Het Woord voor Vandaag – week 25
Maandag 21 juni
‘… wij… zien uit naar… een nieuwe aarde…’ (2 Petr. 3:13)(NBV).
De grote vragen beantwoorden (1).
Hoe zit het met het lijden - bewijst dat niet dat er geen liefdevolle God is? Adam kreeg de keuze:
God wél gehoorzamen of niet. Hij koos voor ongehoorzaamheid en God zei: ‘Vervloekt is de
akker [aarde] om wat jij hebt gedaan; zwoegen zul je om ervan te eten (‘met smart zult gij
daarvan eten,’ zegt de oude Statenvertaling), je hele leven lang’ (Gen. 3:17). Met smart, staat
er… bedenk eens hoeveel mensen er leven met kanker, de ziekte van Alzheimer, multiple
sclerose, hartaandoeningen, emfyseem, de ziekte van Parkinson en andere slopende ziekten.
Heeft God het ‘verknald’ toen hij de mensheid schiep? Helaas gebruiken velen de kwestie van
het lijden als een excuus om elke gedachte aan God te verwerpen, terwijl het bestaan ervan
juist de reden is waarom we in hem zouden moeten geloven. In het begin schiep God volmaakte
mensen, en ze leefden in een volmaakte wereld zonder lijden - het was de hemel op aarde. Toen
de zonde in de wereld kwam, deden ook dood en ellende hun intrede. Wat is het ultieme
antwoord? ‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en
zusters, moet u zich inspannen om… in vrede door hem te worden aangetroffen’ (2 Petr. 3:1314). Het lijden bereikte zijn hoogtepunt toen Jezus vanaf het kruis zei: ‘Het is volbracht’. Die
woorden betekenen ‘volledig betaald’. Dat betekent dat je na je sterven naar de hemel gaat
(wanneer je Jezus hebt aangenomen als je Verlosser), maar uiteindelijk zult leven op een
glorieuze aarde, een nieuwe aarde, zonder zonde of lijden. ‘Wat het oog niet heeft gezien en het
oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie
hem liefhebben’ (1 Kor. 2:9). Als je niet zeker weet of dit waar is, stel je vertrouwen dan
vandaag op Jezus.
Dinsdag 22 juni
‘… weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? (Rom. 2:4)(NBV).
De grote vragen beantwoorden (2).
Zit de kerk niet vol huichelaars? Het woord huichelachtig of hypocriet komt van het Griekse
woord ‘hupokrites’ en dat betekent acteur. Hypocrisie is ‘de praktijk van het voorwenden van
overtuigingen, gevoelens of deugden die men niet koestert’. De ware kerk van Jezus Christus
bestaat uit ware gelovigen; huichelaars zijn letterlijk de ‘schijnheiligen’ onder Gods volk. Jezus
had er zelfs een onder zijn twaalf discipelen - Judas. Laten we eerlijk zijn; mensen hebben de
kerk soms de rug toegekeerd vanwege huichelarij. Er zijn meer acteurs in de kerk dan in
Hollywood. Hypocrisie tiert welig in de huidige kerk - maar wees voorzichtig in je oordeel erover.
Denk aan de oude bumpersticker: ‘Christenen zijn niet volmaakt, slechts vergeven’! Voordat je
besluit een oordeel te vellen over mensen die fouten maken en met zwakheden worstelen, zou
het goed zijn om deze woorden tot je te nemen: ‘Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent
evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de
dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen
terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf
van God kunt ontlopen? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en
verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?’ (v.1-4). Maak je
geen zorgen over de huichelaars in de kerk; God zal ze ziften, het ‘graan’ van het ‘onkruid’ (zie
Matt. 13:30).
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Woensdag 23 juni
‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd…’ (2 Tim. 3:16)(NBV).
De grote vragen beantwoorden (3).
Hoe kunnen we de Bijbel vertrouwen wanneer die door mensen is geschreven? Antwoord: Schrijf jij
een brief of doet je pen dat? De pen is slechts het instrument dat jij gebruikt. Op dezelfde manier
gebruikte God mensen als instrumenten om zijn ‘brief’ aan de mensheid te schrijven. Daarom zei Sir
Isaac Newton: ‘Ik vind meer zekere tekenen van authenticiteit in de Bijbel dan in welke wereldse
geschiedenis dan ook.’ En daarom zei Billy Graham over de Bijbel: ‘Als ik niet geloofde dat de Bijbel
en het evangelie van Jezus Christus het antwoord had op de verbijsterende problemen van deze
wereld, zou ik teruggaan naar de boerderij en mijn geliefde plattelandsleven, en mijn dagen in
vredige eenzaamheid doorbrengen.’ Ook is er een reden waarom Abraham Lincoln zei: ‘Ik geloof dat
de Bijbel het beste geschenk is dat God ooit aan de mens gegeven heeft.’ Josh McDowell, een
christelijke apologeet, zegt: ‘Ik schets even het plaatje: 1500 jaar, 60 generaties, 40 auteurs,
verschillende rangen en standen, verschillende plaatsen, verschillende tijden, verschillende
gemoedstoestanden, verschillende continenten, drie talen, schrijvend over honderden
controversiële onderwerpen. Maar wanneer er één geheel van wordt gemaakt, is er absolute
harmonie van begin tot eind. Er is geen ander boek in de geschiedenis dat zelfs maar vergeleken kan
worden met het unieke karakter van deze continuïteit.’ Je kunt je Bijbel vertroúwen. Zijn profetieën
zijn vervuld, zijn beloften zijn beproefd en zijn levensprincipes werken echt. Weet je waarom de
Bijbel is geschreven? Johannes geeft ons het antwoord: ‘Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten
dat u eeuwig leven hebt…’ (1 Joh. 5:13).
