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INLEIDING
1. Lees elk woord van dit werkboek alsof het door God tot jou persoonlijk gericht werd.
Deze genezende kracht is voor jou bedoeld. Denk eraan dat een verslaving of een
zondige gewoonte iets is dat controle over jou uitoefent en dat je zelf niet onder
controle hebt.
2. Als je vroeger door godsdienst, door de kerk of door bijbelstudie
gefrustreerd bent geraakt, laat dat je dan niet in de weg staan!
Denk erom dat je de waarheid niet kunt zien wanneer je het slachtoffer bent van
een verslaving of een obsessie. Eens je hiervan bevrijd bent zul je in staat zijn de
waarheid duidelijk te zien. Gun jezelf deze kans.
3. Indien iemand beweert dat jij niet te genezen bent, luister daar
naar.

niet

Geen enkele verslaafdheid of geen enkele zondige gewoonte kan zo diep zitten
dat je er niet kunt van bevrijd worden door een almachtige God. Wat meer is: het is
Zijn verlangen dat je bevrijd wordt, maar Hij zal je nooit dwingen. Het hangt volledig van jezelf af.
Lees daarom verder met een open hart en met een open geest. Wat heb je trouwens te verliezen?
4. Pak eerst je ergste verslaafdheid aan.
De verslaving die het meeste controle op je uitoefent moet er eerst aan geloven. Dit
zal de ketenen van de slavernij verbreken en al je andere problemen zullen daarna makkelijker overwonnen worden als je ze één voor één aanpakt.
Als je verslaafd bent aan een sexuele zonde betekent dit niet dat je geen omgang
mag hebben met je partner, maar wel dat je alle andere verleidingen moet vermijden.
Als jouw probleem een eet-verslaving is, stel dan eerst een regime samen, bv. met
behulp van een diëtist, vooraleer je aan je "40 dagen" begint. Het eerste doel is
dan een gezond eetpatroon aan te leren voor je verdere leven. Hou je dan voorlopig ook niet bezig met je eventueel andere problemen.
5. Ervaar Gods genezing en kracht.
Enkel God is sterk genoeg om een diep gewortelde verslaafdheid te overwinnen.
Begin niet aan de "40 dagen" zoals die in hoofdstuk 6 beschreven worden vooraleer je werkelijk bereid bent om volledig af te rekenen met je verslaving, met de
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gebondenheid, met het "plezier", met alles wat ermee verbonden is.
Als je in het begin faalt, wees dan niet meteen ontmoedigd. Herlees de hoofdstukken die je geïnspireerd hebben. Als je opnieuw moet beginnen, vertrouw dan enkel
op Gods kracht en nooit op jezelf. Hij kan niet falen.
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Hoofdstuk 1

Op weg naar een nieuw begin
Deze boodschap is bedoeld voor diegenen die wanhopig of hopeloos zijn en geen
controle meer hebben over hun leven. Ze is ook bestemd voor diegenen die denken dat ze alles onder controle hebben maar zich toch niet gelukkig maar eerder
leeg voelen. En ook voor die wonderlijke, gelukkige mensen, die vinden dat ze nog
ruimte hebben om te groeien, te verbeteren of meer vervuld te worden. Is er iemand anders of een andere zaak die mijn geest of mijn gedachten onder controle
heeft? Oh, niet altijd... ik relativeer dit. Maar als ik slechts één minuut eerlijk ben
met mezelf dan moet ik toegeven dat er problemen zijn die ieder onderdeel van
mijn leven beïnvloeden - mijn relatie met anderen, mijn werk, mijn geestelijk leven,
mijn succes in het leven. Dan realiseer ik me dat ik geen controle heb over mijn eigen leven.
Veronderstel dat ik toch alles netjes onder controle heb; ik heb geen monster binnen in me! Ik ben een normaal, gelukkig mens. Dan is deze boodschap zeker niet
voor mij bestemd? Fout! Mijn "normale situatie" is in dit geval een nadeel omdat
wanhoop en verblind zijn vaak hand in hand gaan. Ik kan hetgeen ik hier lees als
een bedreiging zien voor mijn zelfgenoegzaamheid. Maar als ik werkelijk een gelukkig mens ben dan is deze boodschap helemaal geen bedreiging. Integendeel!
