Het Woord voor Vandaag – week 44
Maandag 29 oktober
‘… we zijn u tegemoet getreden met tederheid…’ (1 Tess. 2:7)(NBV).
Je standaardzonden (9).
Leiders: leiders of bazen zijn geschapen om macht en leiderschap te doorgronden en om te weten
hoe het werkt. En ze voelen zich er op een natuurlijke manier toe aangetrokken. Als dit jou
beschrijft, is een krachtig imago belangrijk voor je. Jij wilt gewoon graag leiding geven. Oppositie
geeft je feitelijk energie. Winston Churchill was een leider die overeenstemming al snel saai vond en
wiens grootste momenten werden geïnspireerd door oppositie. Hij had een lopend conflict met
Lady Nancy Astor, die eens tegen hem zei: ‘Winston, als je mijn man was, zou ik je thee vergiftigen.’
Waarop Churchill het beroemde commentaar gaf: ‘Nancy, als ik jouw man was, zou ik die nog
opdrinken ook!’ Toen Adolf Hitler in Duitsland aan de macht kwam, vond Churchill de geduchte
vijand waar hij zijn hele leven op had gewacht. En hij ging de uitdaging aan. Zonder goed leiderschap
wordt niets bereikt. Maar macht kan een doel op zichzelf worden en je kunt gefrustreerd raken
wanneer je je zin niet krijgt. Andere mensen kunnen zelfs bang zijn om zich uit te spreken wanneer
ze het niet met je eens zijn. En wanneer dat gebeurt, krijg je ze misschien mee, maar geniet je geen
liefde, loyaliteit of respect. Moge God een leider bijstaan die zelf geen leider heeft, en moge hij hen
bijstaan die hem of haar volgen! Verantwoordelijkheid zonder aansprakelijkheid veroorzaakt
instabiliteit. Alleen wanneer je jezelf omringt met mensen die duidelijk kunnen zien hoe ze jouw
blinde vlekken kunnen compenseren, kun je je eigen neiging zien om mensen te gebruiken en angst
en intimidatie in te zetten om je eigen zin door te drijven. Paulus, een groot leider, schreef: ‘… we
zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert [‘wij
gedroegen ons vriendelijk,’ zegt hier de NBG].’ Wanneer het gaat om groots leiderschap, zijn er
twee woorden die hand in hand gaan - vriendelijkheid en grootsheid.
Dinsdag 30 oktober
‘… spreek de waarheid tegen elkaar…’ (Efez. 4:25)(NBV).
Je standaardzonden (10).
Bemiddelaars: bemiddelaars of vredestichters gedijen wanneer het leven kalmpjes verloopt. Ze
houden van het vers: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen’ (Ps. 133:1). Het
zijn uitstekende therapeuten en bemiddelaars en ze kunnen meestal verzoening tot stand brengen
in families, in buurten en op werkplekken. Maar soms zijn ze geneigd om vrede te zoeken tegen elke
prijs en gebruiken ze hun relationele vaardigheden om met iedereen overweg te kunnen. En dan
vermijden ze elk initiatief of risico vanwege hun overdreven gehechtheid aan comfort en veiligheid.
Vaak gaan ze bijna aan hun eigen vriendelijkheid ten onder wanneer er eigenlijk moed vereist is.
Abraham is een mooi voorbeeld van een vredestichter. Toen het hem en zijn neef Lot goed begon te
gaan, brak er een vete uit tussen hun herders omdat het land te klein was om al hun vee onder te
brengen. Zich ervan bewust dat het de familie kon opsplitsen, ondernam Abraham actie, pakte het
probleem aan en redde de relatie. Maar toen koning Abimelech Sara zag, de vrouw van Abraham,
en haar bij zijn harem wilde hebben, handelde Abraham, uit vrees voor zijn leven, als een lafaard en
zei dat zij zijn zuster was (zie Gen. 20:2). Het is belangrijk om je standaardzonden te herkennen
zodat je ze effectief kunt aanpakken. Jezus waarschuwde voor degenen die kijken naar de splinters
in de ogen van andere mensen, terwijl ze de balk in hun eigen oog niet opmerken (zie Matt. 7:3). Je
standaardzonde is zó aantrekkelijk dat het je grootste gevaar is, en hij is je zó nabij dat je geneigd
bent hem niet te zien. David bad: ‘Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar,
en laat hoogmoed niet over mij heersen…’ (Ps. 19:13-14).
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Woensdag 31 oktober
‘… dan groeien wij… in elk opzicht naar Hem toe…’ (Efez. 4:15)(NBG).
