Het Woord voor Vandaag – week 35
Maandag 27 augustus
‘Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered’ (Dan. 6:27)(NBV).
God zal je beschermen.
Een bijbelleraar schrijft: ‘Er waren tijden waarop ik wilde dat God me uit bepaalde putten zou
redden, maar hij deed het niet. Waarom niet? Omdat hij me wilde leren dat zijn genade in de
put voldoende was. De vraag is nooit: ‘Wat zal God doen als overal om me heen afbraak dreigt?’
De vraag is wat ik zélf zal doen. Ik ben misschien niet in staat om de leeuwen te overwinnen,
maar dat hoeft ook niet - dat is Gods werk. Daniël zei: ‘Mijn God heeft zijn engel gezonden en de
leeuwenmuilen gesloten... omdat hij mij onschuldig acht’ (v. 22). Ik kan misschien niet
voorkomen dat er bepaalde wetten tegen mij worden uitgevaardigd, maar net als Daniel kan ik
een beroep doen op mijn God. ‘Hij bad tot zijn God… precies zoals driemaal per dag zijn
gewoonte was’ (v. 10). Put je niet langer uit in je strijd tegen de vijand en de omstandigheden
om je heen; het zijn er te veel. Leun gewoon op God en laten de beschuldigingen van degenen
die jaloers of bang zijn vanwege jouw positie bij God en mensen jou niet schaden. God heeft
Daniël niet uit de put bevrijd; hij bevrijdde hem van de macht van de vijand terwijl hij in de put
was. De leeuwen zaten nog in de put toen Daniel eruit ging, wachtend op hun volgende
slachtoffer. Maar zij hadden geen macht over hem - en als een verlost kind van God hebben zij
ook geen macht over jou. Het ging Daniël verder voorspoedig en dat is wat God ook voor jou in
petto heeft.’ De Bijbel zegt ons: ‘Hij redt en bevrijdt… hij heeft Daniël uit de klauwen van de
leeuwen gered.’ Wanneer je met God wandelt, kun je ervan op aan dat hij je zal beschermen.
Dinsdag 28 augustus
‘Bouw voor de Heer, je God, een altaar…’ (Recht. 6:26)(NBV).
Verandering kan beginnen bij jou.
We kennen het allemaal: mensen die iets behoorlijk verkeerds hebben gedaan en die vervolgens
proberen het te verbergen of iemand anders de schuld te geven. Vaak proberen we onszelf te
verontschuldigen door te zeggen dat onze tekortkomingen erfelijk zijn, of we proberen onze
fouten aan ons verleden te wijten - ‘Het komt door hoe ik ben grootgebracht.’ ‘Ik wist niet
beter.’ ‘Het is niet mijn schuld.’ We kunnen zelfs proberen om fouten die onze familie in het
verleden heeft gemaakt, te verdoezelen, in de veronderstelling dat ze een blaam op ons
werpen. Wat betreft je opvoeding en je afkomst kan je soms niet veel meer doen dan er lering
uittrekken! Maar met je toekomst ligt dat anders; daar kun je met behulp van Gods genade van
alles aan doen. Je ouders hebben misschien in geestelijke blindheid rond gestrompeld, maar jij
kunt wandelen in het licht van Gods Woord - en je familie meenemen. Gideon, een held uit het
Oude Testament, groeide op in een familie van afgodenaanbidders. Het was een cultureel iets;
iedereen deed het. Maar God had plannen voor Gideon, dus de engel des Heren bezocht hem
op een dag en zei: ‘Sloop het altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht… Bouw voor de Heer,
je God, een altaar…’ (v. 25-26). Dat was niet zo eenvoudig voor Gideon, angsthaas als hij was van
nature. En toen hij uitstapte in geloof om God te gehoorzamen, wilden de stadsgenoten hem
doden. Maar omdat Gideon ja zei tegen God bracht hij uiteindelijk een verandering teweeg in
zijn familie. Dus het woord van vandaag voor jou is: verandering in je familie kan bij jou
beginnen. Sterker nog, als het niet bij jou begint - bij wie dan wel?
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Woensdag 29 augustus
‘Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven…’ (Hand. 2:38)(NBV).
God uitproberen.
