Max Lucado

GODS
LIEFDE

ELKE DAG
BIJBELS DAGBOEK

1 JANUARI

EEN GEBED … VAN LOFPRIJS
Breng dank aan de HEER! Maak bekend wie hij is, laat de volken weten
wat hij gedaan heeft. Maak muziek voor hem en zing; vertel over al zijn
wonderen.
1 Kronieken 16:8-9, GNB

Vader, U bent het allemaal volkomen waard: mijn aandacht,
mijn lofprijs, mijn aanbidding en mijn liefde. Uw werken zijn
ontzagwekkend, niet in woorden uit te drukken. Ze gaan mijn
bevattingsvermogen te boven.
Help me om vandaag een licht te zijn dat naar U wijst. Ik vind het
vaak moeilijk om me af te scheiden van de wereld, om anders te zijn.
Geef me de moed om uw goedheid bekend te maken en me nooit te
schamen.
Geef alstublieft uw vrede aan vrienden van mij die uitkomen voor hun
geloof in U, en die als gevolg daarvan vrienden zijn kwijtgeraakt of
vaak geconfronteerd worden met onbegrip.
Ik dank U voor uw ontzagwekkende werken, voor alles dat U hebt
gedaan en nog zult doen.
In de heerlijke naam van Jezus Christus, amen.
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2 JANUARI

VANDAAG ZAL IK …
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar
als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een
slechte tijd.
Efeziërs 5:15-16

Vandaag zal ik een verschil maken. En dat begint met het beheersen
van mijn gedachten. Een mens is het product van zijn gedachten. Ik
wil opgewekt en hoopvol zijn. Daarom zal ik gedachten koesteren
die opgewekt en hoopvol zijn. Ik weiger mezelf te zien als slachtoffer
van mijn omstandigheden. Optimisme zal mijn metgezel zijn en
overwinning mijn belangrijkste kenmerk. Vandaag maak ik een
verschil.
Ik zal dankbaar zijn voor de 24 uur die voor me ligt. Tijd is een
kostbaar bezit. Ik weiger het kleine beetje tijd dat ik heb te laten
besmetten door zelfmedelijden, zorgen of verveling. Ik treed deze dag
tegemoet met de blijdschap van een kind en de moed van een reus.
Zolang deze dag duurt, zal ik hem gebruiken om lief te hebben en om
te geven. Vandaag maak ik een verschil.
Ik zal me niet door vroegere missers op mijn kop laten zitten. Hoewel
mijn leven getekend is door fouten, weiger ik om te blijven graven in
de schroothoop van mijn mislukkingen. Ik zal ze toegeven. Ik zal ze
rechtzetten. Ik zal volhouden. Ik zal een overwinningsleven leiden.
Falen is niet fataal. Struikelen is niet erg … ik zal weer opkrabbelen.
Vandaag maak ik een verschil.
Ik zal tijd doorbrengen met de mensen van wie ik hou. Mijn partner,
mijn kinderen, mijn familie. Vandaag zal ik minstens vijf minuten
doorbrengen met de belangrijkste mensen in mijn leven. Vijf minuten
kwaliteitstijd, om te praten, te knuffelen, te bedanken of te luisteren.
Vandaag maak ik een verschil.
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3 JANUARI

JE BEZIGHOUDEN MET ZÍJN DINGEN
Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?
Lucas 2:49, NBG

Tijd op Gods aambeeld zou ons moeten helpen onze missie helder te
krijgen, om beter te weten wat ons doel is. Als een stuk gereedschap
van het aambeeld van een smid komt, hoef je je geen seconde af
te vragen waar het voor bedoeld is. Er bestaat geen twijfel over de
reden waarom het gemaakt is. Eén blik op het gereedschap en je weet
onmiddellijk waar het voor dient.
Datzelfde zou je moeten kunnen zeggen van een mens die van Gods
aambeeld komt. Door God beproefd worden, herinnert ons aan onze
taak, dat waar wij voor dienen: ons bezighouden met zíjn zaken.
Onze bestemming is een verlengstuk zijn van Hem, van zijn karakter,
ambassadeurs van zijn koninkrijk en verkondigers van zijn boodschap.
Als wij uit de werkplaats komen, zou er geen twijfel moeten bestaan
over de reden waarom God ons gemaakt heeft. We weten wat ons doel
is.
Wij zijn Gods kinderen, en het is onze taak om ons bezig te houden
met zijn zaken.
Als we op die manier leven, kunnen we onze laatste jaren ingaan met
de zekerheid van een goed besteed leven, in de wetenschap dat de
hemel slechts een oogwenk van ons verwijderd is.
Is er een grotere beloning denkbaar?
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4 JANUARI

