Het Woord voor Vandaag – week 46
Maandag 12 november
‘… ze hebben me hier in de kerker geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan’
(Gen. 40:15)(NBV).
Wanneer dingen mis lijken te gaan.
Jozef had een voorbeeldig leven geleid. Hij had een fortuin verdiend voor zijn werkgever, had
weerstand geboden aan de seksuele avances van de vrouw van zijn baas en bleef trouw aan
God. Maar wat was zijn beloning? Een gevangenisstraf zonder hoop op vrijlating. Sinds wanneer
loopt de hoofdweg rakelings langs de afgrond? Sinds de komst van het kwaad in de wereld. En
zolang ‘de duivel rondzwerft als een brullende leeuw’ (1 Petr. 5:8), zal hij grote schade
toebrengen aan Gods volk. Hij zal predikers zoals Paulus in gevangenissen opsluiten. Hij zal
voorgangers zoals Johannes naar verre eilanden verbannen. Hij zal vrienden van Jezus, zoals
Lazarus, kwellen met ziekten. Maar zijn strategieën hebben altijd een averechts effect. De
gevangengenomen Paulus schreef ‘de brieven’. De verbannen Johannes zag de hemel. Het graf
van Lazarus werd een podium waarop Christus een van zijn grootste wonderen verrichtte. De
gevangenis waarin zij Jozef stopten, werd zijn springplank naar het paleis waarvoor God hem
had bestemd. Achteraf zou hij kunnen zeggen: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar
God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in
leven blijft’ (Gen. 50:20). Dus kijk naar Gods bedoelingen in de tegenslagen van je leven en je
zult ze gaan zien als opstapjes naar zegen. God voert zijn plan gehéél uit (zie Jer. 30:24). God zal
de omstandigheden waarin je je vandaag bevindt gebruiken om je te sterken, je dichter bij hem
te brengen en zijn wil voor jouw leven te verwezenlijken.
Dinsdag 13 november
‘Laten we ons leven onderzoeken... laten we terugkeren naar de Heer’ (Klaagl. 3:40)(NBV).
Wees eerlijk naar God.
Wanneer je bidt of God je een beter mens wil maken, op welke specifieke gebieden wil je dan
veranderen, groeien en volwassen worden? Wil je transparant zijn naar God, dan zou het goed
zijn om de volgende twaalf vragen zorgvuldig en biddend te beantwoorden: 1) Ben ik eerlijk en
integer in al mijn financiële transacties? Dat houdt ook het geven van tienden in. 2) Plaats ik
mezelf in seksueel ongepaste situaties of stel ik mezelf bloot aan schadelijk materiaal? 3) Breng
ik genoeg tijd door met mijn gezin, en vinden zij dat ook van mij? 4) Vertel ik de waarheid, zelfs
als dit me pijn of kritiek oplevert? 5) Kan ik gemakkelijk zeggen: ‘Ik had het mis. Het spijt me
echt,’ of houd ik vast aan wrok? 6) Ben ik willens en wetens compromissen aan het sluiten op
een bepaald gebied van mijn leven, of weiger ik de gevolgen van mijn daden onder ogen te zien?
7) Heb ik gewoonten gevormd die schadelijk zijn voor mijn gezondheid, mijn baan, mijn familie
of mijn wandel met Christus? 8) Ben ik trots, egoïstisch of arrogant? 9) Ben ik met de eer gaan
strijken voor dingen die anderen deden en waarvoor zij beloond hadden moeten worden? 10)
Heb ik nagelaten om iets te bekennen aan iemand die op de hoogte zou moeten zijn van mijn
fouten? 11) Ben ik ongevoelig of beledigend geweest richting mijn naasten? En zoja, wat wil ik
er dan aan doen? 12) Breng ik genoeg tijd door met bidden en bijbellezen? ‘Laten we ons leven
onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de Heer.’ Het woord van vandaag voor
jou is: wees eerlijk naar God!
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Woensdag 14 november
‘… mijn wezen was voor u geen geheim’ (Ps. 139:15)(NBV).
Je kind begrijpen.
De psalmist schreef: ‘Toen ik in het verborgene gemaakt werd… was mijn wezen voor u geen
geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de
dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één’ (v. 14-16). God heeft het potentieel van je kind al
bepaald; nu is het aan jou om hem of haar te helpen het te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Je zult het zien hun temperament, hun gaven en hun interesses. Weersta de verleiding om al je
kinderen op dezelfde manier te behandelen; ze zijn verschillend! Kaïn was boer en zijn broer
Abel was herder. Jakob en Esau waren een tweeling, maar toch konden ze niet méér verschillen.