Ze kan mij alleen nog gelukkiger maken en ik kan nog meer vervuld worden. Maar
wanneer mijn geluk wankel is, bij momenten opkomt maar nooit blijvend is; wanneer ik mij "onvolledig" voel, dan ligt hier voor mij een grote uitdaging - de uitdaging om écht, blijvend geluk te ontdekken; een geluk dat nooit meer iemand van
mij kan wegnemen. Dit blijvend geluk kan ik enkel bereiken door het doel van mijn
mens-zijn te ontdekken. De sleutel naar een gelukkig, succesvol leven waar alles
onder controle is en naar persoonlijke vervulling wordt aangeboden in dit werkboek.
Voor ik verder ga moet ik wijzen op één kritieke voorwaarde die nodig is om echt
voordeel uit deze boodschap te halen. Ik wil er ook op wijzen dat misschien iemand anders die je kent met deze boodschap zijn voordeel kan doen: iemand die
je dierbaar is, een vriend of een familielid. Maar de belangrijkste voorwaarde is dat
je eerlijk moet zijn met jezelf. We moeten volledig eerlijk zijn tegenover onszelf.
Waarom leg ik daar zo de nadruk op? Het gebeurt zo dikwijls dat mensen die met
diepgewortelde problemen kampen hun ongeluk toeschrijven aan andere mensen,
of aan omstandigheden of gewoon aan tegenslag - aan alles behalve aan zichzelf.
Dit is belangrijk: wanneer ik met mijn probleem wil afrekenen dan moet ik eerst en
vooral toegeven dat het probleem bij mezelf ligt. Ik bén het probleem niet, maar het
probleem zit in mij. Het probleem is misschien verachtelijk, wansmakelijk, dreigend. Ikzelf ben mooi, bemind (daarover later), een meesterwerk. Ik kan ook niet
anders zijn. Ik herhaal het: het probleem ligt in mij; ik héb het. Het kan heel diep
geworteld zitten, maar ik bén het probleem niet.
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Dit eerlijk zijn met onszelf houdt ook in dat we moeten geloven dat we kunnen geholpen worden. Het doet er niet toe wat er in het verleden allemaal met ons is gebeurd; we kunnen genezen. Het doet er niet toe met welke obsessie, slechte gewoonte, perversie, ongezonde opvatting of demon we geconfronteerd worden. Als
we het geschreven woord kunnen begrijpen, dan kunnen we ook geholpen worden. Het tegendeel geloven is een gevaar, is toegeven aan onze ergste vijand.
Hoe kan dit waar zijn? We gaan gebruik maken van de grootste kracht in het universum. Er is niets dat aan deze kracht kan weerstaan. Maar we moeten eerst eerlijk worden met onszelf.
Is het u al ooit opgevallen dat, wanneer iemand aan ons wordt voorgesteld, we na
zijn naam vooral geïnteresseerd zijn in zijn beroep of bezigheid? Maar wat leert
een beroep of bezigheid ons dan over deze persoon? Toch niet echt veel? Het kan
ons misschien een zeker inzicht geven in iemands financiële situatie of status, of
misschien in zijn of haar interesses; alhoewel: heel wat mensen hebben een hekel
aan hun beroepswerkzaamheden en hun echte interesses liggen vaak ver buiten
hun werksfeer. Hun echte persoonlijkheid wordt ons dus niet onthuld door hun beroep. De echte persoon leren we slechts kennen wanneer we ontdekken hoeveel
ze bekommerd zijn met andere mensen.
Hetzelfde geldt voor hun uiterlijke verschijning. We kunnen hun uiterlijke schoonheid zien, maar dit kan een masker zijn voor wat er binnen in hen leeft, voor de
ware persoonlijkheid. Mensen zijn vaak heel sterk in camouflage en weten handig
hun ware ik verborgen te houden.
Zijn wij zulke mensen? Ben ik misschien ook bang om mijn ware ik te tonen?
