Het Woord voor Vandaag – week 03
Maandag 14 januari
‘… als iemand… zegt… en niet twijfelt in zijn hart… dan zal het ook gebeuren’ (Marc. 11:23)(NBV).
Van God ontvangen.
Om te kunnen ontvangen wat God in zijn Woord beloofd heeft, kun je drie dingen doen. Neem
ten eerste een besluit. Grijp zijn belofte aan en laat niet los. Wees vasthoudend! God reageert
op een geloof dat volhardt en op een geest die ervan overtuigd is dat ‘bij God alles mogelijk is’
(Matt. 19:26). Voormalig baseball ster Sam Ewing zei: ‘Niets is zo gênant als iemand iets zien
doen waarvan jij zei dat het niet kon.’ Visualiseer ten tweede je overwinning. Voordat de bouw
begint, heeft de architect al een plaatje van het eindresultaat in zijn hoofd. Door het geloof ‘zag’
Abraham zijn kinderen; elke keer dat hij naar de sterren opkeek, telde hij ze (zie Gen. 15:5).
Gebruik je geheugen om voorbije overwinningen opnieuw af te spelen en gebruik je fantasie om
vooruit te spoelen naar toekomstige. Dat is wat David deed toen hij Goliat doodde. Kijk je reus
recht in het gezicht en verklaar: ‘In de naam van de Heer haal ik jou neer.’ Spreek ten derde tot
je situatie. Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en
stort in zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het
ook gebeuren.’ Zie je dat Jezus hier het woord ‘gelooft’ maar één keer zei, maar meerdere keren
verwees naar wat je ‘zegt’. Zou dat kunnen zijn omdat we al zoveel weten over geloven, maar
meer moeten leren hoe we kunnen spréken in en tot onze situatie? Praat niet alleen óver je
berg, praat ertégen! Breng wat je zegt op één lijn met Gods Woord. Maak zijn Woord tot jouw
woord, en de berg zal je dienaar worden. Dat moet hij wel - Jezus heeft het gezegd!
Dinsdag 15 januari
‘Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen…’ (Ps. 55:22)(NBV).
Geef het aan God.
Soms is de situatie aan God overdragen het beste wat je kunt doen. ‘Ja, maar hoe zit het dan
met al die doorzetters die voor dag en dauw opstaan, het ontbijt overslaan en records breken
terwijl ik het ‘gewoon aan God geef’? Vraag je je dat af? Goede vraag. Laten we eens naar Jezus
kijken. Hij begon pas toen hij dertig jaar oud was. Hoe zit het met al die ‘verspilde’ jaren? Hij liet
ze aan God over. En hoe reageerde hij op degenen die zijn boodschap hoorden, hun schouders
ophaalden en wegliepen? Hij liet ze aan God over. En hoe zit het met die muggenziftende
farizeeën die hem zoveel verdriet bezorgden? Die liet hij ook aan God over. Charles Swindoll
heeft het over een periode in zijn bediening waarin hij zich gedreven en uitgeput voelde door
nimmer aflatende eisen en hij schrijft: ‘Als mensen niet veranderden, voelde ik me
verantwoordelijk. Als sommigen afdreven, was het op de een of andere manier mijn schuld. Als
er geen voortdurende groei was, handelde ik alsof ik het moest laten gebeuren. Als een preek
niet duidelijk en krachtig aansloeg, tobde ik de hele maandag en de halve dinsdag. Over
verspilde energie gesproken! De tijd heeft geholpen; dat geldt ook voor leeftijd. Vrijwel alle
dingen die ooit mijn vreugde hebben gestolen en mijn motivatie hebben aangevallen - laat ik nu
gewoon aan God over. Kan het mij niet meer schelen? Natuurlijk kan het mij iets schelen. Maar
die zorgen worden nu in de handen gelegd van Iemand die ze aankan. Wat me ooit hinderde,
heb ik geleerd over te geven aan Degene die het niet erg vindt om gehinderd te worden. Terwijl
kritiek me dagenlang kon verlammen, doe ik nu mijn best om te ziften, opzij te schuiven en
verder te gaan. Ik leer wat ik kan - en geef de rest over aan God.’
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Woensdag 16 januari
‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven’ (Efez. 4:32)(NBV).
Wanneer iemand jou irriteert.
