Het Woord voor Vandaag – week 01
Oudejaarsdag - maandag 31 december
‘… heilig het huis van de Heere… en breng de onreinheid buiten het heilligdom’ (2 Kron. 29:5)(HSV).
Tijd voor de grote schoonmaak!
In Schotland hebben ze een Nieuwjaars traditie die inhoudt dat mensen hun huis schoonmaken,
asresten van de open haard opruimen en uitstaande schulden aflossen. Het oude wordt verwijderd
om ruimte te maken voor het nieuwe. En van tijd tot tijd moet je je geestelijke huis ook opschonen.
Volgens de tekst in 2 Kronieken moeten we de onreinheid naar buiten brengen. Waarom? Omdat na
verloop van tijd verkeerde houdingen, slordig afgeleverd werk en slechte gewoonten binnensluipen
en ons verblinden voor wat belangrijk is. Sheila Coleman zegt: ‘Tien jaar geleden heb ik het huis van
boven tot onder schoongemaakt. Ik stofte in alle hoeken en gaten, schrobde het bad en elke
wastafel totdat alles blonk. Ik gebruikte zelfs een tandenborstel voor de voegen in de keuken. Het
huis was nog nooit zo schoon geweest. En vandaag - tien jaar later is het nog steeds schoon. Ik heb
nooit meer hoeven stoffen of zuigen of het aanrecht hoeven schoonmaken en mijn huis ziet er nog
net zo schoon uit als op die dag… toch? FOUT! NEE DUS! We hebben voortdurend geestelijke
schoonmaak nodig omdat we in een vuile wereld leven. Net zoals onze huizen, auto’s en kleding
moeten worden onderhouden, moet ons hart - ons geestelijk huis - regelmatig worden gereinigd.
Niet één keer per week of één keer per maand, en zeker niet één keer in de tien jaar of één keer in
ons leven. We moeten God iedere dag in ons zijn gang laten gaan om de boel schoon te maken en
ons te vernieuwen. Is er een kamer in jouw ‘huis’ die hij van jou nog niet heeft mogen
schoonmaken? Als het al een poosje geleden is dat God je hart een grondige reinigingsbeurt heeft
gegeven, maak dit dan tot je gebed: ‘Heer, zuivert u mijn hart zodat u door mij heen kunt leven en
schijnen.’
Nieuwjaarsdag - dinsdag 1 januari
‘Hij [Jozef] herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd’ (Gen. 42:9)(NBV)
Vraag God om een droom (1).
De droom die God aan Jozef gaf, steunde hem bij ervaringen die velen van ons zouden verpletteren.
Hij werd gehaat door zijn familie, werd herhaaldelijk in verleiding gebracht door de vrouw van zijn
baas en vervolgens in de gevangenis gegooid voor dertien jaar voor een misdaad die hij nooit had
gepleegd. Toch was God in zijn dieptepunten bij hem, regelde elke stap die hij zette en bracht hem
in een positie om zijn roeping als bevrijder van zijn volk te vervullen. De psalmist vertelt over de
vreemde manier waarop God Jozef leidde: ‘Hij stuurde een van hen vooruit: Jozef, die als slaaf werd
verkocht. Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer, totdat zijn
voorspelling uitkwam en het woord van de Heer hem vrijsprak’ (de belofte van de Heere hem heeft
gelouterd)(HSV)’ (Ps. 105:17-19). Je geslacht is geen beperking voor God en je leeftijd is geen
probleem voor hem. De maatschappij verheerlijkt misschien de jeugd en marginaliseert de
ouderdom, maar jouw levensperiode beperkt God echt niet. Maar om er zeker van te zijn dat God je
droom zal vervullen, moet je weten dat die uit zijn Geest is geboren: ‘Wie zich door zijn eigen wil
laat leiden, kan God niet behagen’ (Rom. 8:8). Een droom kan niet worden geboren vanuit de
onvervulde behoeften van je ego, of vanuit een zelfzuchtig verlangen om hetzelfde niveau van
succes te hebben als iemand anders, of vanuit je behoefte om iets te ‘bewijzen’ aan iemand zoals je
ex, je familie, je baas of je leeftijdsgenoten enz. Controleer de bron van een droom, want wanneer
God de bron is, zal hij alle middelen verschaffen die nodig zijn om die te vervullen. Heb jij geen
droom? Je zou God erom kunnen vragen!
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Woensdag 2 januari
‘Opnieuw kreeg hij een droom…’ (Gen. 37:9)(NBV).
Vraag God om een droom (2).
Als jij de droom die God je heeft gegeven al hebt vervuld, kun je hem om een andere vragen. Een
grotere. De Bijbel zegt dat Jozef opnieuw een droom kreeg. En de tweede was groter dan de eerste.