Tracht ik mij voor te doen als iemand die ik in werkelijkheid niet ben? Ben ik beschaamd voor de ware toestand achter de facade? Als ik beschaamd ben, dan
moet ik even aandachtig luisteren. De "ik" achter de facade ben ik niet! Want ieder
van ons is een meesterwerk, een unieke schepping van de Meester-Schepper. Iemand waarbij ik me goed moet voelen. Als ik me niet goed voel in mijn eigen vel,
dan is het omdat iemand of iets anders me tot slaaf van het lelijke wil maken. Een
ander Iemand blijft in mij geloven, ongeacht wat er ook in het verleden gebeurd is.
Iemand wil ons terugbrengen. Iemand houdt zoveel van ons dat Hij ons wil volgen,
desnoods tot in de hel, om ons terug te brengen, om ons te voeden, om ons te helen en om ons te bevrijden uit de ketenen van de slavernij. Hij schenkt ons een vrijheid die we nooit van tevoren gekend hebben (of misschien ligt ze zover in het verleden dat we ze totaal vergeten zijn). En eens we bevrijd zijn hebben we geen verdere schuld tegenover onze Verlosser. Het is zelfs zo dat Hij, nadat Hij ons bevrijd
heeft, ons nog meer geschenken zal geven indien we dat willen. Tegen welke
prijs? Hij verlangt enkel dat we erom vragen en dat we bereid zijn ze te ontvangen.
En zijn gaven zijn oneindig veel beter dan alles wat we in het verleden ooit hebben
ontvangen. De eerste gave is onze vrijheid. Zijn we klaar om te ontvangen?
Laat ons dan beginnen.
De sleutel naar blijvend geluk zal ons overhandigd worden. Lees dit werkboek in
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de juiste volgorde. Sla niets over om de sleutel sneller te vinden, want zo zal het
niet werken. Dit is belangrijk, omdat we eerst een actieplan opstellen dat begint
met een voorbereiding en gevolgd wordt door een uitdagende maar vruchtbare
veertigdaagse tocht. Wees niet bevreesd. We moeten geen tijd van ons werk opofferen. We gaan de meest verbluffende tocht van ons leven maken tijdens onze gewone dagelijkse bezigheden. Dan volgt er een korte "briefing" na deze tocht, die
ons in staat moet stellen om verder te gaan op deze wonderbare reis voor de rest
van ons leven, tot we onze uiteindelijke, wonderbare eindbestemming hebben bereikt.
Daarom wil ik het nog eens herhalen: wanneer we het maximum uit deze ervaring
willen halen moeten we alles in de juiste volgorde lezen. We moeten de beslissende stap zetten en ons inspannen om nog voor één keer te vertrouwen, te geloven
en te hopen. Indien er iets in ons is dat tegenstribbelt, dan moeten we dat bestrijden, als we werkelijk vrij willen worden. We moeten vertrouwen opbrengen en ons
nog voor één keer kwetsbaar durven opstellen.
Voelen we ons op sommige momenten helemaal alleen in de wereld? Hebben we
het gevoel dat iedereen tegen ons is en dat niemand ons begrijpt? Dat is een verschrikkelijk gevoel, maar er is goed nieuws: we hoeven voortaan nooit meer alleen
te zijn! Er is Iemand die altijd bij ons is, die ons altijd gadeslaat, die er altijd voor
ons is, die nooit tegen ons is en die ons altijd begrijpt. Die iemand is God. Hij is
onze Vader en Hij is onze Partner - ja, juist, Hij staat aan onze kant. Hij is geïnteresseerd in al onze gedachten en daden omdat Hij het beste voor ons wil.
God zal ons nooit manipuleren. Zijn liefde voor ons is zo volledig dat hij ons de vrijheid heeft gegeven om Hem af te wijzen. Maar Hij is er altijd; Hij luistert altijd naar
onze roep en staat altijd klaar om te antwoorden. Wij kunnen op elk moment bij
Hem komen wanneer we een vriend nodig hebben. Maar verwacht niet dat Hij zal
antwoorden op onze voorwaarden. Denk eraan dat Hij God is en dat Hij het beste
voor ons wil en daarom moeten we toelaten dat Hij ons antwoordt op Zijn manier.
