Geef omdat
God ook geeft
2 KORINTHE 9:6-15

God heeft de mensen in Macedonië op de proef gesteld: zouden
ze royaal, gul gaan geven? Ondanks dat de inwoners van Macedonië het zwaar hadden, deden zij
er alles aan om te geven aan mensen die het harder nodig hadden.
Sommige gaven zelfs meer dan ze eigenlijk konden missen. Paulus
spreekt in deze brief tot de inwoners van Korinthe en moedigt hen
aan om tot steun te zijn voor andere mensen.
God heeft jou rijk gezegend en jij mag geven aan andere mensen. Dit
hoeft niet perse geld te zijn, dit kan ook door een helpende hand te
bieden aan iemand of een eenzame buur te bezoeken. God zorgt dat
er zaad is om mee te zaaien en dat we steeds genoeg ontvangen om
uit te delen aan andere mensen. God is een Gever en Hij zorgt dat
je niets tekortkomt. God zorgt ervoor dat je meer dan genoeg krijgt,
zodat je aan andere mensen kunt geven, maar vervolgens ook zelf wat
overhoudt.
Geef alleen als je wilt geven. Het
moet geen moeite kosten en je moet
je niet verplicht voelen. Geef vrijmoedig wat jij wilt geven en geef
uit vreugde, want God houdt van
vreugdevolle gevers.
Marleen Wieringa

11

AAN DE SLAG!
Op welke manier kun en wil jij geven?
Bid dat God jou de vrijmoedigheid geeft om
daadwerkelijk te gaan geven.

Verlangens
JOHANNES 4:7-18

De vrouw in dit bijbelverhaal
gaat op het heetst van de dag
water halen. Ik kan me voorstellen dat zij ernaar verlangt dat ze een keer gezien wordt, dat er iemand
liefdevol naar haar omkijkt en haar niet veroordeelt. Dat ze verlangt
naar liefde, acceptatie, vrede … Jezus biedt haar levend water om
deze dorst te lessen, om haar diepste verlangens te vervullen.
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Verlangen we niet allemaal naar iets? Misschien verlang je ergens
naar, en wordt die diepe wens maar niet vervuld. Waar verlang jij
naar? Naar erkenning, liefde, vreugde, vrede, aanzien, hoop, wijsheid, veiligheid, van nut zijn?
Op zichzelf zijn dat geen slechte dingen om na te streven, ze zijn juist
heel mooi. De vraag is alleen: waar zoek je het? Waar probeer jij je
verlangens te vervullen?
Wat het ook is, ga voor jezelf eens na: geeft dit mij vervulling? Helpen
deze dingen of verlang ik binnen de kortste keren weer naar meer?
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Waar verlang jij ten diepste naar?
Waar zoek je het?
Vraag God om je dit te openbaren en vraag of Hij
dit verlangen wil vervullen en je helpt om het
niet ergens anders te zoeken.

Uiteindelijk is er maar één plek
waar je de ware vervulling van
jouw verlangens kunt vinden: bij
God. Alleen Hij kan jou geven wat
jij ten diepste zoekt. Durf jij je oude
praktijken en zoektochten stop te
zetten om vervulling te zoeken bij
God?
Irene Poot

Ik? Een
strijdbare held?
RICHTEREN 6:12

Gideon, de strijdbare held. Was
hij dat ook? Volgens God wel,
maar Gideon zelf was niet direct
overtuigd. Hij verlangde naar verlossing voor zijn volk, maar hoe kon
híj daar iets in betekenen? Gelukkig gaf God niet zomaar op. Gideon
moest eraan geloven. Beter gezegd: op een gegeven moment móést hij
het wel geloven. God liet meerdere malen zien dat Hij het inderdaad
was die gesproken had.
Als we verder lezen, zien we dat God – natuurlijk – gelijk had. Uiteindelijk heeft Gideon, doordat de Heer met hem was, heldendaden
verricht. God zag blijkbaar iets in hem wat hij zelf eerst niet zag. Soms
kan pas aan het licht komen wie we zijn als we Zijn woorden geloven,
in plaats van de onze.
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Natasja Bos
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Lees ook eens Johannes 15. Jezus vertelt daar dat we, als we
leven met God en de woorden die Hij gesproken heeft in ons
laten wortelen, vrucht zullen dragen. Beter nog: Hij zegt dat we
dan alles kunnen vragen wat we verlangen. Als we geplant zijn in
Hem, komen onze verlangens tot volle bloei en zullen ze de Vader verheerlijken. Net zoals Gideon verlangde naar vrijheid voor
zijn volk en hij, met God aan zijn zijde, de onderdrukker versloeg!
Neem vandaag de tijd om aan de Vader te vragen wat Hij over jou
zegt. Luister naar Zijn stem en laat Zijn woorden wortelen in je
hoofd en in je hart. Hij is met je!