In de eerste droom zag hij gebonden schoven van zijn broers zich buigen voor die van hem, maar in
de tweede droom zag hij sterren aan de hemel zich voor hem neerbuigen. Vraag God om je blik op
te heffen en ervoor te zorgen dat je hoger richt. Maar een waarschuwing is op zijn plaats: voordat
God je een andere droom zal geven, zal hij kijken wat je doet met de droom die hij je al gegeven
heeft. ‘Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint…’ (Zach.
4:10)(HB). Goede eindes beginnen meestal met bescheiden beginnetjes. ‘God keert zich tegen
hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods
hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven’ (1 Petr. 5:5-6). Als het jouw
droom is om financieel te gedijen, kán zo’n droom in harmonie zijn met Gods beloften (zie Deut.
8:18, Jes. 48:17-19, 2 Kor. 9:8; 3 Joh. v.2). Maar dan zijn er wel drie bijbelse voorwaarden waaraan je
moet voldoen om een en ander te laten gebeuren: 1) Je moet bereid zijn God te eren met je huidige
inkomen (zie Mal. 3:8-10). 2) Je moet bereid zijn om te delen wat je hebt en in behoeften van
anderen voorzien (zie Spr. 11:25). 3) Je moet goed met je geld om kunnen gaan in plaats van te
verkwisten wat God je geeft door roekeloze uitgaven en impulsaankopen (zie Spr. 21:20). Wanneer
je aan zijn voorwaarden voldoet, wil God je zegenen en de droom vervullen die hij je voor je leven
heeft gegeven.
Donderdag 3 januari
‘Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere
hekel aan hem’ (Gen. 37:5)(NBV).
Vraag God om een droom (3).
Het verhaal van Jozef leert dat succes ervoor kan zorgen dat anderen je slecht behandelen. Niet
iedereen zal blij zijn met je succes, zelfs mensen die je het meest na staan hebben er soms niets
mee. Toen de bekendheid van Jezus zich verspreidde, waren de eerste mensen die hem afwezen,
afkomstig uit de stad waarin hij was opgegroeid. Niet voor niets zei hij: ‘Nergens wordt een profeet
zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie’ (Matt. 13:57). De Bijbel zegt over Jozef: ‘Zijn
broers waren jaloers op hem’ (Gen. 37:11)(HSV). Daar heb je het - jaloezie! Wanneer God je zegent,
kunnen diegenen die zich buitengesloten voelen hun pijlen op je gaan richten. Sommigen zullen het
idee hebben dat zij het zelf meer waard zijn en menen dat jouw zegen hún verdienste was. Dat is
hoe Kaïn zich voelde toen hij zijn broer Abel vermoordde. Dat is hoe koning Saul zich voelde toen
David Goliat doodde en de mensen zongen: ‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden’
(1 Sam. 18:7). Kort daarna begon Saul speren naar David te werpen. En een wapen heeft zijn hand
nooit meer verlaten totdat hij het in zijn eigen hart stak. Dat komt omdat jaloezie als een
boemerang werkt; het komt terug om degene die hem werpt te bezeren.Toen hun vader een feestje
gaf ter ere van de thuiskomst van zijn verloren zoon, zei de oudere broer: ‘Al jarenlang werk ik voor
u… en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren’ (Luc.
15:29). Hij maakte drie fouten die wij ook vaak maken: a) Hij vergeleek zichzelf met zijn broer. b) Hij
bracht de zonden en tekortkomingen van zijn broer aan het licht. c) Hij was er niet in geslaagd
waardering op te brengen voor het feit dat zijn vader ook veel van hem hield en hem al rijk
gezegend had. Dus leer van zijn fouten.
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Vrijdag 4 januari
‘Ik zal u daar onderhouden…’ (Gen. 45:11)(NBV).
Vraag God om een droom (4).
De droom die God aan Jozef gaf, was niet bedoeld om hem een goed gevoel over zichzelf te geven
omdat hij nu de nummer twee in Egypte was, maar om hem in een positie te brengen waarin hij in
staat werd gesteld om zijn familie en de wereld te voeden in tijden van hongersnood. Mis niet waar
het hier om gaat. Wanneer God je een droom geeft, zal die jou én anderen zegenen. De Bijbel zegt
dat God de wéreld lief had’ (Joh. 3:16). Het is niet Gods bedoeling om een icoon van je te maken,
maar een instrument om zijn wil te vervullen. Uit Jozefs familie zou de Verlosser van de wereld
komen, maar zijn familie werd met uitsterven bedreigd. Dus zette God een plan in werking waarbij
Jozef de droom van farao interpreteerde en tot de troon werd verheven zodat zijn plan kon worden
volbracht. En hier is nog een gedachte. Het verhaal van Jozef bewijst dat een door God gegeven
droom je houding tegenover anderen zal veranderen, ook tegenover mensen die jou slecht
behandelen. Het zal je genadiger, liefdevoller en vergevingsgezinder maken. Omdat ze zich
herinnerden hoe ze hem verraden hadden, stonden de broers van Jozef in angst en beven voor hem
en beseften dat hij hun lot in zijn handen hield. Maar hij weigerde wraak te nemen of zelfs maar een
woord te zeggen over wat ze hadden gedaan. Luister naar wat hij ze vertelde: ‘Ik zal u daar
onderhouden.’ In plaats van wraak wilde hij de relatie hersteld zien. Hij keek verder dan hun daden
en zag God aan het werk in alles wat hij had meegemaakt. ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin,
maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt’ (Gen. 50:20). Hoe je
anderen behandelt, vooral wanneer je je in een positie van invloed bevindt, bepaalt hoe God jou zal
behandelen.