Dan mogen we er ook op vertrouwen dat Zijn antwoord het beste voor ons is. Het
zal misschien niet altijd het antwoord zijn dat we verlangen, omdat wij als mensen
niet altijd weten wat het beste is voor onszelf.
Ben je ooit iemands "partner" geweest? Misschien denk je in de eerste plaats aan
een zakenpartner of een financiële partner; maar er zijn ook nog andere partnerrelaties, zoals een huwelijkspartner of een hechte vriendschap. Het is vreemd dat
partner-relaties zo moeilijk standhouden in een tijd als de onze, waarin toch gestreefd wordt naar echte gelijkheid... Geloven we werkelijk dat mensen op echte
voet van gelijkheid kunnen leven? In heel veel gevallen steekt vroeg of laat jaloezie de kop op, waarbij de ene partner denkt dat hij meer werk moet verzetten dan
de ander of denkt dat de ander het meeste voordeel uit de relatie haalt.
Gelukkig voor ons is onze partner-relatie met God van een heel andere orde. Ik zie
God als mijn senior-partner, die verantwoordelijkheid opneemt om mij te leiden, de
weg te wijzen, te steunen, te motiveren, mij ideeën te geven en nog veel meer. Wat
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is dan mijn aandeel in deze partner-relatie? Dat ik in hem geloof: geloof in Zijn
aanwezigheid, geloof in Zijn Woord, geloof in Zijn liefde voor mij. Beeld je even
een partner in die ernaar verlangt om meer en meer van onze lasten op Zijn schouder te nemen; Eén die er echt op uit is om ons gelukkig te maken. Misschien hebben we zoiets nog nooit ervaren. We hebben nog nooit het gevoel gehad dat God
onze partner is. Misschien heeft de aanwezigheid van een andere partner of partners een relatie met God in de weg gestaan. Maar het verleden is geschiedenis.
We kunnen dat niet veranderen en daarom mogen we ook niet toelaten dat het ons
in de weg staat. We hebben nu de sleutel in handen naar een nieuw begin, een
nieuwe partner-relatie, een nieuwe ik. Laat ons onszelf deze kans gunnen.
Misschien hebben we naar bevrijding gezocht in religie, bij psychiaters of bij psychologen, door ergens anders te gaan wonen, door ander werk te zoeken of zelfs
door andere vrienden te kiezen. Misschien hebben we zelfs ooit aan zelfmoord gedacht omdat niets hielp en omdat we ons zo eenzaam en leeg voelden. Soms hadden we misschien het gevoel dat een bepaalde methode voor een tijdje hielp; we
dachten dat we het antwoord hadden gevonden, maar het bleef niet duren. Ik heb
dit zelf ook doorgemaakt. Ik heb in de schoenen gestaan van iemand die geen
controle had over zijn gedachten en daden en die helemaal niet hield van de persoon die hij in de spiegel zag.
Nu kan ik echter getuigen dat ieder van ons een kostbare, wonderlijke parel is in
de ogen van God en dat we volkomen vrij kunnen worden! We kunnen volledige
controle krijgen over onze gedachten en over onze daden. Probeer het! Beeld je
een moment in dat ik gelijk heb! Volledig vrij, volledig genezen, volledig alles onder controle... voor de eerste keer in ons leven. Dat is toch het grootste geschenk
dat we ooit kunnen ontvangen. Heb vertrouwen, nog één keer. We zullen niet mislukken. Deze methode zal niet falen omdat ze bedacht werd met de Enige die onfeilbaar is.
Na deze veertig dagen zullen we volledig vrij zijn om te doen wat we willen. Maar
ik wil je verwittigen: wat we nu op dit moment willen zal totaal verschillend zijn van
wat we willen nadat we die echte vrijheid hebben geproefd. Ons bestaan heeft een
doel; er is een reden waarom we hier zijn. Misschien zijn we ons daarvan bewust
maar zijn we op dit moment niet in staat om hier vorm aan te geven. Het is nochtans eenvoudig omdat we geboren zijn om van elkander te houden. Dat is onze
opdracht. Dat is wat God van ons verlangt, ieder op zijn eigen, unieke plaats.