Zegen!
EFEZIËRS 4:31, FILIPPENZEN 4:8
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Laatst vertelde iemand over haar wiskundelerares. Als de klas druk
was, ging de docent met haar hand omhoog staan en riep ze: ‘Zegen!’
De docent legde later uit dat ze bewust een zegenende houding aannam, om een woede-uitbarsting te voorkomen. Ik bewonderde deze
lerares en probeerde eenzelfde houding aan te nemen.
Ik ben een behoorlijk driftige autobestuurder. Gas erop, overdreven
inhalen, geërgerd opzij kijken en lelijke gedachten over andere autobestuurders hebben: het overkwam me regelmatig. Als ik merkte dat
ik negatief dacht over andere bestuurders, stak ik mijn hand op en zei:
‘Zegen!’ En weet je? Het hielp!
In Efeziërs lezen we dat God van ons vraagt alle soorten slecht gedrag
weg te doen. Dat is nogal wat. Maar weet je, God is een goede God.
Hij wil dit niet zomaar van ons. Hij wenst het ons toe dat we positief
denken. Want als je positief denkt, ga je je ook beter voelen. Als je
besluit positieve gedachten over iemand te koesteren, zul je zien dat
je deze persoon mooier gaat vinden. Datzelfde geldt voor situaties.
Als je altijd zeurt over een bepaalde
taak, kies er dan voor om positief te
denken. Na een tijdje kun je je gemakkelijker richten op de leuke dingen van die taak.
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Richt je gedachten op de punten die worden
genoemd in Filippenzen en probeer die wiskundelerares eens na te doen. Kies er vandaag heel
bewust voor om anderen te zegenen.

Liza de Jonge

Zij lácht
PREDIKER 3:1, 4

Je kunt op heel veel verschillende manieren lachen. Een van
mijn vriendinnen die ik al sinds
de basisschool ken, heeft zo’n typische, gezellige lach die ik uit duizenden herken. Haar lach werkt aanstekelijk. Wanneer ik lol met haar
heb, verschijnt er ook een brede grijns op míjn gezicht. Jij hebt vast
ook iemand in je omgeving met zo’n heerlijk aanstekelijke lach.
‘Er is een tijd om te lachen’, zegt de schrijver van Prediker, vermoedelijk koning Salomo. En daaraan voegt hij later toe: geniet van die tijd
(hoofdstuk 9:7-9), voordat de tijd gekomen is om te huilen. Want hij
is realistisch: er is ook een tijd dat het huilen je nader staat dan het lachen. Die twee kanten horen bij het leven. Maar wanneer je verdrietig
bent, weet dat er ook weer een tijd zal komen dat je zult lachen.
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Het boek Prediker hoort bij de wijsheidsliteratuur, bedoeld om het
volk Israël wijsheid bij te brengen. ‘Wat is wijsheid?’ zeggen we weleens. Waarschijnlijk doe jij je best om verstandige keuzes te maken
in je leven. Weet dat altijd geldt: er
is een tijd om te lachen en een tijd
om te huilen. En God kent die tijd,
Hij is erbij.
Ruth van Beek
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Wanneer heb jij voor het laatst (hardop)
gelachen? Als je dit niet meer weet, neem dan
een post-it, schrijf erop: ‘Lieve [vul je naam in]:
lach!’ en plak hem op de spiegel waarin je
’s ochtends kijkt. Succes verzekerd.