En wat dacht je van de verloren zoon die het huis verliet en een ‘feestbeest’ werd, terwijl zijn
oudere broer thuis bleef en zelfingenomen en veroordelend werd? Je moet je kinderen stuk
voor stuk onvoorwaardelijk liefhebben, maar ze als individu laten opgroeien. Wie zijn zij? Wat
vinden ze leuk? Waar zijn ze goed in? Hoe gaan ze om met verandering? Hoe gedragen ze zich
wanneer ze alleen zijn? Begin te luisteren naar wat je kinderen waarderen, waar ze bang voor
zijn en wat ze nodig hebben. Zorg ervoor dat ze geestelijk verankerd zijn in Gods Woord. Forceer
ze niet om de weg te gaan die jij zelf had willen gaan. Help ze hun eigen identiteit te ontdekken
en word hun grootste steun. Als dat betekent dat je je eigen dromen een tijdje in de wacht moet
zetten, doe het dan. Je zult er nooit spijt van krijgen. Je kinderen zijn je toekomst; iets
essentieels van jou zal doorleven in hen. En nog een ding: de bomen die we vandaag de dag
kweken, produceren de vruchten die we morgen eten. Dus bid en vraag God om je te helpen je
kind te begrijpen.
Donderdag 15 november
‘U hebt mij omgord met kracht voor de strijd…’ (Ps. 18:40)(NBV)
De winnende houding.
We hebben allemaal wel op een of ander gebied een strijd te voeren, maar we winnen niet
allemaal. En winnaars heb je dan weer in allerlei varianten, maar die hebben allemaal één ding
gemeen: een geloof dat weigert op te geven! Niemand had meer te maken met strijd in het
leven dan David, en hij begreep het belang van het bewaren van het juiste perspectief. Hij zei: ‘U
hebt mij omgord met kracht voor de strijd.’ De genade die je van God ontvangt, zal altijd
opgewassen zijn tegen de uitdagingen waarvoor je komt te staan. Altijd! Wist je dat Lord
Nelson, Engelands beroemde zeeheld, zijn hele leven last had van zeeziekte? Maar deze man die
de vloot van Napoleon tot zinken bracht, stond niet toe dat zijn persoonlijke strijd hem van zijn
bestemming beroofde. Hij leerde niet alleen om met zijn zwakheid te leven, maar om die elke
dag te overwinnen. We hebben allemaal onze strijdpunten. En al spelt niemand ons een
medaille op voor een overwinning, niets kan de voldoening verminderen van het besef dat we
niet zijn afgehaakt, of van de vreugde van het weten dat we overwonnen hebben door Gods
kracht. Wiens kracht? Gods kracht! ‘U hebt mij omgord met kracht voor de strijd.’ Er is een
verhaal over een jongetje dat bij een ongeluk zijn rechterhand verloor. Toen een arts hem een
vraag stelde over zijn handicap, antwoordde hij: ‘Ik heb geen handicap; ik heb alleen geen
rechterhand!’ Later ontdekte de arts dat de jongen op de middelbare school een van de
topscorers van zijn basketbalteam was geworden. Zijn filosofie in het leven was: het is niet wat
je hebt verlóren, maar wat je óver hebt, dat telt! Dat is de winnende houding en met Gods hulp
kun je die ontwikkelen.
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Vrijdag 16 november
‘Zo overwon David de Filistijn’ (1 Sam. 17:50)(NBV).
Reuzendoders (1).
1 Samuël 17:50 vormt de achtergrond voor het verhaal van David en Goliat. De herder doodt de
krijger. De jongen overwint de reus. God geeft David de overwinning over zijn reus om ons te
inspireren de confrontatie met onze eigen reuzen aan te gaan. Reuzen kunnen concreet zijn: dingen
die we niet kunnen overwinnen omdat we, afgeleid door angst, denken dat we dat niet kunnen.
Maar reuzen kunnen ook ondefinieerbaar zijn: onbereikbare doelen, onafgemaakte projecten of
onvervulde dromen - de ‘losse eindjes’ van het leven waardoor we blijven hangen in
middelmatigheid. Een reus is iemand of iets wat je ervan weerhoudt om te zijn of te doen wat God
wil dat je bent of doet. Reuzen kunnen binnenin je zitten of los van je staan, reëel zijn of ingebeeld,
fysiek of emotioneel. Een reus kan een houding, een gewoonte, een overtuiging, een filosofie of een
herinnering zijn. Het kan een persoon zijn die tussen jou en God in staat; tussen wie jij bent en wie
God wil dat je bent; tussen waar je bent en waar God wil dat je heengaat; tussen wat jij gelooft en
wat God wil dat je gelooft. Reuzen hebben maar één doel: je vooruitgang stoppen en voorkomen
dat jij je bestemming bereikt. Maar reuzendoders zien de overwinning in de schaduw van de
nederlaag! Ze zien elk gevecht als een test waarbij het de uitdaging is om iets negatiefs om te zetten
in iets positiefs. Conflicten worden geaccepteerd en weerstand wordt verwacht. Voor hen betekent
conflict groei en het overwinnen van een vijand een vereiste voor voortgang. Reuzen kunnen onze
verborgen krachten blootleggen, een maatstaf voor onze groei zijn en ons vertrouwen in God
voeden. Reuzendoders zien kansen in oppositie, potentieel in problemen en overwinning in de
schaduw van nederlaag. En met Gods hulp kun jij ook een reuzendoder worden.
