Het Woord voor Vandaag – week 07
Maandag 11 februari
‘… mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield was…’ (Num. 14:24)(NBV).
De geest van Kaleb.
Had Kaleb nu geleefd, dan had hij heel goed op de nominatie kunnen staan voor ‘Persoon van
het Jaar’, diegene die het meest heeft gedaan om omstandigheden ten goede te beïnvloeden.
Hier is zijn verhaal in zijn eigen woorden: ‘Ik was veertig jaar oud toen Mozes... mij eropuit
stuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn
metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer vertrouwen.
Mozes beloofde me toen: ‘dat de hele streek die je hebt verkend voor altijd het grondgebied
van jou en je nageslacht zal zijn.’…Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, maar nog altijd even sterk als
op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te
vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me indertijd heeft
beloofd… Nadat Kaleb dit had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied…
omdat hij op de Heer was blijven vertrouwen’ (Joz. 14:7-14). Je kunt veel waardevols leren van
een man als Kaleb. Zijn leven kan worden samengevat in vier zinnen: 1) Hij had ‘een andere
geest’ dan de mensen om hem heen. Hij was positief, iemand bij wie het glas altijd halfvol is.
2) Hij geloofde dat met Gods hulp elke reus die je in de weg staat, kan worden overwonnen,
zelfs als anderen zeggen het niet te kunnen. 3) Hij had een visioen dat noch door leeftijd noch
door omstandigheden kon worden vervaagd. En hij was bereid om erop te wachten en ervoor te
werken, hoewel de vervulling ervan vijfenveertig jaar op zich liet wachten. 4) Op oudere leeftijd
bleef hij jong van hart en volledig toegewijd aan God. Dus vraag God om je de geest van Kaleb te
geven.
Dinsdag 12 februari
‘… waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger’ (Rom. 5:20)(NBV).
Dat is het goede nieuws.
Bill Wilson en Bob Smith, mede-oprichters van Anonieme Alcoholisten, bezochten eens een
advocaat die een verstokt alcoholist was. Vanwege gewelddadig gedrag aan bed gekluisterd had
de man geen andere keuze dan te luisteren naar hun verhalen van herstel. Maar zodra ze over
een ‘Hogere Macht’ begonnen te praten, schudde de advocaat zijn hoofd en zei: ‘Het is te laat
voor mij. Ik geloof nog steeds in God, maar ik weet dat hij niet meer in mij gelooft.’ Hoe
verdrietig - en hoe misleid! Ben je bang dat God je niet zal accepteren vanwege je zonden? Dat
hoef je niet te zijn! Paulus zegt: ‘Waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds
overvloediger.’ En hij zou het moeten weten, want vóór zijn bekering op de Damascusweg was
hij ‘publiekszondaar nummer één’ (1 Tim. 1:15). Daarna gebruikte God hem om de wereld te
bereiken met het evangelie (zie Hand. 17:2). Genade stond zo centraal in Paulus’ boodschap dat
hij het in al zijn brieven meteen al bij aanvang noemt. Dat komt omdat hij begreep dat wanneer
je pogingen om op eigen kracht voor een heilig God te staan op niets uitlopen, je je elke keer
weer een mislukkeling voelt - onbemind, onwaardig en onaanvaard. Psychologen zeggen dat we
ons proberen te conformeren aan het beeld van onszelf zoals dat wordt gezien door de
belangrijkste persoon in ons leven. Dus kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als je jezelf
zou gaan zien zoals Gód je ziet? De waarheid is, je bent zijn verlost kind en hij ziet jou door het
bloed van Jezus, dat je reinigt van álle kwaad (zie 1 Joh. 1:9). Er is niets dat je kunt doen om God
meer van je te laten houden, en niets wat je kunt doen om hem minder van je te laten houden!
En dát is het goede nieuws.
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Woensdag 13 februari
‘Nader tot God, dan zal hij tot u naderen’ (Jak. 4:8)(NBV).
Er is geen plaatsvervanger!
