1) Hij zal je voeten planten op het pad van de waarheid (zie Joh. 16:13). 2) Wanneer je
twijfelt aan je redding, zal hij bevestigen dat je echt Gods verloste kind bent (zie Rom. 8:16). 3) In
moeilijke situaties waarin je niet weet wat je moet zeggen, zal hij je op het juiste moment de juiste
woorden geven (zie Hand. 1:8). 4) Hij zal zijn natuur in jou reproduceren (zie Gal. 5:22). Dit wordt
‘de vrucht van de Geest’ genoemd, niet de inspanningen van je eigen natuur. Het kost vruchten
geen moeite om te groeien; vruchten zuigen eenvoudigweg leven op vanuit de boom waarmee ze
verbonden zijn en gedijen. Paulus schrijft: ‘Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat
Geest u vervullen.’ Over het algemeen kun je aan iemand merken dat hij teveel op heeft doordat hij
niet meer goed uit zijn woorden komt en wankelt wanneer hij loopt. Wanneer dat gebeurt, zeggen
we dat hij ‘onder invloed’ is. Paulus’ punt is duidelijk: als gelovige zou ‘je daad en je praat’ onder de
invloed van de heilige Geest moeten zijn. Dus vraag vandaag aan God of hij je wil vullen met zijn
Geest - en blijf gevuld door zijn Woord te lezen en dagelijks te bidden.
Zaterdag 25 augustus
‘Onze lichte verdrukking… brengt in ons [iets] teweeg’ (2 Kor. 4:17)(HSV).
We worden getraind door onze problemen.
In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is de ideale omgeving voor je kinderen er niet een die
verstoken is van problemen en beproevingen. Hoewel het op het moment zelf moeilijk is om te
accepteren, hebben je kinderen die kleine tegenslagen en teleurstellingen die op hun pad komen
gewoon nodig. Hoe kunnen ze later als volwassene leren omgaan met problemen en frustraties als
ze dat vroeger helemaal nooit hebben ervaren? De natuur laat ons dit goed zien. Een boom die in
een regenwoud is geplant, wordt nooit gedwongen zijn wortels naar beneden te laten zakken op
zoek naar water. Als gevolg hiervan blijft hij slecht verankerd en kan zelfs bij matige wind omvallen.
De Mesquite boom echter, die in een droge woestijn is geplant, wordt bedreigd door zijn vijandige
omgeving. Hoe overleeft hij? Door zijn wortels tien meter of dieper de grond in te duwen, op zoek
naar water. Door zich aan te passen aan zware omstandigheden, wordt de goed gewortelde boom
sterk en is hij bestand tegen alle aanvallers. Onze kinderen zijn zoals deze twee soorten bomen.
Kinderen die hebben geleerd hun problemen te overwinnen, zijn beter verankerd en beter in staat
dan degenen die er nooit mee geconfronteerd zijn. Jouw taak is dus niet om elke uitdaging van je
kind weg te nemen. Ga liever als vertrouwelijke bondgenoot naast je kind staan door hem te
bemoedigen in zijn moeite, in te grijpen wanneer de dreiging teveel wordt en beschikbaar te zijn
wanneer de crisis komt. Je moet ze de tools geven waarmee ze de onvermijdelijke problemen en
druk van het leven aan kunnen. Paulus zegt het zo: ‘Want onze lichte verdrukking, die van korte
duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.’Met andere
woorden: we worden getraind door onze problemen.
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Zondag 26 augustus
‘… zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten’ (Hand. 2:17)(NBV).
Verenigd door de Geest.
Jezus werd een ‘vriend van zondaars’ genoemd (Matt. 11:19). Waarom? Omdat hij mensen niet
analyseerde en een etiket opplakte. Hij was niet op zoek naar de welgestelde en fatsoenlijke
mensen. Ja, die hoorden er ook bij, maar hij beperkte zich niet tot hun gezelschap. Hij zocht ook
diegenen op die door de samenleving aan de kant waren geschoven en werden buitengesloten
en bereikte hen met Gods liefde. Maar hoe zit het dan met hun zondige praktijken? Lijkt het dan
niet of we hun levensstijl vergoelijken? Vraag je je dat af? Op een dag brachten de Farizeeën een
vrouw naar Jezus en zeiden: ‘Deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde’
(Joh. 8:4). Let echter op wat Jezus deed. Hij daalde af naar haar niveau en trok haar op naar het
zijne! Pas toen zei hij: ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (v. 11). Feit is dat als mensen
eerst schoon schip konden maken voor ze naar de Heer toe konden, ze hem niet nodig hadden.
De kerk werd geboren toen Gods Geest werd uitgestort op mensen vanuit elk ras, elke cultuur,
traditie en achtergrond. Je kunt geen echte uitstorting van de Geest hebben waar mensen van
elkaar vervreemd zijn en worden buitengesloten. Wanneer de wereld ons ziet samenkomen in
eenheid onder één zalving, zullen ze opnieuw naar de bovenzaal rennen en roepen: ‘Wat
moeten we doen?’ (Hand. 2:37). Paulus schreef: ‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het
is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats (de insiders),
maar ook voor andere volken (de outsiders)’ (Rom. 1:16). Als gelovigen hebben wij de formule
voor het helen van gebroken mensen. Maar voordat we die met hen kunnen delen en
geloofwaardig overkomen, moeten we eerst worden verenigd door de Geest.
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