Op een mededelingenbord van een kerk stond de tekst: ‘Probeer God Week.’ Het idee was
eenvoudig genoeg: als je hem een week uitprobeert en de resultaten je niet aanstaan, kun je weer
terug naar je oude leven. Petrus vertelde de menigte op de Pinksterdag niet dat ze God maar eens
een weekje moesten uitproberen. Hij predikte: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen
onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige
Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor
allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen’ (v. 38-39). Een vis probéért
water niet uit; hij heeft water nodig om te overleven. Een plant probéért grond niet uit; hij heeft
grond nodig om te groeien. Op dezelfde manier probéér je God niet uit; je hebt God nodig omdat er
een leegte in je is die alleen hij kan vullen. En hij wil meer doen dan alleen maar in je leven komen.
Hij wil je leven overnemen! Worstel jij met bepaalde zwakheden? De waarheid is dat we allemaal
geboren worden met bepaalde neigingen; sommige zijn alleen duidelijker dan andere. Daarom moet
ieder van ons ‘opnieuw geboren worden’ (Joh. 3:3). Zoals Jezus aan Nikodemus uitlegde, had hij,
hoewel hij op een natuurlijke manier geboren was, ook een geestelijke geboorte nodig om Gods
koninkrijk te kunnen binnengaan. Redding en de garantie op een plek in de hemel heb je direct te
pakken; het enige wat je hoeft te doen is je vertrouwen stellen in Christus. Maar je onderwerpen
aan de heerschappij van Jezus is een project waarbij werk aan de winkel is voor je, vanaf de nieuwe
geboorte tót aan het Nieuw Jeruzalem.
Donderdag 30 augustus
‘… vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’ (Hebr. 12:1)(NBV).
Blijf rennen.
Ervaren hardlopers weten dat als ze tegen hun grens aanzitten uiteindelijk in hun ‘tweede adem’
komen, waardoor ze zich met vernieuwde energie kunnen herpakken. Sommigen noemen het
‘runners high’, een vrijkomen van endorfine, wat je het gevoel geeft dat je de hele dag kunt blijven
rennen. Dus het woord voor jou is vandaag: blijf rennen totdat je in je tweede adem komt! Paulus
zegt: ‘… moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons
afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht
houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor
hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand
en nam plaats aan de rechterzijde van... God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de
zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft’ (v. 1-3). Let op
het woord ‘standhield’. Laat niet wat er om je heen gebeurt een belemmering vormen voor wat God
in jou aan het doen is. Over het algemeen wordt je kijk op de dingen beïnvloed door wat er nu op
dit moment gebeurt. Een drenkeling is niet erg onder de indruk van iets goeds dat morgen zal
gebeuren; vandáág heeft hij hulp nodig. Houd er rekening mee dat wat je nu doormaakt tijdelijk is,
dus zie uit naar een ommekeer. In het Oude Testament zei God tegen Jesaja: ‘Troost, troost mijn
volk... maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan’ (Jes. 40:1-2).
Toen ging hij verder en deed hen een prachtige belofte: ‘Laat… elke berg en heuvel verlaagd
worden, laat ruig land vlak worden… De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al
wat leeft. De Heer heeft gesproken’ (v. 4-5). Pak die belofte vandaag voor jezelf - en blijf rennen!
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Vrijdag 31 augustus
‘Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd’ (Marc. 14:3)(NBV).
Je moet breken met het verleden.
Herinner je je de prostituee die Jezus zalfde? ‘Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was
met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.’ Ze
gaf haar dierbaarste bezit aan Jezus. Niet alleen was het buitengewoon waardevol, het maakte
ook deel uit van haar sexappeal. Het openbreken was haar manier om met haar verleden te
breken. Ze gaf haar vorige leven op door dat flesje aan Jezus te geven. Denk ook eens aan de
opwekking die uitbrak in Efeze. Degenen die tovenarij beoefenden, verbrandden hun rollen in
het openbaar. De waarde van die rollen werd geschat op 50.000 drachmen. Een drachme was
een zilveren munt ter waarde van een dagloon. Dat is 138 jaar loon! Ze hadden die rollen
kunnen verkopen en het geld in hun zak kunnen steken, maar ze zouden hun zielen hebben
verkocht. In plaats daarvan legden ze een geloofsverklaring van 3 miljoen euro af. Ons probleem
is dat we willen dat God iets nieuws voor ons doet terwijl wij dezelfde oude dingen blijven doen.