Auteur Reimar Schultze schrijft: ‘Niemand kan veel op God gaan lijken, veel voor God bereiken,
intiem zijn met God, veel door God gebruikt worden, tenzij hij heeft geleerd om veel met God alleen
te zijn. En wát een leerschool is dat! Je wordt geen kopie van andere christenen, want er zit
niemand in de klas behalve jij en God. In de kerk kun je zeggen: ‘Dit is niet voor mij, misschien is het
voor iemand anders’ Hier is tijd voorbeschikt om aan joúw specifieke behoeften te voldoen, om je
toe te rusten in je unieke roeping, om je bij te schaven, om de dwaasheid uit je te halen en je te
vormen naar zijn gelijkenis. Misschien begint hij met een beitel, maar uiteindelijk zal hij alleen
schuurpapier nodig hebben. Jezus zei: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem… en zij volgen mij’
(Joh. 10:27). Hij zal je niet alleen leren om te luisteren naar zijn stem, hij zal je ook laten zien wat je
belet om die te horen. Hij zal het je leren zo gauw je je aan hem overgeeft, maar toch langzaam
genoeg om geen les te hoeven missen. Hij zal je leren wat het betekent om samen met hem onder
een juk te wandelen, in zijn tempo en op zijn tijd. Natuurlijk zal de duivel je elke stap van de weg
bevechten. Hij zal je rationele en religieuze excuses geven om te vertragen [maar daar hoef je niet
naar te handelen]. Weersta hem! Hij is een leugenaar en een bedrieger. Er moet een prijs worden
betaald voor het negeren van God. Sommigen hebben kinderen en kleinkinderen aan de wereld
verloren, hebben ontberingen geleden, te maken gehad met teleurstellingen, financiële problemen
en echtscheiding. Soms draait ons leven om vooruit zien te komen in plaats van aan God toe komen.
Kom tot inkeer en ga vanaf nu het juiste doen - je zult er nooit spijt van krijgen.’
Donderdag 14 februari
‘… diegenen te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden…’
(1 Tess. 5:12)(NBV).
Bemoedig je voorganger.
Als je je voorganger wilt bemoedigen: 1) Schrap dan kritiek. De meeste werknemers worden elk jáár
geëvalueerd op basis van hun werkprestaties; voorgangers elke wéék! Bedenk dat als een bepaalde
preek bij jou geen gevoelige snaar raakt, de kans groot is dat iemand anders hem moet horen.
2) ‘Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd…’ (Hebr. 13:7) en bid voor
hun geestelijke groei. Goethe zei: ‘Als je iemand behandelt zoals hij is, blijft hij zo. Maar als je hem
behandelt zoals hij zou moeten zijn, zal hij worden wat hij zou moeten en kunnen zijn.’ 3) Schrijf een
briefje. Vooral wanneer iets wat je leider zegt of doet jou geholpen heeft. Verbale aanmoediging is
goed, maar een briefje kan je nog eens herlezen. 4) Zet je talenten aan het werk. Als je bijvoorbeeld
technisch onderlegd bent, kijk dan de auto van je voorganger na. Ben je handig met de computer,
help hem dan zijn computervaardigheden te verbeteren. Zeg niet dat hij iets zou moeten doen, bied
liever aan dat je graag ergens mee zou willen helpen. Vraag waar je vaardigheden het hardst nodig
zijn en raak actief betrokken. 5) Druk roddels de kop in. Jakobus zei dat voor wie zijn tong niet kan
beteugelen, heel zijn godsdienst vergeefse moeite is’ (zie Jak. 1:26). Pareer negatieve praat met
positieve opmerkingen en corrigeer onjuiste informatie met de waarheid. Als dat allemaal niet
werkt - loop dan weg! 6) Wees openlijk ontvankelijk. Niets bemoedigt leiders meer als mensen zien
reageren op hun prediking en onderwijs. 7) Leg de meetlat weg. Verwacht niet dat je leider een
spiegelbeeld is van zijn voorganger, maar dank God voor zijn individuele stijl om mensen met
problemen bij te staan.
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Vrijdag 15 februari
‘Met Christus ben ik gekruisigd’ (Gal. 2:20)(NBV).
Radicale toewijding (1).
We leven in een tijd van toewijdingsangst. We willen zoveel mogelijk krijgen terwijl we zo min
mogelijk teruggeven. We willen er in goede tijden voor anderen zijn, maar niet in slechte. En ons
gebrek aan toewijding zie je terug in de statistieken. Het aantal huwelijken loopt terug terwijl
het aantal echtscheidingen stijgt. Betrokkenheid bij de kerk en inzet voor liefdadigheid loopt
terug. We zijn een samenleving aan het worden die bang is risico’s te nemen of vast te zitten
aan verantwoordelijkheid en verplichtingen. Om te ontsnappen aan de ongemakkelijkheid en de
schaamte om nee te zeggen, vermijden we onze verplichtingen en verantwoordelijkheden door
simpelweg elders te zijn wanneer we nodig zijn. En we zijn een ‘korte kreten’ generatie met een
aandachtspanne die is afgestemd op reclameboodschappen van vijftien seconden. We hebben
onze preken graag eenvoudig, onderhoudend en vooral kort! Radicale toewijding is zeldzaam maar dat is wel wat God van ons wil! De Bijbel zegt: ‘Sta je mond geen loze, zondige geloften toe
en zeg niet naderhand tegen de priester dat ze een vergissing waren’ (Pred. 5:5). En hoe zit het
met huwelijkstoewijding? God ziet dat niet als een 50/50 overeenkomst, maar als een waarbij
beide partijen 100 procent geven. Het is een heilig verbond dat voor God is gesloten tussen een
man en een vrouw, ‘in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen,
tot de dood ons scheidt’. En het werkt het beste wanneer beide partners hebben geleerd om
met Paulus te zeggen: ‘Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft
in mij.’ Dat is radicale toewijding en het is de weg naar een geweldig huwelijk.