Die liefde, de enige echte liefde, is een gevende liefde, geen "nemende". Ze is synoniem van naastenliefde, maar in een onbaatzuchtige vorm. Maar hoe? Hoe
moeten we van elkander houden? Op alle mogelijke manieren. We moeten speciaal letten op de bijzondere gaven en talenten die God ons heeft gegeven. Ze zijn
bedoeld om Hem te kunnen dienen. Als we klaar staan en bereid zijn ze te gebruiken, dan zal God ons ook de gelegenheid geven. Maar wij moeten bereid zijn.
Er is heel wat gebeurd sinds onze geboorte waardoor de communicatie-lijn met
onze Schepper verbroken werd. Onze bedoeling is te helpen om de voornaamste
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hindernissen naar een vervuld en gelukkig leven weg te nemen; te helpen om een
nieuw persoon te worden: een persoon die in feite niet echt nieuw is, maar die we
een veel te lange tijd voor onszelf verborgen hebben gehouden.
Echt en blijvend geluk is geworteld in het dienen van God en in het houden van
elkander. Dat is de reden waarom we hier zijn. Elk geluk dat op een andere manier
bereikt wordt is vluchtig en tijdelijk. We zijn allemaal op zoek naar geluk, vervulling
en vrijheid. Is het niet vreemd dat op elk van die vragen hetzelfde antwoord moet
worden gegeven? Liefde! Nu is het tijd voor mijn echte ik om tevoorschijn te komen: de liefdevolle ik. En tijd om alles op te ruimen wat echt geluk en echte levensvervulling in de weg staat.
Heer, kijk naar Uw schepsel en heb medelijden. Open mijn geest, mijn ogen, mijn
oren en mijn hart en maak mij ontvankelijk voor Uw helende werking. Ik weet dat U
de bron bent van alles wat goed en mooi is, en toch heb ik mijn hart voor U gesloten. Ik bid dat U alle hindernissen tussen ons wilt wegnemen, zodat ik U opnieuw
mag kennen en dienen. Want U te kennen en U te dienen en blijvende vrede en
geluk en vervulling te vinden, dat is waar mijn ziel naar verlangt.
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Hoofdstuk 2

Welke bagage neem je mee?
Hebben we het gevoel dat we in de steek werden gelaten, alsof God ons heeft vergeten? Hebben we Hem om hulp gevraagd; er écht om gevraagd? Dit is een belangrijke vraag, want soms kan onze verslaving iets zijn waar we ons aan vastklampen; iets dat we niet graag opgeven. Het kan een excuus worden voor ons lijden en, hoe dwaas dit ook mag klinken, tegelijk stribbelen we tegen om te veranderen. We moeten tot het punt komen waarbij we onvoorwaardelijk bereid zijn om
te veranderen, bereid om te groeien. Want dat is precies wat er gaat gebeuren: we
gaan groeien.
Soms kan dat groeien bedreigend zijn: het kan ons excuus om te falen wegnemen.
Maar doe het! Het is de moeite waard! God heeft onze verslaafdheid toegelaten
met een bepaald doel. Wat ons ook overkomt, het goede zowel als het kwade, laat
Hij toe met een bepaald doel. Misschien wil Hij ons harden voor de taak die voor
ons ligt? Welke taak? We werden met een bepaald doel geschapen maar we kunnen dat doel niet bereiken wanneer we omgaan met Satan. We kunnen geen twee
heren dienen. We moeten van onze slavernij bevrijd worden vooraleer we God
kunnen dienen. Anders zullen we een tweeslachtig bestaan leiden. We kunnen
dan misschien werken voor de Here maar ons onvoldaan gevoel zal telkens terugkomen.
God heeft ons niet in de steek gelaten. Hij liet toe dat Zijn Zoon op een afschuwelijke manier stierf aan een kruis... maar het was met een doel. Hij liet Hem niet in de
steek. Jezus betaalde de hoogste prijs om Zijn Vader te dienen, maar Hij had een
doel voor ogen. Toen Hij aan dat houten kruis hing nam hij alle zonden van alle
mensen ter wereld - die uit het verleden, het heden en de toekomst - op zich en
betaalde er de volle prijs voor met Zijn leven. Dat was Zijn uiteindelijk doel: de
poort van de hemel voor ieder van ons open zetten.