Een schril contrast
MATTHEÜS 17:1-21

In dit gedeelte lezen we
twee bijzondere gebeurtenissen: de verheerlijking
van Jezus op de berg en de genezing van de maanzieke jongen.
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Wanneer Jezus en drie discipelen de berg afdalen, komen ze bij een
menigte. Een vader brengt zijn zoon bij Jezus. Hij vraagt Hem om
hulp. Zijn discipelen konden de jongen niet helpen. Hierop wijst Jezus
de discipelen terecht en noemt hen ongelovig. Hij doet waar de discipelen in faalden en geneest de jongen.
Vóór deze gebeurtenis zijn drie discipelen getuige geweest van Jezus’
verheerlijking op de berg. Ze zagen Zijn grootheid. Mozes en Elia verschenen en spraken met Hem. Ze hoorden een stem uit de hemel, die
zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister
naar Hem!’
Terwijl Johannes, Jakobus en Petrus op de berg een glimp zien van
het Koninkrijk van God, bevinden zich onder aan de berg de andere
discipelen, die erin falen om een demon uit te werpen. Wat een schril
contrast. Aan de ene kant een glimp van het komende Koninkrijk en
aan de andere kant het bewijs dat het Koninkrijk nog niet is aangebroken. Maar er is hoop, kijk maar naar de vader. Een klein geloof, een
mosterdzaadje is genoeg. De discipelen leren dat ze het niet uit eigen
kracht kunnen doen. Maar in geloof
kunnen we bergen verzetten.
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Op wie lijken wij? Vertrouwen wij op eigen
kunnen? Of zoeken wij met ons kleine geloof
naar Jezus?

Irene Ghaedi

Werk, een
noodzakelijk
kwaad?
GENESIS 1:27, 28 EN 2:15 ‘Mijn werk? Het vreet energie. Ik

kom nauwelijks vooruit en heb
niet het gevoel dat ik me nuttig
maak. Werk is toch ook iets van ná de zondeval? Zo voelt het in ieder
geval wel!’
Denk jij dat dit is zoals God (ons) werk bedoeld heeft? Misschien voelen de teksten uit Genesis als een ver-van-je-bedshow, hoe prachtig ze
ook zijn. Maar wacht, dan mis je de essentie! God maakte een prach17
tige tuin en plaatste ons er middenin. Hij nodigde ons uit om in Zijn
creatie aan de slag te gaan, als medearbeiders van Hemzelf. Ja, denk je
misschien, dat wás zo, tot de zondeval. Maar valt je niet iets op? God
schaft in Genesis 3 het werk niet af; Hij zegt alleen dat het zwaarder
zal worden.
Wat zegt dat over werken, ook in onze tijd? Dat wat we doen nog
steeds meer dan relevant is. Hoe we onze tijd besteden, is nuttig. Werk
is geen noodzakelijk kwaad, het is waarvoor we gemaakt zijn. Ook in
ons huidige werk kunnen we Gods
oorspronkelijke opdracht op een beAAN DE SLAG!
paalde manier weerspiegelen. Orde
scheppen, schoonheid of creativiWil jij op een bijbelse manier naar jouw werk
teit tentoonstellen – om er maar een
kijken? Beantwoord deze vragen:
paar te noemen.
1. Welke soorten werk doe jij – buitenshuis,
Mandy Wittekoek-den Dekker

binnenshuis, vrijwilligerswerk, in je gezin?
2. Op welke manier weerspiegel jij in die
verschillende soorten werk iets van God? Welke
eigenschappen komen erin terug?

Bromvliegen
PREDIKER 10:1
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Sinds kort woon ik op een heerlijk plekje, lekker de schaapjes
voor mijn raam en de natuur om
mij heen. Maar al in de eerste paar weken merkte ik dat er ook veel
bromvliegen van deze plek genieten. Mijn rode vliegenmepper werd
mijn beste vriend.
Ook in je gedachten kun je weleens last hebben van bromvliegen. Gedachten die steeds maar weer de aandacht vragen en rondzoemend
jou willen afleiden en wegleiden van de wijsheid. Prediker gebruikt
een vlieg om aan te duiden dat zelfs een kleine dwaasheid de wijsheid
die je hebt ontvangen kan laten stinken. En dat terwijl de wijsheid
gegeven is om te helen en te herstellen, zoals zalf dit doet.
Dwaze gedachten laten je dwalen. Bromvliegen brommen en zoemen
om je heen, ze houden je aandacht af van waar het om gaat. God de
Vader verlicht gedachten, spreek tot je hart. Hij is onveranderlijk. Hij
zegt niet vandaag iets, wat morgen weer teruggedraaid moet worden.
Hij komt niet terug op wat Hij je heeft beloofd. Hij is te vertrouwen.
Zijn woorden zijn te vertrouwen.
Als sommige bromvliegen blijven
terugkomen, mag jij om de beste
vliegenmepper vragen. In Jakobus
1:5 worden we aangemoedigd God
om wijsheid te vragen. Hij verwijt
het je niet. Leg je trots af en vraag.
Hij zal je overvloedig zegenen met
DE SLAG!
wijsheid.