Je standaardzonden (11).
Of je nu een perfectionist, een helper, een presteerder, een romanticus, een denker, een
loyalist, een levensgenieter, een leider of een bemiddelaar bent, iedereen worstelt met zonde.
En het besef dat elke categorie van zonde zijn eigen verborgen verleidingen heeft, zou je minder
jaloers op anderen moeten maken wanneer je zelf niet goed presteert, en minder geneigd om
ze te beoordelen wanneer je dat wel doet. Het onderkennen van je specifieke zondepatroon
laat je weten waaraan je moet werken. Als perfectionist moet je je bijvoorbeeld bewust zijn van
je neiging tot eigengerechtigheid. Het is echter ook belangrijk om te erkennen dat je door God
bent uitgerust met een passie voor gerechtigheid - en dat is een goede zaak. Je zult zijn
aanwezigheid zelfs het meest ervaren wanneer je hieraan liefdevol en in alle vrijheid uitdrukking
kunt geven. Ten slotte helpt het kennen van de ‘bedrading’ van anderen jou bij een stuk inleving
en harmonieus samenleven. Naarmate je meer over hun patronen te weten komt, word je
geduldiger met mensen wiens zonden verschillen van de jouwe. Je kunt er bijvoorbeeld voor
zorgen dat helpers niet altijd in de dienende modus blijven steken en vredestichters
aanmoedigen om zich eerlijk uit te spreken wanneer ze boos zijn. We zouden moeten proberen
onze religieuze maskers af te doen en elkaar te versterken waar we zwak zijn, op een genadige,
niet-oordelende manier. Wanneer we onszelf en anderen kennen en accepteren, kunnen we
samen in liefde wandelen. ‘… dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk
opzicht naar Hem toe.’ Pas dan zijn we vrij om de beste versie van onszelf te worden - Gods met
de hand gesigneerde editie.
Donderdag 1 november
‘Tot U, Heere, hef ik mijn ziel op’ (Ps. 25:1)(HSV).
Waar zoeken we hulp?
Wanneer je hulp nodig hebt, ga dan naar Psalm 25 en lees wat David deed. 1) Hij wist waar hij
heen moest. ‘Tot U, Heere, hef ik mijn ziel op.’ Onlangs vroeg een lezer ons om gebed voor een
familielid dat zojuist te horen had gekregen dat hij kanker had. Hoe snel kunnen onze levens
veranderen! Waar kunnen we op zulke momenten naartoe? Naar God. In de Bijbel is hij onder
veel namen bekend en een daarvan is Jehovah-Rapha - de Heer geneest. Geweldig! Zijn Woord
zegt: ‘Hij geneest al uw kwalen’ - allemaal dus (Ps. 103:3). Bij God is geen ziekte in principe
ongeneeslijk, wat betekent dat je vandaag met vertrouwen naar hem toe kunt gaan. 2) Hij wist
wie hij moest vertrouwen. ‘… mijn God, op U vertrouw ik’ (Ps. 25:2). Een man of vrouw zonder
God moet zelf de rol van God vervullen in zijn of haar eigen leven. Dat is misschien goed te doen
in goede tijden, maar hoe zit het met kwaadaardige cellen, een falende hartslag, gedwongen
ontslag, inbeslagname van je huis en telefoontjes die slecht nieuws brengen in de vroege uurtjes
van de ochtend? Tot wie wend je je dan? ‘Tot U, Heer!’ 3) Hij wist hoe hij moest bidden: toon
me, leer me, leid me. ‘Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid...
want U bent de God van mijn heil’ (v. 4-5). Theoloog Richard Foster zegt: ‘Bidden is veranderen.
Het is dé weg die God gebruikt om ons te transformeren. Als we niet bereid zijn om te
veranderen, stoppen we al gauw met bidden.’ Dus, heb je er al voor gebeden? Als dat niet het
geval is, ga dan meteen naar God toe. Daar vind je de hulp die je nodig hebt.
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Vrijdag 2 november
‘Hij maakte ons het geheimenis van zijn wil bekend’ (Efez. 1:9)(HSV).
Gods wil kennen - een krachtig iets!
