Het Woord voor Vandaag – week 48
Maandag 26 november
‘Laat mij dubbel in uw geest delen’ (2 Kon. 2:9)(NBV).
Hoe kun je ‘een dubbel deel’ ontvangen?
De profeet Elia vroeg aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen?
Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel
moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden…’ (v.
9-10). Elisa ontving zijn dubbele deel en zou uiteindelijk twee keer zoveel wonderen verrichten
als zijn mentor Elia. De sleutelzin hier is: ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen!’ Met
andere woorden: blijf dicht bij me en dan kun je het krijgen. Let op de vier plaatsen waarnaar
Elisa Elia volgde: 1) Gilgal. De plaats waar de Israëlieten waren besneden, wat inhoudt dat ‘het
vlees werd weggesneden’ (zie Joz. 5:8). Je moet je laten leiden door Gods Geest en nee zeggen
tegen je natuurlijke (vleselijke) aard - dat is ‘iets heel moeilijks’. 2) Betel. De plek waar Jakob een
hemels visioen had (zie Gen. 28:19). Zolang je geen visioen hebt dat uit God geboren is, drijf je
doelloos door het leven. 3) Jericho. Daar waar Jozua oog in oog stond met God en bad: ‘Mijn
heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?’ (Joz. 5:14). Pas wanneer je je overgeeft aan God,
ervaar je overwinning. 4) De oever van de Jordaan. Omdat de Jordaan de Dode Zee instroomt,
vertegenwoordigt hij de dood. Wees dus voorbereid op het bijwonen van je eigen begrafenis elke dag opnieuw (zie 1 Kor. 15:31). Paulus zei: ‘Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet
meer, maar Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20). Wil je een dubbel deel van Gods geest? Dat kun je
krijgen, mits je aan de voorwaarden voldoet.
Dinsdag 27 november
‘… een echte vriend is meer waard dan een broer’ (Spr. 18:24)(NBV).
Zoek een echte vriend.
Op een dag keken twee koeien over een hek en zagen deze woorden op een voorbijrijdende
melkwagen: gepasteuriseerd, gehomogeniseerd, vitamine A toegevoegd. Zei de ene koe tegen
de andere: ‘Geeft een beetje het gevoel alsof je als koe tekort schiet, vind je ook niet?’ Maar nu
even serieus, is dat hoe je je vandaag voelt? Er is te veel te doen en jij hebt niet genoeg in huis
om het te doen? Of heb je het idee dat je de vaardigheden of middelen mist? De Beatles zongen
vroeger al ‘Help’! Je denkt misschien dat je alles wel in je eentje afkunt, maar je zult je gaan
realiseren dat je hulp van anderen gewoon nodig hebt. In een volmaakte wereld kon Adam het
nog steeds niet alleen af en daarom zei God: ‘Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past’
(Gen. 2:18). Soms vereist de oplossing meer dan gebed of deskundig advies; dan is er eerder een
vriend nodig die begrip toont - vooral iemand die met hetzelfde heeft geworsteld en er goed
doorheen is gekomen. In Handelingen hoofdstuk drie gebruikte God Petrus en Johannes voor de
genezing van een verlamde man die aan de poort van de tempel zat. Maar er was die dag nog
een ander wonder. Petrus had net Jezus verloochend, was plat op zijn gezicht gegaan en besloot
terug te keren naar zijn oude baantje als visser. Maar Johannes weigerde hem te laten gaan. Als
gevolg daarvan werd Petrus in ere hersteld, werd een verlamde man genezen en werden
drieduizend mensen voor Christus gewonnen. Je hebt niet véél mensen nodig in je leven; je hebt
slechts de juiste mensen nodig. Dus vraag God om een echte vriend, iemand die bij je blijft; en
wil dat ook zijn voor een ander.
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Woensdag 28 november
‘… vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn
onoverwinnelijke rechterhand’ (Jes. 41:10)(NBV).
Sta op en probeer het opnieuw.
Om te slagen in het leven heb je twee dingen nodig: 1) De juiste mensen. Soms is de eerste stap
om los te komen uit ontmoediging dat je iemand vindt die je kan opbeuren. Wanneer je tijd
doorbrengt met iemand die voortdurend negatief is en zijn leven niet ziet zitten, kun je met een
negatief gevoel achterblijven en zelf ook over je leven gaan wanhopen. Het gezelschap waarin je
je bevindt, beurt je op of haalt je naar beneden. Paulus schreef: ‘Maar God geeft moed aan wie
terneergeslagen is, en door de komst van Titus heeft hij ook ons moed gegeven’ (2 Kor. 7:6). Je
hebt een Titus nodig in je leven en je zou een Titus moeten worden voor anderen. Volgens
Galaten 6:2 moeten we elkaars lasten dragen. 2) Het juiste perspectief. Meer dan de helft van
alle verkopers faalt omdat ze het geen tweede of derde keer proberen. Ongeveer 58 % pleegt
één telefoontje en stopt vervolgens. 25% pleegt er twee en stopt dan. 15% belt drie keer en
stopt. De 12 % die stug blijft volhouden bepaalt 80% van alle verkopen. Dat is de groep waar jij
bij hoort. Laat mislukkingen je er niet onder krijgen; sta gewoon op en probeer het opnieuw!
