Het Woord voor Vandaag – week 43
Maandag 22 oktober
‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar…’(Efez. 4:32)(NBV).
Je standaardzonden (2).
Vanwege de manier waarop we in elkaar zitten, zijn we vaak gevoelig voor bepaalde zonden.
Daarom zijn onze zwakke plekken meestal consistent en voorspelbaar. Het is alsof je een ‘zondeprofiel’ hebt. In een boek over kenmerkende zonden identificeert Michael Mangis negen van deze
patronen met behulp van een oud systeem dat het enneagram wordt genoemd. Het is enigszins
controversieel omdat het door veel spirituele tradities wordt gebruikt. Er wordt echter ook gedacht
dat het zou kunnen voortkomen uit de zeven hoofdzonden en de vrucht van de Geest, daarom zou
het binnen een christelijk kader toch goed kunnen worden toegepast. Om je te helpen wat
zelfbewuster te worden en een verdediging tegen jouw specifieke kwetsbaarheid op te bouwen
laten we deze negen standaardzonden de komende dagen de revue passeren en kijken we welke
mensen er het meest waarschijnlijk mee worstelen. Perfectionisten: perfectionisten worden
aangetrokken tot, juist ja, perfectie. Ze hebben een hoge standaard van uitmuntendheid en hun
grootste angst is fouten maken. (Het zijn goede chirurgen - en uitstekende golfers.) Op hun best zijn
het actievoerders, waakhonden en profeten. Maar omdat ze worstelen met perfectionisme en
eigengerechtigheid, hebben ze de neiging een oordeel te vellen over anderen van wie de normen
niet zo hoog zijn. De profeet Amos is een goed voorbeeld. Hij schrijft over een ‘paslood’ dat laat zien
hoe ver mensen tekortschieten ten opzichte van Gods normen (zie Amos 7:7-8). Paulus schreef aan
dit soort mensen en zei: ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in
Christus vergeven heeft.’ Ben jij een perfectionist, dan zal het je grootste uitdaging zijn om liefde,
geduld en genade te tonen in je omgang met anderen. Maar met Gods hulp kun je dat zeker.
Dinsdag 23 oktober
‘… dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen’ (Efez. 6:7)(HSV).
Je standaardzonden (3).
Helpers: helpers zijn graag nodig. Het zijn zorgverleners van nature die je kussen opschudden, zelfs
wanneer het niet opgeschud hoeft te worden! Ze herinneren zich verjaardagen en jubilea, en zijn
vaak de eersten die van tafel opstaan om de afwas te gaan doen. Helpers of gevers werken vaak in
sociale omgevingen waar ze anderen ondersteunen. Ze voelen zich het prettigst wanneer ze iets te
doen hebben. Maar hoewel ze graag mensen helpen, komt dat helpen vaak voort uit hun eigen
behoefte om nodig te zijn. Onder hun dienaarschap ligt soms een laag zelfbeeld op de loer dat
vraagt om gevoed te worden. En omdat het nooit volledig kan worden bevredigd, putten ze
uiteindelijk anderen uit. Marta is hier een goed voorbeeld van. Terwijl ze druk bezig was met
dienen, zat haar zuster Maria aan Jezus’ voeten (zie Luc. 10:39-42). Het positieve is dat helpers
liefde in actie tonen en van nature een gerichtheid op anderen hebben waardoor mensen het
gevoel hebben dat er zorg en aandacht aan hen wordt besteed. De negatieve kant is dat ze soms
hun ‘geven’ gebruiken om anderen te manipuleren. En het probleem is dat wanneer je probeert hun
last te verlichten en iets van hen af te nemen, ze dat jou niet zullen toestaan. Hun aangeboren angst
om niet nodig te zijn, maakt het hen onmogelijk gezonde grenzen te stellen. Dus wat is het
antwoord? a) Zorg ervoor dat Gód dienen je eerste prioriteit is, niet mensen. ‘Dien met
bereidwilligheid de Heere en niet de mensen.’ b) Besef dat je beloning in eerste instantie van God
komt, niet van mensen. ‘… want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat
ze doen’ (Efez. 6:8). c) Klaag niet. ‘Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en
smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God…’ (Fil. 2:14-15).
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Woensdag 24 oktober
‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:5)(NBV).
Je standaardzonden (4).