Wat een vreugde is het wanneer de wil van God niet langer een geheimenis is omdat hij het ‘ons
bekend heeft gemaakt’. Plotseling heb je een nieuwe kijk op de dingen, je houding verandert en
angst kan geen spelletjes meer met je spelen. Nu wéét je het - en kennis is macht! De Bijbel
zegt: ‘Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen’ (Dan. 11:32)(NBG). Er zijn tijden
dat je dingen weet in je geest die je met je verstand niet kunt behappen. En het kan ervoor
zorgen dat je verkeerd begrepen wordt. Lang voordat het gebeurt, kun je soms in je geest al
‘weten’ dat er een doorbraak of een zegen zit aan te komen. ‘God heeft ons dit geopenbaard
door de Geest’ zegt 1 Kor.10. Wanneer God je wijsheid schenkt, stelt die je in staat om te slagen.
Wat onderscheidt de bankpresident van de conciërge? Dat wat hij weet! Ze kunnen in alle
andere opzichten gelijk zijn, maar iemand heeft een prijs betaald om dingen te leren die hem in
een andere positie plaatsen. En die positie brengt andere beloningen met zich mee. Dan heb je
wéét van dingen. God kan je iets laten wéten dat de loop van je leven zal veranderen. Hij kan je
‘s nachts iets laten zien dat ‘s ochtends je gevoelens verandert. In zijn aanwezigheid ontvang je
inzichten die je doel, hoop, waardigheid en richting geven, en de kracht om op te komen en te
vechten voor wat hij je in zijn Woord beloofd heeft. Dus kom vandaag bij hem - en blijf bij hem
totdat hij je zijn wil laat zien over de situatie.
Zaterdag 3 november
‘Hij [Israël] hield meer van Jozef... en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in
allerlei kleuren’ (Gen. 37:3)(NBV).
Jozefs drie kleden (1).
Laten we eens kijken naar de drie verschillende kleden die Jozef droeg, omdat deze een beeld
geven van je leven als christen. Ten eerste het kleed van redding. Let op, het was een ‘geschenk’
van zijn vader; Jozef heeft er nooit een cent voor betaald, noch er een steek aan genaaid, noch
er een centimeter stof voor verstrekt. En is dat ook niet het verhaal van onze redding? De Bijbel
zegt: ‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan
uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop
laten voorstaan’ (Efez. 2:8-9). Gemotiveerd door jaloezie en wrok gooiden de broers van Jozef
hem in een put en dompelden zijn bovenkleed in het bloed van een bokje om hun vader ervan
te kunnen overtuigen dat hij was verslonden door een roofdier. Zie je het plaatje? ‘Het bloed
van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). Ten tijde van het Oude Testament
bracht men, wanneer iemand zondigde, een offerlam naar het altaar en daar vergoot de priester
zijn bloed, als betaling voor de zonde van de desbetreffende persoon. Maar de priester
onderzocht niet de persóón op gebreken, maar het lám. Als het lam ‘waardig’ was, werd de
persoon geaccepteerd en werd voor zijn zonde betaald. Dus op het moment dat je je zonde
erkent en bidt: ‘Vader, ik kom in de naam van Jezus, het Lam van God,’ ben je volledig vergeven
en geaccepteerd. ‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar
we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (Hebr. 4:16).
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Zondag 4 november
‘… hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter’ (Gen. 39:12)(NBV).
Jozefs drie kleden (2).
Het tweede kleed dat Jozef droeg was: het kleed van verleiding. De Bijbel zegt: ‘Toen hij [Jozef]
de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen... greep ze hem bij zijn kleed. ‘Kom bij me
liggen,’ drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter’ (v. 11-12).
Jozef was jong, knap, eenzaam, ver van huis en werd herhaaldelijk geconfronteerd met
verleidingspogingen van de vrouw van zijn baas. Toch verzette hij zich tegen haar avances en
zei: ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ (v.
9). Zijn eerste zorg was niet dat hij er niet mee weg kon komen, maar dat hij niet met zichzelf
kon leven als hij ja zei. De herinnering aan hoe God hem had liefgehad en hoe hij hem had
bewaard en gezegend zette de rem op elke mogelijke vleselijke neiging en impuls. Met David
was het een ander verhaal. Na zijn affaire met Batseba schreef hij in zijn berouwvol gebed in
Psalm 51 deze woorden: ‘Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is
in uw ogen’ (v. 6). Tegen wie zondig je? Tegen God. Wie observeert wat je doet? God: Degene
die de hele reikwijdte van zijn liefde op Golgota aan jou heeft getoond. Heeft God David
vergeven? Ja, en hij zal jou ook vergeven. Maar het verhaal van David bewijst dat we soms met
de gevolgen van onze daden moeten leven en dat ze niet alleen ons kapot kunnen maken, maar
ook diegenen die van ons leiding verwachten. Paulus, de grootste van de apostelen, erkende
deze waarheid: ‘Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de
spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd’ (1 Kor. 9:27).
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