Sommigen van ons blinken uit in onze carrière, maar gedragen ons als een stier in een
porseleinkast wanneer het gaat om onze relaties. Vervolgens rationaliseren we het door te
zeggen: ‘Ik bedoelde het niet zo kwaad,’ of ‘Zo ben ik nou eenmaal.’ Sorry, zo gemakkelijk
komen we er niet mee weg bij God. Wanneer iemand jou irriteert, vraagt God je om twee
dingen te doen: 1) Wees de eerste die contact zoekt. Misschien héb je gelijk, maar wat schiet je
ermee op als je boos bent? In plaats van wrok te koesteren of te wachten tot de ander zich
verontschuldigt, kun je beter als eerste een handreiking doen. Jouw beslissing om te vergeven
wordt niet bevestigd door iemands reactie erop, maar ook niet ontkent. Denk er eens over na:
als jij nog maar een jaar te leven had, zou je dan nog langer aandacht aan dergelijke dingen
willen besteden? Nee toch! De Bijbel zegt: ‘vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven
heeft’ (Efez. 4:32). God zette de eerste stap toen hij ons vergaf zodat wij zouden weten hoe we
het moeten doen naar anderen toe. 2) Wees begripvol. Wanneer we ons standpunt
uiteenzetten, gaan we soms als een bulldozer te keer. Doelgerichte en tijdbewuste mensen
kunnen zich hieraan schuldig maken. Maar de Bijbel zegt: ‘Wees goed voor elkaar en vol
medeleven; vergeef elkaar zoals God u… vergeven heeft.’ De kans bestaat dat de mensen die
onder je huid kruipen helemaal niet proberen je leven te compliceren; ze worstelen slechts om
het hunne het hoofd te bieden. Als je eenmaal begrijpt dat er geen sprake is van slechte wil,
begin je compassie voor hen te voelen. Zo is het met God. ‘… het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven’ (Jes. 42:3). Vraag of hij je vandaag wil helpen om zijn liefde
te tonen aan degenen die jou irriteren.
Donderdag 17 januari
‘Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus’ (2 Tim. 2:3)(NBV).
Wanneer iemand je aanvalt.
Er zijn twee soorten kritiek: constructieve en destructieve kritiek. De ene bouwt je op en de
ander haalt je omlaag. Wees wijs in je reactie op ongegronde kritiek en roddel. Wanneer je
criticaster anoniem wil blijven, is hij je reactie niet waard. Er is een verhaal over een voorganger
die een brief ontving waarin slechts één woord stond - DWAAS! De zondag daarop hield hij het
epistel omhoog en zei tegen de gemeente: ‘Ik heb afgelopen week een wel heel vreemde brief
ontvangen.’ Hij las het ene woord voor en zei: ‘Degene die dit heeft geschreven is vergeten het
te ondertekenen!’ Ben jij misschien bang dat je reputatie schade oploopt? D.L. Moody zei: ‘Als ik
voor mijn karakter zorg, zal God voor mijn reputatie zorgen’ (zie Jes. 54:17). Elke keer dat jij
betrokken bent bij een goede zaak, zullen mensen je niet alleen proberen neer te halen, maar je
ook daar te houden. Toen Paulus Timoteüs opleidde voor zijn bediening, zei hij tegen hem dat
hij moest ‘delen in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus’. Moeilijke mensen worden
niet op ons pad gebracht om ons kapot te krijgen, maar om ons te ontwikkelen. Leiders weten
dit, daarom blijven ze en maken het werk af, ongeacht de kosten. Net zoals de kapitein met het
schip ten onder gaat, blijft de ware leider totdat het werk gedaan is. Vraag je je af hoe je dan
wel moet reageren? Bid voor hen! Jezus zei: ‘Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie
slecht behandelen… en jullie zullen kinderen van de Allerhoogste zijn…’ (Luc. 6:28,35).
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Vrijdag 18 januari
‘Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden… hoe u zich van de afgoden hebt
afgewend om u tot God te keren…’ (1 Tess. 1:8-9)(NBV).
God laat je er niet mee wegkomen.
Jack Eckerd, oprichter van de drogisterijketen Eckerd, destijds de een na grootste
drogisterijketen in Amerika, raakte bevriend met Chuck Colson, oprichter van Prison Fellowship.
Hij introduceerde Colson bij verschillende invloedrijke groepen in Florida in een poging
verandering teweeg te brengen in het gevangeniswezen van de staat. Tijdens hun reizen samen
had Chuck de gelegenheid om zijn nieuw gevonden geloof in Jezus met Jack te delen. Hij gaf Jack
een paar boeken, waaronder dat van hemzelf, en uiteindelijk bad hij met hem om christen te
worden. Kort daarna liep Jack een keer door een van zijn winkels toen hij twee pornografische
tijdschriften op het rek zag. De aanwezigheid van de tijdschriften had hem nog nooit gestoord,
maar nu wel! Jack belde de directeur van zijn bedrijf en zei tegen hem: ‘Haal die tijdschriften uit
mijn winkels.’ De directeur betoogde: ‘Maar we verdienen drie miljoen dollar per jaar aan die
tijdschriften.’ Jack drong aan dat ze weg moesten. En zo werden al die tijdschriften op één dag
uit zijn zeventienhonderd winkels gehaald. Toen Chuck Colson Jack om een reactie vroeg op zijn
beslissing, antwoordde hij: ‘Ja, wat denk je waarom ik drie miljoen dollar zou weggeven? De
Heer zou me er niet mee weg laten komen!’ En wanneer jij vastbesloten bent om Christus te
volgen en volgens de beginselen van de Bijbel wilt leven, zal God er jou ook niet mee weg laten
komen. Dus laat van jou gezegd kunnen worden wat Paulus over de gelovigen in Tessalonica zei:
‘Uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden... hoe u zich van de afgoden hebt
afgewend om u tot God te keren.’