Welke gedachten hebben het hoogste woord op
dit moment? Schrijf ze op.
Vraag God om Zijn wijsheid en inzicht

Yael Juch

Mogelijkheden
door beperkingen
FILIPPENZEN 1:12-19

De christenen in Filippi maken
zich zorgen. Paulus zit in de gevangenis. Hoe is het met hem?
Zou dit zijn dood betekenen? In een brief geeft Paulus hun antwoord.
Maar in plaats van te vertellen hoe het met hemzelf gaat, vertelt hij
hoe het met het evangelie gaat. Het gaat goed! Door zijn gevangenschap hebben nog meer mensen over Jezus gehoord.
Dit antwoord moet vreemd hebben geklonken voor de Filippenzen.
Hoe kan Paulus zo reageren? Hoe kan hij zo met het evangelie bezig
zijn, terwijl hij zelf in een moeilijke situatie zit?
Paulus blijkt met heel andere ogen naar zijn situatie te kijken. Hij kijkt
niet naar zichzelf, maar naar Jezus, Die Zijn leven in het teken van het
evangelie stelde, Die alles opgaf. Paulus beschrijft dat in hoofdstuk
2:6-11. Die Jezus volgt hij! Als Jezus Zijn leven in het teken stelde van
het evangelie, zou híj dan niet hetzelfde doen?
Paulus kijkt vanuit een verrassend perspectief: het perspectief van het
evangelie. Daardoor ziet hij vooral mogelijkheden door de beperkingen. Oké, hij zit wel in de gevangenis, maar daardoor heeft hij voor
een grote groep mensen over Jezus mogen praten! Andere christenen
zijn door zijn situatie moediger geworden.
Paulus kijkt naar Jezus. Dan ziet de
situatie er totaal anders uit. Kun jij
vanuit dat perspectief kijken?
Hadassa Stehouwer

19

AAN DE SLAG!
Neem een situatie waar jij in zit in gedachten.
Kun jij met Paulus mee omdenken? Welke mogelijkheden ontstaan er door de beperkingen?

De bouw van
Gods Koninkrijk
EFEZIËRS 2:17-22

20

Andere volken deelden eerder
niet in het verbond dat God met
het volk Israël had gesloten, vertelt Paulus. Jezus heeft het daarentegen voor iedereen mogelijk gemaakt om bij God te horen (Efeziërs 2:11-18). Door wat Jezus heeft
gedaan kan de Heilige Geest in ons wonen. Zo zijn we medeburgers
van de heiligen en huisgenoten van God geworden!
Door de Heilige Geest en onze relatie met God zijn we levende bouwstenen geworden in Gods Koninkrijk. Jezus is de hoeksteen van dat
gebouw. Een hoeksteen is een steen die twee muren met elkaar verbindt en de hele bouwconstructie ondersteunt. Het fundament bestaat uit apostelen en profeten, wat zowel kan slaan op specifieke
mensen uit de Bijbel als op gelovigen die gaven van de Geest hebben
gekregen.
Vanuit Jezus groeit het gebouw. Dit gebouw is een tempel, gewijd aan
de Heer, waarin ook wij opgebouwd worden tot een plaats waar God
woont door Zijn Geest. Wij wonen zo niet alleen in Gods huis, maar
God woont ook in ons!
Omdat we Gods kinderen zijn, is de bouw van Zijn Koninkrijk deel van
onze identiteit: wij mogen op aarde iets van dat Koninkrijk laten zien.
Als het stormt in je leven, bedenk dan wie je bent in Jezus: Gods kind,
een burger van Zijn Koninkrijk, een huisgenoot van Zijn huis, een
bouwsteen van Zijn tempel en een
plek waar God woont tussen de
mensen.
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Luistertip: ‘Build Your Kingdom Here’
van Rend Collective

Iona van den Dries