Zaterdag 17 november
‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat…’ (Luc. 16:10)(NBV).
Reuzendoders (2).
Een paar aandachtspunten: 1) Reuzendoders beginnen niet als zodanig! David was een zachtmoedig
muzikant, een eenvoudige herder en een over het hoofd geziene zoon. Wat hem tot voordeel
strekte was zijn trouw - trouw aan zijn talent, trouw aan de schapen van zijn vader, trouw aan God.
Door kleine dingen meester te worden, werd hij grote dingen meester. Trouw is een gebruikelijke
eigenschap van ongebruikelijke geestelijke presteerders. Matteüs begon als belastingontvanger;
Petrus als visser; Elisa als boer; Jezus als timmerman. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat Jezus
meer jaren als timmerman heeft doorgebracht dan als prediker? Hij was betrouwbaar in kleine
dingen. God riep in wezen nooit inactieve of onproductieve mensen. Elke kandidaat was al met iets
begonnen voordat hij een reuzendoder werd. Reuzendoders beginnen niet als zodanig... maar
reuzendoders begínnen wél op een gegeven moment! 2) Reuzendoders weten dat de beloning altijd
groter is dan het risico! Het leven beloont risico en actie, maar Satan zal je woorden van angst en
verontrusting influisteren om de beloning te minimaliseren en het risico te vergroten. Toch blijft de
waarheid gelden dat ‘God een beloner is van wie hem ernstig zoeken’ (zie Hebr. 11:6)(NBG). Je moet
geloven dat de belofte groter is dan het probleem, het doel groter dan de bezwaren en God groter
dan jouw reus. Het geloof dat God groter is, is de essentie van een geloof dat standhoudt wanneer
het geconfronteerd wordt met angst. Angst is Satans wapen om je te verlammen; geloof is Gods
wapen om je te mobiliseren. Vertrouw dus op God, daag de reus uit en sluit je aan bij de rijen van
Gods reuzendoders.
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Zondag 18 november
‘… zocht vijf ronde stenen…’ (1 Sam. 17:40)(NBV).
Reuzendoders (3).
In Davids tijd vochten ze ‘via vertegenwoordigers’. Eén man vocht voor de natie als geheel en
het land van de verliezende krijger werd onderdanig aan het land van de overwinnende krijger.
Het voordeel is duidelijk, nietwaar? Zo hoefde niet iedereen te sterven! Dus David versus Goliat
was in wezen Israël tegen de Filistijnen. Het was een één-op-één-strijd: alles voor de winnaar.
We zijn bekend met het verhaal van Davids overwinning op de reus met behulp van geloof, een
slinger en een steen. Maar er staat dat hij niet één, maar ‘vijf ronde stenen’ heeft opgepakt.
Waarom? Dat was geen gebrek aan vertrouwen - hij wist dat Goliat vier broers had. Besef: 1)
Reuzendoders realiseren zich dat hun reus grotere problemen vertegenwoordigt. Een reus staat
nooit alleen; achter hem bevinden zich zijn oorzaken. Overmatig eten, verslaving, misbruik en
boosheid worden allemaal gedreven en ondersteund door andere problemen. Ergens achter de
duidelijk zichtbare reus tref je zijn ondersteunende broers - pijn, schuldgevoel, verlies en
schaamte. David was goed voorbereid met vijf stenen - één voor Goliat en één voor ieder van
zijn vier broers. Wat ligt er achter jouw reus? Met Gods hulp kun je zowel de reus als zijn
supportersteam overwinnen. 2) Reuzendoders worden niet overweldigd door de uitdagingen.
Sta nooit toe dat angsten je geloof overweldigen. De Bijbel zegt dat ‘God ons geen geest van
lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim. 1:7).
Angst zal zich voeden met de mislukkingen uit het verleden, maar je kunt niet toestaan dat de
mislukking van gisteren het geloof van vandaag overweldigt. Dus, waar faalde je, waar ging het
mis? Zet het op een vel papier en zet moedig boven aan de bladzij: ‘Dingen die ik niet opnieuw
hoef te proberen! Lesje geleerd.’
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