Gods beloften zijn waar
en zijn Woord is zeker.
Met God als mijn helper
zal ik alles zijn wat
Hij wil dat ik ben,
alles doen wat Hij wil
dat ik doe en alles
aannemen wat
Hij me wil geven.
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Ik kies vandaag

IK KIES VOOR LIEFDE

Geen enkele gebeurtenis rechtvaardigt haat; geen enkele
onrechtvaardigheid is een excuus voor bitterheid. Ik kies
voor liefde. Vandaag zal ik houden van God en van alles
waar Hij van houdt.

IK KIES VOOR VREUGDE

Ik zal mijn God uitnodigen om de God van mijn omstandigheden te zijn. Ik zeg nee tegen de verleiding om cynisch te zijn; dat is het instrument van de luie denker. Ik
weiger mensen als minder te beschouwen dan menselijke wezens die door God geschapen zijn. Ik kies ervoor
om elk probleem te beschouwen als een mogelijkheid
om God te zien.

IK KIES VOOR VREDE

Ik zal leven in vergeving. Ik zal vergeven zodat ik kan leven.
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IK KIES VOOR GEDULD

Ik sta boven de ongemakken van de wereld. In plaats van
iemand die mijn plaats in wil nemen te vervloeken, zal ik
hem uitnodigen dat te doen. Ik klaag niet dat ik te lang
moet wachten, maar dank God voor een gelegenheid om
te bidden. In plaats dat ik mijn vuisten bal als ik nieuwe
opdrachten krijg, zie ik ze met moed en vreugde tegemoet.

IK KIES VOOR VRIENDELIJKHEID

Ik zal vriendelijk voor de armen zijn, want zij zijn alleen.
Vriendelijk voor de rijken, want zij zijn bang. En vriendelijk
tegen hen die onvriendelijk zijn, want zo heeft God mij
ook behandeld.
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Ik kies
vandaag
IK KIES
VOOR
GOEDHEID

Ik ga nog liever platzak door het leven dan dat ik geld accepteer dat op een oneerlijke manier verkregen is. Ik zal
eerder over het hoofd worden gezien dan dat ik op loop
te scheppen. Ik zal bekennen voor ik zal beschuldigen. Ik
kies voor goedheid.

IK KIES VOOR BETROUWBAARHEID

Vandaag zal ik mijn beloftes houden. Mijn schuldenaren
zullen hun vertrouwen in mij niet betreuren. Mijn vrienden
zullen mijn woorden niet met een korreltje zout nemen.
Mijn vrouw zal mijn liefde niet betwijfelen. En mijn kinderen zullen nooit bang zijn dat hun vader niet thuis zal
komen.

IK KIES VOOR ZACHTMOEDIGHEID

Met macht win je niets. Ik kies ervoor zachtmoedig te zijn.
Als ik mijn stem verhef, laat het dan zijn om God te prijzen.
Als ik mijn vuisten bal, laat het dan zijn in gebed. Als ik iets
eis, laat ik het dan van mezelf eisen.