Donderdag 24 juni
‘… de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen’ (Rom. 9:5)(NBG).
De grote vragen beantwoorden (4).
Sommige mensen zeggen dat Jezus Christus nooit heeft bestaan. Een christelijke predikant schrijft:
‘Hoewel sceptici ervoor kunnen kiezen de morele boodschap van de Bijbel te verwerpen, kunnen ze
de historische juistheid ervan niet ontkennen. Meer dan 25.000 archeologische vondsten tonen aan
dat de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die in de Bijbel worden genoemd, echt zijn en
nauwkeurig zijn beschreven [25.000, niet minder!]. Geen enkele archeologische vondst heeft ooit de
Bijbel weerlegd. In feite hebben de beschrijvingen in de Bijbel archeologen vaak geleid tot
verbazingwekkende ontdekkingen. De niet-christelijke journalist Jeffrey Sheler, auteur van het boek
‘Is The Bible True?’, concludeerde: ‘Op bijzondere wijze bevestigt de moderne archeologie de
historische kern van het Oude en Nieuwe Testament en ondersteunt ze belangrijke delen van
cruciale bijbelverhalen.’ Jezus’ geboorte, bediening, dood en opstanding zijn onweerlegbare
historische feiten. Josephus, een van de bekendste Joodse geschiedschrijvers, heeft naar men zegt
het volgende geschreven: ‘Rond deze tijd leefde er een wijs man, Jezus, als men hem tenminste een
man zou moeten noemen; want hij was iemand die wonderbaarlijke daden verrichte, een leraar van
mensen die de waarheid graag aannemen. Hij won zowel veel Joden als veel heidenen voor zich. Hij
was [de] Christus. Toen Pilatus, die hem gehoord had na beschuldiging van hooggeplaatste mannen
onder ons, hem had veroordeeld tot de kruisdood, lieten degenen die als eersten van hem waren
gaan houden hem niet in de steek; want hij verscheen voor hen in levende lijve, zoals de profeten
van God hadden voorzegd, deze en talloze andere wonderbaarlijke dingen over hem. En de groep
christenen, zo naar hem genoemd, is tot op de dag van vandaag niet uitgestorven.’ Jezus leefde niet
alleen, maar hij stierf opdat jij eeuwig leven zou hebben. Ontvang hem vandaag als je Verlosser.
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Vrijdag 25 juni
‘Zo is dan het geloof uit het horen…’ (Rom. 10:17)(NBG).
Twijfel niet aan Gods Woord.
Je kunt twijfelen aan je eigen capaciteiten, maar twijfel nooit aan die van God - of aan zijn beloften
en zijn bereidheid om die te realiseren. De psalmist schreef: ‘… groter dan verwacht is uw naam, is
uw woord’ (Ps. 138:2)(WB). Je ziet hier Gods Woord op gelijke hoogte met zijn naam! Vul je denken
ermee, spreek het dagelijks uit en trek het nooit in twijfel. Twijfel komt vaak voort uit onze neiging
om onszelf als zelfverzekerde mensen af te schilderen. Zelfvertrouwen is een concept dat de wereld
hoog in haar vaandel heeft; het moedigt ons aan te vertrouwen op onze eigen vermogens en
vaardigheden. Maar de Bijbel zegt: ‘Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas…’ (Spr.