Zaterdag 5 januari
‘Gelukkig wie… hem zoeken met heel hun hart’ (Ps. 119:2)(NBV)
Laat God je verlangen nieuw leven inblazen.
De Bijbel zegt: ‘Heb daarom de Heer lief met hart en ziel’ (Deut. 6:5). ‘Vertrouw op de Heer met
héél je hart…’ (Spr. 3:5). ‘Jullie zullen mij… ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel
zoeken’ (Jer. 29:13). Houd je van de Heer met hart en ziel? Vertrouw je hem met heel je hart? Zoek
je hem met hart en ziel? Alleen het brandend effect van een visie zal voorkomen dat je de weg
kwijtraakt of opgeslokt wordt door tijdelijke dingen die geen verschil maken in het licht van de
eeuwigheid. Denk eens aan een verlostafel; die is ontworpen om de moeder in positie te houden
ondanks pijn en ongemak. De vraag is: kun je een geloofspositie handhaven, zelfs wanneer dit
betekent dat je wordt blootgesteld aan pijn en druk? Dat is wat voortdurend bidden en bijbellezen
doen; ze houden je op hun plaats wanneer je anders in de verleiding zou komen om op te geven of
uit de wil van God te stappen. Misschien denk je dat als je geen risico meer neemt, je geen pijn
meer kunt oplopen. Maar dat betekent ook dat je niet opnieuw vruchtbaar kunt zijn! God zei tegen
Eva: ‘Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren…’ (Gen. 3:16). Merk op, aan het einde van
de arbeid en de pijn zei God dat hij de relatie tussen de vrouw en de man zou vernieuwen door haar
verlangen te herstellen. Het punt is dit: er is geen remedie tegen pijn in het verleden die zo goed
werkt als een aanwezig verlangen. Dus of je nu uitgeput bent door je overwinningen of ontmoedigd
door je nederlagen, laat God je weer naar hem toe trekken. Laat hem in jou weer een verlangen
doen ontbranden om alles te zijn wat hij wil dat je bent.
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Zondag 6 januari
‘Er is geen enkele reden om bang... te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat’
(Deut. 31:6)(NBV).
Hij stuurt je niet; hij neemt je mee.
Er is een verhaal over een jongetje dat bang was in het donker. Op een avond vroeg zijn moeder
hem of hij even buiten de zwabber wilde pakken, maar dat wilde hij liever niet omdat hij bang
was. Ze zei: ‘Heb ik je niet altijd verteld dat er niets is om bang voor te zijn in het donker?’ Hij
zei: ‘Ja, mama, maar hoef ik alstublieft niet naar buiten om die zwabber te pakken?’ Ze
antwoordde: ‘Maar joh, weet je niet dat Jezus altijd bij je is? Weet je niet dat je nooit alleen
bent? Weet je niet dat je niets hebt om bang voor te zijn?’ Hij antwoordde: ‘Jawel.’ Dus zei ze:
Oké, ga dan nu die zwabber maar pakken.’ Hij deed de de achterdeur ongeveer twee centimeter
open, stak zijn hand uit en jammerde: ‘Jezus, wilt u me alstublieft die zwabber geven?’ Wanneer
je iets probeert wat je nog nooit eerder hebt gedaan, is het normaal om bang te zijn. Wanneer
je wordt gevraagd een klus te klaren waarvoor je je ongeschikt voelt, is het normaal om bang te
zijn. Wanneer je iets probeert waarin je eerder niet geslaagd bent, is het normaal om bang te
zijn. Maar het is door iets te doen waarvoor je bang bent dat je groeit en je vertrouwen in God
groeit. Vandaag zegt God tegen je: ‘Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden
om bang voor hen te zijn, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw
zijde wijken en u niet verlaten.’ God blijft bij je, waar je ook gaat. Dat zou je moeten motiveren
om te gaan waarheen hij je ook maar zegt te gaan. De waarheid is dat wanneer God zegt dat je
ergens heen moet gaan, hij je niet stuurt, maar je meeneemt.
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