Presteerders: presteerders houden ervan om uitdagingen te overwinnen en voor het voetlicht te
treden. Op hun best zijn ze gemotiveerd om te groeien, zich uit te strekken en te leren. Ze
inspireren en bewegen mensen tot actie en genieten ervan om voor een publiek te staan. Een
praatje houden geeft ze energie. Zonder de kans om zich te ontwikkelen en te schitteren verliezen
ze hun motivatie. Presteerders willen impact maken, kunnen in de verleiding komen om te leven
voor het beeld dat ze uitstralen, om dan uiteindelijk hun eigen optreden te gaan verafgoden. Ze zijn
geneigd om succes te meten in termen van applaus en erkenning. Toen Johannes de Doper over
Jezus zei: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Joh. 3:30), toonde hij het soort overgave dat voor
een presteerder moeilijk kan zijn. Simon de tovenaar dacht dat hij een spectaculaire bediening zoals
die van Petrus kon kopen en bood Petrus geld aan in ruil voor het vermogen om anderen de heilige
Geest te geven (zie Hand. 8:18-22). Evenzo kan een niet-christelijke presteerder iets dat lijkt op het
dienen van God veranderen in het dienen van zichzelf. Voor velen van ons is hoogmoed ‘de last van
de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken’ (Hebr. 12:1). Hoewel presteerders het vermogen
hebben om geweldige dingen te bereiken en het leven van anderen te verrijken, kunnen ze ook in
beslag worden genomen door hun eigen imago en succes. Wat is het antwoord? Paulus zegt:
‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker
dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de
gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:3-5).
Donderdag 25 oktober
‘Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing…’ (1 Kor. 9:27)(NBV).
Je standaardzonden (5).
Romantici: romantici of kunstenaars houden niet alleen van schoonheid en zien het op plaatsen
waar anderen dat niet doen, ze bezitten ook de unieke gave om het te creëren. Ze drukken hun
individualiteit uit op gedurfde manieren die ons allemaal verrijken. Ze brengen kleur en fleur aan in
een wereld die anders saai zou zijn. Maar omdat niemand van ons in de ideale wereld van onze
verbeelding kan leven, zijn zij soms slecht toegerust om te leven in de echte wereld met zijn
problemen en druk. Dezelfde gevoeligheid die hen creatief maakt, maakt hen vaak tot slaaf van
emotionele schommelingen die mensen afstoten en uiteindelijk de romanticus zelf kapotmaken.
Van Ernest Hemingway tot Elvis Presley, de geschiedenisboeken vertellen het verhaal. Ook koning
David was artistiek. Hij was een begaafd dichter, danser en componist van vele liederen. Maar zijn
onvermogen om zijn impulsen te beheersen culmineerde in een affaire die leidde tot moord en de
ondergang van zijn familie. Begrijp één ding: elke kracht die God je geeft, heeft een
overeenkomstige zwakte die op de juiste manier moet worden geïdentificeerd en aangepakt. Hoe
getalenteerder je bent, des te gedisciplineerder moet je zijn. Paulus was wijs genoeg om zijn eigen
neigingen te erkennen: ‘Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen
de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.’ De laatste decennia
hebben bewezen dat zelfs mensen die van God de gave hadden gekregen om grote kerken te
bouwen en grote bedieningen te leiden, niet immuun zijn voor verleiding. Waar er een groot talent
is - is er een grote verleiding. Waar vinden schapen hun grootste veiligheid? Dicht bij de herder! Blijf
bij die herder vandaag!
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Vrijdag 26 oktober
‘Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van uw richtlijnen’
(Ps. 119:59)(NBV).
Je standaardzonden (6).
Waarnemers: waarnemers of denkers willen weten - alles. Zij zijn de onderzoekers, wetenschappers
en uitvinders onder ons. Ze houden ervan om waarheden te ontdekken die niemand anders heeft
ontdekt en om zelf uitgebreid kennis op te doen en vaardigheden en hobby’s aan te leren. Ze
hebben een geweldig geheugen als het gaat om het bewaren van informatie over dingen waarin ze
geïnteresseerd zijn. Het nadeel is dat denkers introvert kunnen zijn; ze zijn erg gesteld op hun eigen
ruimte. Dus wat is de zonde waarin een denker zo gemakkelijk ‘verstrikt’ kan raken? a)
Ongevoeligheid voor anderen. Soms vinden denkers het fijner om gelijk te hebben dan dat ze
houden van de mensen om hen heen. En ze voelen zich niet altijd op hun gemak met het uiten van
emotie of genegenheid. Ze zijn geneigd om hun gevoelens indirect of door middel van gebaren
kenbaar te maken, zodat het kan lijken alsof ze nemers zijn en geen gevers. Ze houden er niet van
om een woordenstrijd te verliezen en houden er ook niet van om onderbroken te worden. Ze
genieten urenlang, zelfs dagenlang, van alleen zijn. Dat betekent niet dat ze geestelijker zijn dan de
rest van ons; het betekent alleen dat ze minder behoefte hebben aan gemeenschap en verbinding.