God zal met je meewerken (zie ook Fil. 1:6). Zendeling en theoloog Stanley Jones zei: ‘Wanneer
het leven je een schop geeft, laat het je dan vooruit schoppen.’ Weiger een nederlaag te
accepteren. Vergeet niet dat je wordt beloond voor wat je hebt voltóóid, niet voor wat je bent
begónnen. Soms is de laatste sleutel aan de bos degene die de deur opent, dus vraag God om de
kracht om vol te houden totdat je wint!
Donderdag 29 november
‘… denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag…’ (Hebr. 12:2)(NBV).
Verlies je passie niet.
De Bijbel zegt over Jezus: ‘… denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij
zich niet afschrikken door de schande van het kruis... Laat tot u doordringen hoe hij
standhield…’ (v. 2-3). Het is jouw visie die je passie voedt. Is het je wel eens opgevallen hoe God
vaak de ergste zondaars transformeert tot zijn grootste dienaren? Dat komt omdat ze
gepassioneerd zijn en als die passie eenmaal onder controle is gebracht en in een andere
richting wordt gestuurd, worden ze effectief in zijn koninkrijk. Nu begrijp je waarom de vijand zo
hard heeft geprobeerd om je kapot te maken. Hij weet dat je niet meer te stoppen bent als je
eenmaal je passie in lijn brengt met Gods plan. Passie is geestelijke energie; heb je die niet dan
ben je maar een slappe kleffe hap. Dus probeer je passie niet te doven maar laat God er een
nieuwe wending aan geven. In Openbaring zei Jezus tegen één van de gemeentes: ‘Ik weet wat
u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm!’ (Op. 3:15). Tegen wie
heeft hij het? Tegen Christenen die hun gewone leventje leiden, trouwen, kinderen krijgen,
auto’s kopen, spullen verzamelen en alle dingen doen die hun hedendaagse tegenhangers doen,
maar dan zonder passie. Gewoon op de automatische piloot! Psalm 34:8 (HSV) zegt: ‘Proef en
zie’- met andere woorden, probeer gewoon! En als het misgaat? Feit is dat er helemaal niéts
gebeurt als je niet probeert! Je instinct voor zelfbehoud kan je beroven van de enige kans die je
misschien ooit in je leven zult krijgen. Dus zit je vandaag aan de grond, sta dan weer op. Heb je
gefaald, probeer het opnieuw. Vraag God om het vuur van passie in je binnenste opnieuw aan te
wakkeren.
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Vrijdag 30 november
‘… allerlei beproevingen. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof…’ (1 Petr. 1:7)(NBV).
Waar deze test over gaat.
De tests waarmee we worden geconfronteerd onthullen zowel onze zwakke punten als onze sterke
punten. Wanneer de Bijbel spreekt over ‘het vuur van een smid’ (zie Mal. 3:2), zijn we geneigd te
denken aan de negatieve dingen die God uit ons karakter wil verwijderen. Maar we hebben ook
sterke punten en gaven die moeten worden verfijnd. We zijn ons daar echter niet altijd van bewust,
omdat er geen beroep op is gedaan. In 1 Kon. 17, toen een weduwe en haar zoon Elia ontmoetten,
was er een hongersnood in het land en hij vroeg haar om hun laatste maaltijd met hem te delen.
Misschien denk je: wat een eigenaardige prediker! Maar wees niet te snel met je conclusies! Een
van de beste dagen in het leven van deze vrouw was toen God een beroep deed op haar geloof.
Haar reactie veranderde haar toekomst en redde haar familie. Dus wanneer jij geconfronteerd
wordt met een behoefte of een nood, hoe reageer je dan? Trek je je terug? Houd je je in? Geef je uit
een gevoel van verplichting? Of zie je het als een kans om God te gehoorzamen en je toekomst te
veranderen? Je kunt jezelf in feite al gevend uit de problemen helpen! (Zie 2 Kor. 9:6-11.) Toen God
Mozes naar farao stuurde, zei hij: ‘Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe
met harde hand wordt gedwongen’ (Ex. 3:19). En het kan zijn dat God vandaag de vijand toestaat
om jou te testen om zodoende te laten zien: 1) hoeveel hij om je geeft; 2) hoe je zult handelen
wanneer je met je rug tegen de muur staat; 3) wie je zult geloven wanneer Gód zegt dat hij je met
krachtige hand zal uitredden en de vijand zegt dat hij je niet laat gaan. Dat is waar deze test over
gaat.