8

ARK_IKV_Binnenwerk.indd 8

14-01-16 21:05

IK KIES VOOR ZELFBEHEERSING
Ik ben een geestelijk wezen. Nadat dit lichaam gestorven
is, gaat mijn geest verder. Ik weiger om het eeuwige te
laten beheersen door het bederfelijke. Ik kies voor zelfbeheersing. Ik zal alleen dronken zijn van vreugde. Ik zal alleen gepassioneerd zijn voor mijn geloof. Ik zal me alleen
door God laten beïnvloeden. Ik zal alleen door Christus
onderwezen worden. Ik kies voor zelfbeheersing.
Liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Aan
deze wijd ik mijzelf vandaag. Als ik erin slaag, zal ik danken. Als ik faal, zoek ik zijn genade. En als deze dag voorbij is, leg ik mijn hoofd op het kussen en rust.
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Hij heeft je gezegend
Er ligt een erfenis voor je klaar. Als jij je hart aan Christus gegeven hebt, heeft God Kanaän aan jou gegeven.
Hij heeft je gezegend ‘met alle geestelijke zegen in de
hemelse gewesten in Christus.’ (Efeziërs 1:3, HSV)
Let op de tijdsvorm: Hij heeft gezegend. Niet: Hij zal zegenen, zou kunnen zegenen, zal misschien op een dag wellicht zegenen. Nee. Het Beloofde Land staat al op jouw
naam. De registratie in het hemelse kadaster is al aangepast. God heeft jou Kanaän al gegeven. Je beschikt al
over alles wat je nodig hebt om precies te zijn zoals God
wil dat je bent. Je hebt nu al toegang tot ‘alle geestelijke
zegen in de hemelse gewesten’.
Dit zou zomaar het best bewaarde geheim in het christendom kunnen zijn. We onderschatten wat er met ons
gebeurd is toen we tot bekering kwamen. Zoals een
schrijver opmerkte: ‘Veel christenen beschouwen hun
bekering als een ritje door de wasserette. Je gaat naar
binnen als smerig stuk schroot, en als je buiten komt zijn
je zonden eraf gewassen – dan ben je een schoon stuk
schroot.’ Maar bekering is meer dan alleen het uitwissen van zonde. Er wordt je ontzagwekkende kracht verleend. Het is alsof iemand je versleten tweecilindermotor10
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tje heeft losgekoppeld en in plaats daarvan een gloednieuwe Ferrarimotor onder je motorkap heeft bevestigd. God heeft je oude motor weggehaald, vol aangekoekt smeer, gescheurd en gebarsten als gevolg van
opstandigheid en kwaad, en hem vervangen door
een snorrende, krachtige versie van Hemzelf. Hij
heeft het wezen van Christus in jouw binnenste verankerd. ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een
nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is
gekomen.’ (2 Korintiërs 5:17)
Je bent volkomen toegerust! Dringende behoefte aan
meer energie? Je hebt die al. Meer vriendelijkheid? Staat
tot je beschikking. Kun je wel een extra portie zelfbeheersing, zelfdiscipline of zelfvertrouwen gebruiken? God zal
je ‘toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen.’
(Hebreeën 13:21) Trap het gaspedaal maar in. ‘Zijn goddelijke
macht heeft ons alles gegeven wat nodig is voor een
leven in dienst van God.’ (2 Petrus 1:3, GNB)
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Staan op Gods beloften

‘Zodat u zult zien (…)
hoe overweldigend groot
de krachtige werking van
Gods macht is voor ons die
geloven. Die macht was
ook werkzaam in Christus
toen God hem opwekte
uit de dood.’
(Efeziërs 1:18-20)
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Dezelfde onverzettelijke,
allesovertreffende kracht die
Christus uit de dood opwekte, zal
elke ‘ik kan niet’ veranderen in ‘ik kan’.
‘Alle dingen zijn mij mogelijk door
Christus, Die mij kracht geeft.’
(Filippenzen 4:13, HSV)

Er wacht je een nieuwe dag. Een heel nieuw seizoen
waarin je doelen zult bereiken, ontdekkingen zult doen en
kracht zult vinden. Keer elke ‘ik kan niet’ de rug toe. Vestig je aandacht op God, die vóór je is en die het wel kan.
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God houdt zich aan zijn verbond

Wij leven in een wereld vol onvervulde woorden. Gebroken beloften. Lege toezeggingen. De ene na de andere
eed die wordt afgelegd en vervolgens weer ingetrokken.
Verzekeringen die worden gedaan en daarna veronachtzaamd. Grote woorden, omgeven met toeters en bellen. ‘Ik zal altijd van je houden.’ ‘We zullen je er rijkelijk
voor belonen.’ ‘Tot de dood ons scheidt.’
Maar woorden zijn nogal eens wankel. Woorden zijn als
herfstbladeren die door de storm worden meegevoerd.
Daar kun je vast en zeker over meepraten.
Zulke woorden zul je echter nooit van God horen. In een
wereld vol onvervulde woorden komt Hij de zijne na. In
een leven vol gebroken beloften doet Hij de zijne gestand. ‘Op wat de Heer zegt, kun je aan. Zijn woorden zijn
zuiver als zilver, als zilver in de oven gelouterd, tot zevenmaal toe.’ (Psalm 12:7, GNB)
God is een God die zich aan zijn verbond houdt.
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Hij kan wat jij niet kan

Laat je leven niet bepalen door jouw vaardigheden; maak aanspraak op de vaardigheden
van God. Zelfs als jij niet kunt vergeven, kan
God dat wel. En omdat Hij het kan, kun jij het
ook. Jij kunt niet met die verslaving breken,
maar God wel. En omdat Hij het kan, kun jij
het. Het lukt jou niet om je tong in bedwang te
houden, je opvliegende karakter of je seksuele
verlangens, maar God kan dat wel. En omdat jij
toegang hebt tot alle zegeningen van de hemel
zul jij, langzaam maar zeker, die kracht ook
vinden.
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