Zaterdag 16 februari
‘… [die moet] dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen’ (Luc. 9:23)(NBV).
Radicale toewijding (2).
Laten we eens kijken naar: 1) Toewijding op het werk. In het verleden waardeerden werkgevers
hun werknemers en werknemers hun werkgevers. Maar de hedendaagse werkplek is steeds
vijandiger geworden, met werknemers die hun bazen van alles kwalijk nemen en het absolute
minimum doen, terwijl bazen vaak veeleisend zijn en hun werknemers als vanzelfsprekend
beschouwen. Gods weg vraagt om wederzijdse toewijding. ‘[Gehoorzaam]… niet met uiterlijk
vertoon om bij de mensen in de gunst te komen… maar van harte… Doe uw werk met plezier,
alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen…’ (Efez. 6:6-7). Ben jij een werkgever, let dan
op wie jij vertegenwoordigt - God. 2) Betrokkenheid bij en toewijding aan een kerkelijke
gemeente. Veel mensen hebben een wat losse, vrijblijvende, cafetaria-achtige benadering van
de kerk: ze kiezen wat ze willen en laten links liggen wat ze niet willen. Maar Jezus zei dat hij zijn
kerk zou bouwen (zie Matt. 16:18). En lidmaatschap vraagt om een verbondsrelatie tussen
gelovigen: een waarbij we overeenkomen om elkaar te bemoedigen, te voeden, te beschermen,
te koesteren, voor elkaar te bidden en onze missie samen te vervullen (zie 1 Kor. 12:12-31).
3) Toewijding aan Christus. Jezus heeft zich door zijn geboorte, leven, lijden, kruisiging en dood
radicaal aan ons toegewijd en hij vraagt van ons dat wij ons radicaal toewijden aan hem. ‘Tegen
allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op
zich nemen en mij volgen.’ Dat betekent dat je niet langer je eigen wensen of wil volgt, maar dat
je de Heer volgt, en zijn wensen en zijn wil. Radicale toewijding dus en dat is wat God van je
verwacht.

Het Woord voor Vandaag – week 07
Zondag 17 februari
‘Met tranen slapen we ‘s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’(Ps. 30:6)(NBV).
Dwars door je ‘donkere nachten’.
God is met ons tijdens onze ‘donkere nachten’. Denk even terug: je bent onderuit gegaan, maar
door Gods genade ben je weer opgekrabbeld. Het maakt niet uit hoe donker de nacht was, de
ochtend kwam en je was er nog. Tijden veranderen en relaties veranderen, maar God is altijd
dezelfde. Hij is degene die je door alle moeilijkheden in het verleden heen heeft geleid en hij
belooft elke dag van de toekomst bij je te zijn. De Willibrordvertaling zegt dat op die [zware]
avond een ochtend vol vreugde volgt. Dat betekent dus dat je weer zult opstaan en je opnieuw
zal verblijden. Jouw drang om te overleven komt vanuit een bron die al in je zit, en de Heer is
degene die die bron vult. Laat hem stromen! Jij hoeft hem niet te laten stromen, laat hem
gewoon vanzélf stromen. De zestiende-eeuwse Engelse predikant en historicus Thomas Fuller
zei: ‘Als er geen hoop was, zou het hart breken.’ Wat je ook doormaakt momenteel, geef niet op
tot je de ochtend ziet. Hij is er aan het einde van elke donkere nacht en elke gebroken belofte en komt altijd. Na elke tegenslag, oneerlijkheid en afwijzing - breekt toch weer de morgen aan.
Laat niets je ervan weerhouden om dat te geloven! God zal je tranen drogen en je zult wakker
worden met een nieuw lied. Een van de grootste beloften in de Schrift is dit: ‘Zijn ontferming
kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik
besef: mijn enig bezit is de Heer, al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie
hem zoekt en alles van hem verwacht’ (Klaagl. 3:22-25). Gisteren was gisteravond voorbij.
Vandaag is een nieuwe dag, dus neem je voor om ervan te genieten!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2019. All rights reserved.
Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