Zaterdag 19 januari
‘… ik… richt mij op wat voor me ligt’ (Fil. 3:13)(NBV).
Durf te dromen.
Om met vertrouwen verder te komen op je levensreis heb je een betrouwbare routekaart nodig.
In de Bijbel wordt dit een droom of een visioen genoemd. Voor Mozes was het Gods volk uit de
slavernij halen en het beloofde land binnenleiden. Voor Florence Nightingale betekende dit
genezing en hoop brengen aan gewonde en stervende soldaten op de Krim. Voor Thomas Edison
was het de wereld verlichten met gloeilamplicht. Feit is dat iedereen die ooit iets belangrijks in
het leven heeft verricht begon met een droom. En uiteindelijk werd die de passie van hun leven.
Voor de uitgevers van ‘Woord voor vandaag’ is het Gods Woord brengen aan zoveel mogelijk
mensen in ieder land ter wereld! Hoe kun je zien of je visie van God komt? Het zal jou zegenen
en anderen ten goede komen. Als het alleen maar je droom is om in een landhuis te wonen en
een fortuin voor jezelf te verzamelen, reken er dan niet op dat God dit onderschrijft. Verder is je
droom alleen waard wat jij bereid bent ervoor te betalen. Inspiratie zonder transpiratie is
slechts een dagdroom. Veertig procent van de mensen die je ontmoet, heeft geweldige ideeën,
maar het enige wat ze doen is erover praten. Nog eens veertig procent werkt hard en zou bereid
zijn alles te geven voor een geweldige droom - maar ze hebben er geen. Alleen de overige
twintig procent heeft een droom en het geloof om die waar te maken. En zelfs als jij deel
uitmaakt van die groep, zijn er geen garanties dat je zult slagen. Maar je hebt een goede kans beter dan de tachtig procent van de mensen om je heen. Dus ga je gang - durf te dromen.
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Zondag 20 januari
‘… het bloed van Jezus… reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7)(NBV).
De zegeningen van Jezus’ bloed.
Bloed is het enige element dat elk deel van het lichaam bereikt. De kostbare lading zuurstof en
voedingsstoffen draagt leven, energie, voeding en genezing in zich mee. De witte cellen
functioneren als een soort eerste-hulptroepen, ze reinigen wonden en genezen ziekte. Ze
dienen als een militie die potentiële aanvallers bestrijdt. We kunnen hier iets van leren! We
hebben allemaal het levengevende bloed van Jezus nodig om ons te reinigen, te beschermen en
te ondersteunen. En we hebben het elke dag nodig. De Bijbel zegt: ‘Maar gaan we onze weg in
het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan… reinigt het bloed van Jezus…ons van alle zonde.’ Dat
betekent dat als jij blijft wandelen met Jezus, zijn bloed jou blijft reinigen van al je zonde. Vraag
het maar aan een arts: bloed bepaalt wie de echte vader is van een kind. En het bloed van Jezus
bewijst dat jij Gods verloste kind bent; anders zou je slechts een pseudo-erfgenaam zijn die
probeert beloften te ontvangen die voorbehouden zijn aan leden van het gezin. Elk van de
zegeningen van onze hemelse Vader stroomt naar zijn kinderen toe door het bloed. Het is wat
ons allemaal in staat stelt om voor hem te staan, rechtvaardig en gekwalificeerd om zijn
zegeningen te ontvangen. We mogen God danken dat er tegenwoordig veel nadruk wordt
gelegd op de heilige Geest. Maar zolang we niet begrijpen dat God ons accepteert omdat hij ons
door het bloed ziet, zullen we gerechtigd zijn, maar onzeker. We zullen onze geestelijke gaven
wel gebruiken, maar leven onder onnodige veroordeling. Wanneer jij mensen die het moeilijk
hebben bijstaat, vertel ze dan dat ze door de kracht van het bloed van Jezus elk bolwerk in hun
familie kunnen neerhalen en iedere keten kunnen breken die hen met het verleden verbindt.
Neem vandaag een moment om God te danken voor de zegeningen van Jezus’ bloed.
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