28:26). Volgens traditie zou het middelste vers in de Bijbel het volgende zijn: ‘Beter te schuilen bij
de Heer dan te vertrouwen op mensen’ (Ps. 118:8). Dus stel je vertrouwen op God centraal en niet
je vertrouwen op jezelf of iemand anders. Twijfel je aan jezelf of aan je eigenwaarde? Twijfel je aan
je vermogen om iets te bereiken? Twijfel je eraan of je wel geschikt bent om gezonde relaties op te
bouwen? Ondanks dat Tomas bijna drie jaar met Jezus was opgetrokken en gehoord had van zijn
belofte dat hij uit de dood zou opstaan, zei hij dat hij pas zou geloven als hij zijn wonden zou kunnen
zien en hem zou kunnen aanraken (zie Joh. 20:25). Keerde Jezus Tomas de rug toe vanwege zijn
twijfels? Nee, een oprecht, twijfelend hart wijst hij nooit af! Jezus verscheen aan hem in eigen
persoon en maakte zo een eind aan al Tomas’ twijfels. En als jij zijn woorden leest en zijn aangezicht
zoekt, zal hij ook jouw wantrouwen en twijfels wegnemen. Wanneer jij niet langer in de ‘gevoels’
sfeer blijft hangen maar leert ‘wandelen in geloof’ zullen je twijfels gaan verdwijnen (zie 2 Kor. 5:7).
Zaterdag 26 juni
‘Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor…’
(Hand. 15:37-38)(NBV).
Omgaan met meningsverschillen (1).
Paulus en Barnabas vormden als zendelingen een geweldig team. Op hun eerste reis had een jonge
man genaamd Johannes Marcus zich bij hen aangesloten. Maar het lijkt erop dat hij heimwee had
gekregen en naar Jeruzalem was teruggekeerd. Op hun tweede zendingsreis wilde Barnabas
Johannes Marcus weer meenemen, maar Paulus zei nee. ‘Een en ander leidde tot grote onenigheid,
zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas…’
(v. 39-40). Dat is toch onvoorstelbaar: twee geestelijke reuzen konden hun conflict niet oplossen!
Tsja, het gebeurt in de beste kringen. Paulus was het totaal gefocuste, no-nonsense type. Barnabas,
wiens naam ‘zoon van bemoediging’ betekent, was het lankmoedige en liefdevolle type dat in
verzoening geloofde en weigerde iemand van zijn lijstje te schrappen. Dit verhaal bevat twee
waardevolle lessen over het omgaan met meningsverschillen. 1) Wanneer het om onze vrienden en
familieleden gaat, hebben we allemaal blinde vlekken. Zeldzaam is de leider die de objectiviteit
heeft om verder te kijken dan een bloedband en zich te concentreren op wat het beste is voor de
organisatie. De visie die God hem gegeven heeft, lijdt daar dan ook vaak onder. 2) Soms heb je een
wijze en vertrouwde derde partij nodig om het probleem te helpen oplossen. Voor problemen in de
kerk heeft Jezus duidelijke richtlijnen opgesteld. Eerst moet je proberen het samen, één op één, op
te lossen. Werkt dat niet, neem dan een of twee anderen mee in een poging om de lucht te
zuiveren. Lukt dat ook niet, ga dan te rade bij volwassen geestelijke leiders (zie Matt. 18:15-18). Dat
is de bijbelse manier om met meningsverschillen om te gaan en zou dus ook onze manier moeten
zijn.
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Zondag 27 juni
‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden’ (Matt. 5:9)(NBV).
Omgaan met meningsverschillen (2).
Nog een paar tips over het omgaan met meningsverschillen: 1) Soms is de beste oplossing voor
een conflict een eventueel tijdelijke scheiding. Wanneer de emoties hoog oplopen, heb je
ruimte nodig om helder te denken. En God kan deze tijd van scheiding gebruiken tot zijn eer.
Omdat Paulus en Barnabas uit elkaar gingen, werd het evangelie in nog meer steden gepredikt.
Maar wanneer een tijdelijke scheiding de beste optie is, moet je wel afspreken hoe lang die
duurt. In sommige vriendschappen kan één van beiden de relatie misschien ontgroeid zijn. Maar
dit moet met liefde en wijsheid worden aangepakt, in het besef dat we allemaal van onze fouten
kunnen leren en ervan kunnen groeien. Later schreef Paulus: ‘Haal Marcus op en neem hem met
je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen’ (2 Tim. 4:11). 2) Wanneer je je realiseert dat
je het bij het verkeerde eind hebt gehad, moet je dat erkennen. Voor een alleenstaande,
gefocuste leider als Paulus, vereiste dit nederigheid. Het is trouwens bemoedigend voor ons te
weten dat zo’n gezalfde en briljante man als Paulus zijn positie kon heroverwegen en tot een
andere conclusie kon komen. Fouten kunnen erg zijn; maar niet zo erg als de trots die probeert
ze goed te praten en te laten voortduren. 3) Je moet leren om het met iemand oneens te zijn
zonder onaangenaam te zijn. Het is opmerkelijk dat we nergens in de Bijbel een moment
aantreffen waarop Paulus in het openbaar over hun meningsverschil sprak. Zowel Paulus als
Barnabas concentreerde zich op hun respectieve missies. Het enige gedrag dat je bij machte
bent te veranderen, is dat van jezelf. En dit zou je reden moeten zijn om dit te doen: ‘Dan zullen
we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien
naar hem die het hoofd is: Christus’ (Efez. 4:15).
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