BLIJF OP JE EIGEN WEG
Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God
je schonk.
2 Timoteüs 1:6

Een kleine jongen die Adam heette, wilde dolgraag zijn zoals zijn
vriend Bobby. Adam was helemaal weg van de manier waarop Bobby
zich bewoog, de manier waarop Bobby praatte. Bobby wilde echter
zijn zoals Charlie. Iets aan Charlies loopje en accent intrigeerde hem.
Charlie, daarentegen, was diep onder de indruk van Danny. Charlie
wilde praten zoals Danny, eruitzien zoals Danny. Maar ook Danny
had een held: Adam. Hij wilde precies zo zijn als Adam.
Dus Adam deed Bobby na, die Charlie nadeed, die Danny nadeed, die
Adam nadeed.
Uiteindelijk hoefde Adam dus niets anders te doen dan gewoon
zichzelf zijn.1
Blijf op je eigen pad. Loop je eigen wedloop. Uit vergelijken en
wedijveren komt niets goeds voort. God beoordeelt je niet op grond
van de talenten van anderen. Hij beoordeelt je aan de hand van de
jouwe. Zijn maatstaf voor het beoordelen van trouw is hoe trouw
je geweest bent in het beheren van jouw eigen talenten. Je bent niet
verantwoordelijk voor het soort talent dat je gekregen hebt. Je bent wel
verantwoordelijk voor de manier waarop je het gebruikt.
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5 JANUARI

JOUW OPDRACHT
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende
dienende taken, maar er is één HEER; er zijn verschillende uitingen van
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen
teweegbrengt.
1 Korintiërs 12:4-6

Wakker het vuur aan van de gave die God jou geschonken heeft.
(2 Timoteüs 1:6)
Wees jezelf. Wees geen kopie van je ouders of je grootouders. Het is
goed om bewondering voor hen te hebben, om hen te waarderen en
van hen te leren. Maar probeer niet om een van hen te zijn. Dat is niet
wie jij bent. ‘Vergelijk jezelf niet met anderen. Ieder van jullie moet
verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven. Wees creatief met
dat wat je hebt gekregen en doe je uiterste best.’ (Galaten 6:4-5, naar
The Message, MSG)
Jezus was hier heel duidelijk over. Na zijn opstanding verscheen
Hij aan een aantal van zijn volgelingen. Hij gaf Petrus de specifieke
opdracht om een geestelijke herder te zijn – iets wat grote offers van
hem zou vergen. In reactie daarop wees de apostel naar Johannes en
vroeg: ‘“En wat gebeurt er met hem, Heer?” Maar Jezus antwoordde:
“Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet
mij volgen.”’ (Johannes 21:21-22) Met andere woorden: maak je niet
druk over de opdracht van iemand anders; concentreer je op de jouwe.

9

6 JANUARI

ONBETWISTBAAR GEZAG
Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand.
Hebreeën 1:3, GNB