Het probleem is echter dat we niet zijn gemaakt om solo te vliegen. Je kunt alleen geestelijk groeien
als je aan anderen geeft en bereid bent om van hen te ontvangen. Jezus zei: ‘Aan jullie liefde voor
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13:35). b) Denkers worstelen vaak met
het concept ‘geloof’. Dat maakt hen geen slechte mensen; de meesten zijn eerlijke twijfelaars.
Geloof en rede hoeven niet noodzakelijkerwijs tegenover elkaar te staan, maar wanneer de rede je
geen stap verder brengt, kan geloof in God je in staat stellen door te gaan. Het leven zal je situaties
voorschotelen die alleen de rede niet kan oplossen - dat is wanneer je geloof in God nodig hebt.
Zaterdag 27 oktober
‘Wees niet bang, want ik ben bij je…’ (Jes. 41:10)(NBV).
Je standaardzonden (7).
Loyalisten: loyalisten houden ervan deel uit te maken van een geweldig team. Wanneer het slecht
gaat kan je op ze rekenen. Ze snakken naar een zaak waaraan ze zich kunnen geven en willen deel
uitmaken van een groep waarin ze kunnen geloven. Op hun best helpen loyalisten iedereen beter te
worden. Ze zijn meestal vrij slim en uitgesproken, hoewel ze hun gedachten misschien niet altijd
vrijwillig ventileren. Ze kunnen cynisch worden wanneer ze zich in de steek gelaten voelen - wat
soms onvermijdelijk is. Dat is de reden waarom de Bijbel zoveel te zeggen heeft over het tonen van
genade en het schenken van vergiffenis. Wanneer mensen die het twaalfstappenprogramma volgen
(om van een verslaving af te komen) de term ‘God, zoals ik hem ervaar’ gebruiken, verwijzen zij naar
iemands persoonlijke opvatting van God. Loyalisten vatten God vaak op als iemand die moeilijk te
behagen is, dus daarom is hún kenmerkende zonde is angst. Jezus vertelde over drie dienaren die
elk een geldbedrag kregen om te investeren. De eerste twee investeerden verstandig, leverden hun
winst in bij hun meester en behaagden hem. Maar de derde, bang om te falen en het ongenoegen
van zijn meester op te wekken, begroef zijn talent in de grond (zie Matt. 25:14-30). Wat je uit deze
gelijkenis van Christus kunt halen is dat God zijn strengste oordeel niet bewaart voor degenen die
proberen en falen, maar voor degenen die het nalaten om dingen uit te proberen omdat ze
toegeven aan angst. Iemand schatte dat er 365 ‘vrees niets’ in de Bijbel staan; dat is er eentje voor
elke dag van het jaar. Als God een bumpersticker zou ontwerpen, zou erop kunnen staan: ‘Vrees
niet’. Dus wees niet bang - hij is bij je vandaag!
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Zondag 28 oktober
‘Heb elkaar lief met… innige liefde…’ (Rom. 12:10)(NBV).
Je standaardzonden (8).
Levensgenieters: levensgenieters of enthousiastelingen zijn de gangmakers van elk feestje. Het zijn
vaak geboren verhalenvertellers - en ze hebben het graag over zichzelf. Als je probeert met hen over
hun problemen te praten, luisteren ze misschien eventjes naar je, maar ze zijn als teflon - het beklijft
niet. John Ortberg vertelt dat hij in een restaurant zat met een vriend, en elke keer als ze iets
bestelden, zei het meisje dat hen bediende iets als ‘super, uitstekende keus, of briljant’. Toen
Ortberg haar vroeg of ze ooit wel eens zei dat iets ‘echt stom’ was of dat ‘het echt niet zou smaken,’
antwoordde ze: ‘Nee, want we hebben in de keuken een lijst met bevestigingen hangen en elke keer
dat iemand iets bestelt, moeten we met een van die bevestigingen komen.’ Wel, enthousiastelingen
hebben geen lijst met bevestigingen nodig, omdat ze altijd al dingen zeggen als ‘geweldig, wow,
fantastisch of super’. Soms kan het jaren zo doorgaan voordat ze de pijn en duisternis bij andere
mensen zien, laat staan bij zichzelf. Ze komen ook in de verleiding om het leven te laten draaien
rond hun streven naar positieve gevoelens - het verlangen naar voldoening - en ze kunnen zich
ellendig voelen wanneer ze niet genoeg aandacht krijgen. Dus, wat is het antwoord? 1) Doe iets aan
die behoefte om in het middelpunt van de aandacht te staan. ‘Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.’ 2) Doe iets aan je terughoudendheid om
met pijn of onaangename situaties om te gaan. Het is een eigenschap die kan leiden tot isolatie en
verslaving. ‘Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht’ (Efez. 6:10).

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2018. All rights reserved.
Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