Jezus ontving ook de hoogste prijs voor het bereiken van Zijn doel; dezelfde prijs
die nu voor ieder van ons is weggelegd: eeuwig leven bij Zijn Vader, bij onze Vader.
Ons doel heeft dan wel niet dezelfde glans als dat van Jezus, maar het is ook belangrijk voor God; daarom moet het ook belangrijk zijn voor ons. Om het doel te bereiken waartoe God ons heeft geschapen moeten we klaar staan voor de taak die
voor ons ligt. We zijn niet klaar wanneer Satan macht over ons heeft, maar we zijn
in staat om de ketenen te breken indien we dat echt willen. God dwingt ons niet om
ons levensdoel te bereiken. We moeten vrijwillig kiezen om God op een unieke
manier te dienen, uniek voor ieder van ons. Dat moet voor ons belangrijker worden
dan onze zonde. Wanneer we klaar zijn om onze zonde op te geven, om Gods weg
te volgen, dan zijn we ook klaar voor onze veertig dagen van reiniging.
Hoe brengen we het grootste deel van onze tijd door? Wanneer we jong zijn inve________________________________________________________________
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steren we het grootste gedeelte van de tijd met ons voor te bereiden op onze volwassenheid. Studeren, naar school gaan, aan sport doen en werken nemen onze
tijd bijna volledig in beslag. Het grootste gedeelte van onze studie bereidt ons voor
op onze toekomstige carrière en op ons toekomstig leven, ons lichamelijk leven.
Maar hoeveel tijd besteden we om ons voor te bereiden op ons eeuwig leven?
Studeren, naar school gaan, aan sport doen en werken: het zijn allemaal goede
dingen, maar ze zijn niet echt belangrijk op zich. Ze zijn belangrijk wanneer we ze
gebruiken als middelen om een doel te bereiken. Uiteraard omvat dit doel het
voortbestaan van het menselijk ras op deze wereld en vandaag leren we dat we
niet kunnen verdergaan met weg te nemen van moeder natuur zonder iets terug te
geven. Hetzelfde geldt voor onze relaties. Wanneer we heel ons leven van anderen nemen zonder ook rekening te houden met hun geluk, dan zijn we bezig de
basis te leggen voor ons eigen ongeluk.
Heel ons leven krijgen we gelegenheden om anderen te dienen: terwijl we studeren, terwijl we op school zijn of aan sport doen, in ons werk en in onze vrije tijd. We
komen voortdurend in contact met andere mensen. Zien we die contacten als kansen om te profiteren of om te dienen? Het kunnen steeds gelegenheden zijn om te
dienen, om lief te hebben.
Geen van onze dagelijkse contacten zijn toevallig. Alles wat in ons leven voorvalt
gebeurt met een reden. Ieder contact met een ander mens is een kans om te dienen, een kans om iemand lief te hebben, een kans om iets te leren over het leven,
een kans om iets te leren over onszelf.
Veronderstel een moment, wanneer je terugkijkt op je contacten uit het verleden,
dat je tot het besluit komt dat je meer genomen hebt dan gegeven. Wanneer we
dan die ervaringen uit het verleden beschouwen als een eindexamen, dan zijn we
gebuisd! Maar beeld je een ogenblik in dat je leraar een gewillig, vergevend iemand is die bereid is alles weg te vegen en dat hij je de kans wil geven om nu meteen opnieuw te beginnen zonder dat hij rekening zal houden met je vroegere fouten. Zou dat niet wat teveel gevraagd zijn?
Wel, beste vriend, dat is precies de kans die je nu geboden wordt, de kans om te
veranderen in de wonderlijke persoon zoals je geschapen werd. In feite zijn we die
persoon reeds nu. Het feit dat we dit aan het lezen zijn bewijst dat we verlangen
naar een nieuwe start. Het enige dat we moeten doen om te veranderen in ons
echte ik tevoorschijn brengen; we moeten al onze afval wegwerpen en plaats maken voor de goede dingen.