Jezus beschikt over onbetwistbaar gezag.
De Romeinse regering probeerde Hem te intimideren. Valse religie
probeerde Hem het zwijgen op te leggen. De duivel probeerde Hem te
doden. Stuk voor stuk faalden ze. Zelfs ‘de dood was geen partij voor
Hem’. (Handelingen 2:24, naar MSG)
Hij maakte geen grapje toen Hij stelde: ‘Mij is alle macht gegeven in
de hemel en op de aarde.’ (Matteüs 28:18) Jezus staat aan het hoofd
van alle sterrenstelsels in het universum. Hij zetelt in het Witte Huis.
Hij riep een munt tevoorschijn uit de bek van een vis. Hij bracht
de golven tot stilstand met een enkel woord. Hij sprak en een boom
verdorde. Hij sprak opnieuw en een picknickmandje transformeerde
tot feestmaal voor velen. Economie. Meteorologie. Plantkunde.
Voedselvoorzining. ‘Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader.’
(Matteüs 11:27)
Daar valt ook Satan onder. Jezus is hem in elke situatie de baas. Hij
moet Jezus gehoorzamen en dat weet hij ook. Gebeden die in de naam
van Jezus worden uitgesproken, zijn ‘krachtig door God, tot afbraak
van bolwerken’. (2 Korintiërs 10:4, HSV) Afbraak! Geen deukje of
krasje, maar totale vernietiging.
Heeft Satan in jouw leven een bolwerk in de steigers staan? Breng het
in gebed, en ontketen de vernietigende kracht van Jezus.
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7 JANUARI

GODS DOEL MET JOU
Werk aan uw heil in diep ontzag voor God, want hij is het, die
in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in
overeenstemming is met zijn plan.
Filippenzen 2:12-13, GNB

Stel je de dag voor waarop jij voor Jezus staat en samen met Hem
terugkijkt op je leven. ‘Dan zal God het zijn die ieder de lof geeft
die hem toekomt.’ (1 Korintiërs 4:5) Je Verlosser zal de uiteindelijke
uitkomst van je leven uitroepen: ‘Met Gods hulp heeft … het
opgenomen tegen de vijanden in zijn Beloofde Land, en ze verdreven.
Hebzucht!
Woede-uitbarstingen!
Jaloezie!
Misbruikt als kind, maar uitgegroeid tot evenwichtige volwassene.
Verleid tot drugsgebruik, maar vastbesloten clean te blijven.
Afgedwaald maar teruggekeerd, en alleen maar sterker geworden.’
Een voor een zullen je overwinningen worden voorgelezen en gevierd.
Iedereen die erbij is, zal zich verheugen over het werk dat God
gedaan heeft. Dat is Gods doel met jou. Dat is jouw erfdeel: meer
overwinningen dan nederlagen, meer vreugde dan verdriet, meer hoop
dan wanhoop.
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8 JANUARI

EEN GEBED … OM TE STRALEN
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Matteüs 5:16

Hemelse Vader, werk in mijn leven op zo’n manier dat de mensen door
mij heen uw licht zullen zien. Help me los te breken uit het egoïsme en
de zonde die me ervan weerhouden om gevormd te worden naar uw
beeld en uw heiligheid uit te stralen. In Jezus’ naam, amen.
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9 JANUARI

LEID EEN INSPIREREND LEVEN
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos
bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en
ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd
daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
Filippenzen 2:14-16

Ieder van ons zou een leven moeten leiden dat inspirerend genoeg
is om een beweging in gang te zetten. Het zou ons diepe verlangen
moeten zijn om de wereld te veranderen. We zouden moeten
liefhebben met een onuitblusbare liefde, dromen zonder aarzelen en
werken zonder ophouden.
We zouden onze oren moeten sluiten voor de talloze stemmen die
aandringen op een compromis, en neerstrijken op de takken van de
waarheid. We zouden moeten opkomen voor de waarde van mensen,
Gods vergeving moeten verkondigen en ons de beloften van de hemel
moeten toe-eigenen.
En we zouden een leven moeten leiden dat inspirerend genoeg is om
een beweging in gang te zetten.
Een beweging komt tot bloei wanneer iemand oogst wat is voortgekomen uit zaadjes die geplant zijn door talloze mensen uit vorige
generaties. Een beweging ontstaat wanneer één persoon een krachtig
leven leidt op het moment dat de tijd rijp is.
Laten we levens leiden die inspirerend en krachtig genoeg zijn om een
beweging in gang te zetten. Een duidelijk kenmerk van een visionair is
zijn bereidheid zijn leven af te leggen voor mensen die hij zelf nooit zal
ontmoeten.
Zal die beweging in onze generatie ontstaan? Ik hoop het. Maar zelfs
als dat niet zo is, zelfs als wij haar nooit te zien krijgen, dan nog zal ze
op een dag verschijnen. En wij maken er deel van uit.

13