We willen dat hij onze omstandigheden verandert zonder ons te hoeven veranderen. Maar als
we God om nieuwe wijn vragen, hebben we een nieuwe wijnzak nodig. Verandering is een
tweezijdige medaille die luidt: het oude eruit en het nieuwe erin! De meesten van ons blijven
geestelijk vastzitten omdat we hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten.
Geestelijke routines vormen een cruciaal onderdeel van geestelijke groei, maar wanneer de
routine routine wordt, moet je deze veranderen. Wat je bracht naar waar je nu bent, brengt je
misschien niet naar waar God je hebben wil.
Zaterdag 1 september
‘… Jakobs heup raakte ontwricht’ (Gen. 32:26)(NBV).
Totdat je niet meer verder kunt.
Wanneer je probeert weg te rennen van God, blijf je hem toch telkens weer tegenkomen. Dat
overkwam Jakob. Hij rende weg voor de woede van zijn broer Esau en toen het hem in het huis
van zijn schoonvader te heet onder de voeten werd, vluchtte hij ook daarvandaan. Uiteindelijk,
toen hij niet meer verder kon, kwam hij God tegen op een plaats genaamd Peniel. En het was
daar dat zijn naam werd veranderd van Jakob de bedrieger, in Israël, wat ‘prins van God’
betekent. De Bijbel zegt: ‘Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand
met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte
hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei
de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij
zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan
zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt
gewonnen’ (v. 25-29). Toen God Jakobs heup ontwrichtte, zei hij in wezen tegen hem: ‘Jouw
dagen van weglopen zijn voorbij en jouw kreupelheid is een constante herinnering aan je totale
afhankelijkheid van mij.’ We hebben allemaal een ‘Jakobservaring’ nodig. Oswald Chambers zei
dat wanneer God iemand wil gebruiken ‘hij hem behamert en bezeert en hem met krachtige
slagen bekeert.’ Alles wat Jakob nodig had, vond hij toen hij de armen van God in rende.
Hetzelfde geldt voor jou.
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Zondag 2 september
‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31)(NBV).
Blijf niet in dat hokje zitten.
In de ogen van zijn familie zou David nooit meer zijn dan een herder (zie 1 Sam. 16: 11-12). Maar
in Gods ogen was hij de volgende koning van Israël. Het is verbazingwekkend hoe mensen ons in
hokjes plaatsen vanaf het moment dat we zijn geboren. Iemand zegt dat je ‘precies op die-endie lijkt,’ of overtuigt je ervan dat je ‘maar een gemiddelde student’ bent, of een ‘grijze muis’. En
voordat je het weet, ga je uiteindelijk geloof hechten aan hun oordeel en hun mening. Blijkbaar
vonden sommige mensen Timoteüs te jong om een leider te zijn. Daarom schreef Paulus in een
brief aan hem: ‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt…’ (1 Tim.
4:12). Onze lijst van waargenomen tekortkomingen bij anderen kan hard en meedogenloos zijn.
Er staan dingen op als arm, ongeschoold, lichamelijk of verstandelijk gehandicapt of van een
andere etniciteit. Het houdt zelfs rekening met de dwaze fouten die ze jaren geleden hebben
gemaakt. Vraag jezelf eens af of jij graag gemeten zou willen worden met die maatstaf. Dacht
het niet! Toen Adam Clarke, een van Engelands meest productieve predikers uit de negentiende
eeuw, jong was, vertelde zijn vader Adams leraar dat zijn zoon het volgens hem niet zo goed zou
doen op school. De leraar antwoordde: ‘Mij lijkt hij heel slim.’ Adam hoorde die woorden - en zij
veranderden zijn leven door hem uit het hokje te halen waarin zijn vader hem had geplaatst.
Clarke werd een beroemde Methodistenprediker en schonk de wereld een van de geweldigste
Bijbelcommentaren; hij werd uiteindelijk tweeënzeventig jaar oud. Doe dus je etiketjes weg, zet
die levensbeperkende gedachten uit je hoofd en ga dromen. ‘Wat moeten wij hier verder over
zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ Wanneer God aan jouw kant staat,
kun je opklimmen zoals room naar boven drijft!
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