Zaterdag 1 december
‘… en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid’ (Joh. 14:16)(HSV).
Het is een ‘inside job’ (1).
Herinner je je nog dat je met elkaar rond de eettafel zat zonder mobiele telefoons? Je gezin,
genietend van elkaars gezelschap, niet gestoord door technologie? We zijn een generatie die de
kunst van communicatie - en intimiteit - aan het kwijtraken is en het heeft ook invloed op de tijd die
we alleen met God doorbrengen. Hoewel Jezus ver vóór het hightech tijdperk leefde, werd er toch
voortdurend een beroep op hem gedaan; de mensen kwamen hem op alle uren van de dag en de
nacht achterna. Niettemin zegt de Bijbel ons: ‘Vroeg in de ochtend… stond hij op, ging naar buiten
en liep naar een eenzame plek om daar te bidden’ (Marc. 1:35). Jezus maakte tijd vrij om alleen te
zijn met zijn Vader. Het vereist geestelijke discipline om stil te zijn en te luisteren; om bewust de
herrie en hectiek van het leven buiten te sluiten. Maar als we het in praktijk brengen, zullen we
ontdekken dat we een voldoening gevend contact met de inwonende heilige Geest ontwikkelen.
Trek er een paar minuten voor uit om de hoofdstukken 14-16 van Johannes te lezen en laat de
boodschap van Jezus goed tot je doordringen. En dan zie je dat hij wil dat zijn discipelen vrede
ervaren en dat hij hen troost met de verzekering dat ze nooit alleen gelaten zullen worden. Dit zijn
allemaal zegeningen die hij ook met ons wil delen. Vraag: Hoe kun je deze vrede en troost vinden?
Antwoord: ‘Het is een ‘inside job,’ omdat de heilige Geest in je woont. Jezus zei tegen zijn
discipelen: ‘En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot
in eeuwigheid.’ Het is misschien wel het best bewaarde geheim van het christendom dat de heilige
Geest beschikbaar is voor elke gelovige, in hem woont en hem alles biedt wat hij nodig heeft voor
de moeilijkheden en mogelijkheden van het leven. De ‘Trooster’ werd beloofd door de Zoon,
gezonden door de Vader, en is vandaag de onze door geloof. Omarm hem, vertrouw op zijn kracht,
ervaar zijn vrede en volg zijn leiding.
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Zondag 2 december
‘… het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen…’
(Joh. 16:7)(NBV).
Het is een ‘inside job’ (2).
Zelfs toen de discipelen bedroefd waren over het vertrek van Jezus, verzekerde hij hen dat het
goed voor hen was omdat het een nieuw tijdperk van kracht en autoriteit voor hen zou inluiden
(zie Joh. 14:12). ‘Onder nieuw management’ zijn was niet het einde, maar een voortzetting van
Christus’ bediening, waarbij de heilige Geest het stokje overnam uit de hand van de Zoon en het
in die van hen legde. De Zoon zou weggaan, maar de Geest zou ‘altijd bij hen zijn’ (Joh. 14:16).
Dit was het ‘goede’ voor hen. De Geest zou hun menselijk lichaam binnengaan en permanent
intrek nemen! Dit is geen tijdelijke, vage verbintenis. Het is Gods Geest die ons als zijn
permanente verblijfplaats kiest. Heb je ooit overwogen welk ‘goeds’ dit jou brengt? Stel, je
wordt morgen wakker en je voelt je gestrest, moe en geïrriteerd. Deze gevoelens kunnen je dag
gemakkelijk gaan bepalen. Maar omdat de Geest in je woont, hoéven deze dingen jou niet te
beheersen. Paulus schrijft: ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest,
die in u woont…’? (1 Kor. 6:19). Aanvaard jij die belofte in geloof, dan word je Gods tempel. Je
kunt op je werk zijn, de kinderen naar school brengen, met de hond wandelen, wachten op
biopsieresultaten of de begrafenis van je beste vriend bijwonen, en tegelijkertijd ervaren terwijl jij al die dagelijkse dingen doet - dat Gods Geest in jou leeft. Kun je nu zien waarom Jezus
de discipelen vertelde dat het goed voor hem was om te vertrekken en de heilige Geest te
sturen? Wat je ook doet, laat deze levensveranderende waarheid niet aan je voorbijgaan!
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