Wanneer we later dit leven ruilen voor het eeuwige leven, dan zullen we geen bagage mogen meebrengen; zelfs niet één van onze aardse bezittingen. Waarom
steken we dan zoveel tijd in het verzamelen van aards bezit in plaats van te werken
aan een schat in de hemel? Hoe meer we liefhebben, hoe dichter we bij God komen, hoe meer we op Hem gaan lijken, hoe dichter we bij Hem leven in de eeuwigheid èn op deze wereld.
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Maar onze bagage staat ons in de weg. Ze eist onze aandacht op, onze toewijding,
onze liefde. Zo is het! We houden van onze bagage, en toch kunnen we er niet één
stuk van meenemen.
Die bagage bestaat niet enkel uit onze materiële bezittingen maar uit alles wat ons
kan afhouden van Gods voornaamste richtlijn, die er gewoon in bestaat dat we elkaar liefhebben. Daarom maakt ook zonde deel uit van onze bagage, omdat ze
onze tijd en aandacht vraagt en ons tot slaven maakt. En wanneer zonde te machtig wordt, dan beschouwt de samenleving ze als OK. We zien er vandaag heel wat
voorbeelden van: materialisme, overspel, abortus, perversiteiten... om er maar een
paar te noemen. We kunnen ze verdoezelen en zelfs als "liefde" bestempelen,
maar wanneer we ze eerlijk onderzoeken moeten we toegeven dat ze in feite lust
en eigenliefde zijn, volledig in tegenstrijd met de naastenliefde die God van ons
vraagt. De gevolgen ervan zijn frustratie, ongenoegen, gebrek aan vrede en vervreemding van God. En toch volharden we op onze verkeerde weg. We eisen onze
rechten, we eisen gerechtigheid.
We zijn domme kinderen! We zullen nooit gelijke rechten vinden onder de mensen.
De menselijke samenleving zal nooit rechtvaardig zijn, dus verspillen we onze
krachten. We moeten ermee stoppen gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid te zien
door de ogen van de mensen maar we moeten ze bekijken vanuit Gods ogen, want
enkel door Zijn weg te volgen kunnen we ze bereiken.
Maak een verbond met God. Stel het tot je levensdoel Hem te behagen in plaats
van te blijven streven naar voorbijgaande doelen. Prijs God voor al de wonderlijke
gaven die Hij ons heeft geschonken in plaats van je blind te staren op de dingen
die je niet hebt. Breng Zijn weg van naastenliefde in de praktijk en je vindt een
nieuw perspectief: dat wat écht belangrijk is en wat le leven werkelijk vervult.
Weet dat God de bron is van alle liefde en dat er zonder God geen liefde is. Alles
wat zichzelf liefde noemt, maar met God geen rekening houdt, is vals. Misleidende,
valse liefde komt van Satan en wordt door hem gebruikt om ons te verblinden.
Want in werkelijkheid wil Satan onze ziel en valse liefde is een van de truuks die
hij gebruikt om zijn doel te bereiken. De meest voorkomende valse liefde is
"verlangen", niet alleen het verlangen naar seks, maar ook het verlangen naar materiële welstand en naar macht.
Verlangen naar materiële welstand komt het meeste voor bij ons in het Westen,
waar in een gezin meestal beide ouders een full-time job hebben. Deze trend is
begonnen met het doel extra geld te verdienen zodat het gezin zich meer luxe zou
kunnen veroorloven. Maar na verloop van tijd zijn we in een ongezonde spiraal terechtgekomen. De maatschappij heeft zich aangepast aan de gezinnen van tweeverdieners, zodat nu die twee inkomens noodzakelijk zijn om er een basis-levensstijl op na te houden.
En welke prijs betalen we daarvoor? Maken grotere huizen en mooiere auto's ons
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gelukkiger? Wanneer we "ja" antwoorden op deze vraag, dan weten we niet wat
echt geluk is: het geluk om God te ontdekken in de glimlach van een kind, in een
zonsondergang of in het unieke van een eikenblad.
Het verlangen naar macht komt vaak in de plaats van het verlangen naar welstand
wanneer iemand tot de conclusie komt dat luxe hem uiteindelijk geen voldoening
schenkt. Dan denkt hij dat hij het geluk en de vervulling zal bereiken door macht te
hebben over mensen - de macht om anderen te overheersen. Vergis je niet: macht
die we gebruiken in dienst van God, om Zijn liefde te verspreiden, kan een wonderlijk iets zijn, maar macht die gebruikt wordt om te domineren of om anderen te onderdrukken is van Satan. Daardoor verwijderen we niet alleen onszelf maar ook
anderen van God en we veroordelen onszelf tot een gruwelijke toekomst, waar we
zullen oogsten wat we zelf hebben gezaaid.
Verlangen naar seks kan onze geest zo vullen dat we God uit ons leven bannen.
Het onderdrukt onze ziel en wordt de reden van ons bestaan. Het doet ons uiteindelijk geloven dat het enige doel van het andere geslacht erin bestaat onze eigen
lichamelijke verlangens te bevredigen. Door dit machtige wapen van de duivel veroordelen we onszelf tot ellende. Want laat ons duidelijk zijn: we veroordelen onszelf. Het is onze keuze. Hoe dwaas is die valse liefde, dit valse geluk, die valse
vervulling! Hoe dwaas zijn we wanneer we kiezen voor die verkeerde weg, voor de
korte tijd die we hier op aarde doorbrengen, en we hierdoor onze eigen ziel veroordelen tot een eeuwige hel. Hoe dwaas, wanneer we moeten weten dat elke bevrediging van seksueel verlangen verbleekt in vergelijking met de ervaring vervuld
te zijn met de Heilige Geest. Begrijp het niet verkeerd: wanneer lichamelijke liefde
uitgroeit tot echte liefde - Gods liefde - dat is dat niet enkel goed en bevredigend,
maar dan is het zelfs een gave die God ons schenkt. Dit is een uniek geschenk
waardoor Hij een man en een vrouw bij elkaar brengt en daardoor een nieuwe
drie-eenheid schept: God, man en vrouw. En net zoals bij de Heilige drie-eenheid
van Vader, Zoon en Heilige Geest, worden die drie één.
Door onze liefde voor God worden we sterk genoeg om de menselijke passie te
overwinnen die ons kan vernietigen. Terzelfdertijd versterken we de passie die ons
zegen wil schenken tot in eeuwigheid. Door onze drang te overwinnen naar seks
en geld en macht worden we bevrijd, écht bevrijd, en groeit ons verlangen naar
God en naar al wat Hij ons aanbiedt. We ervaren wat het betekent te ontvangen
door te geven. De verlangens van ons oude leven zullen minder en minder belangrijk lijken en vervangen worden door een nieuw doel, een nieuwe kracht, een
nieuwe ervaring van vreugde en vrede en vervulling die we enkel kunnen bereiken
door dicht bij God te blijven en Zijn weg te volgen.
Mijn God, ik heb naar de verkeerde dingen verlangd. Genees mij van mijn blindheid zodat ik met nieuwe ogen de weg kan zien van blijvende zegen bij U. Geef me
de moed om de ketenen van Satan te verbreken, zodat ik vrij ben om voor U te kiezen.
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Hoofdstuk 3

Waar gaan we naartoe?
Wat is vrijheid? We willen allemaal vrij zijn, maar begrijpen we wel echt waar we
naar streven? Betekent het dat we alles kunnen doen wat we willen? Of is vrijheid
een geesteshouding? Kunnen we zelfs vrij zijn wanneer we in een gevangenis zitten? Kan vrijheid bestaan zonder geluk? Wat is dan geluk, en hoe kunnen we het
bereiken?
Wanneer we in God geloven dan moeten we begrijpen dat het einddoel van de
mens de hemel is. De hemel is niet zozeer een plaats maar eerder een toestand.
Het beste woord dat we kunnen bedenken met onze beperkte menselijke woordenschat is gelukzaligheid. Wanneer we in de hemel zijn, dan zijn we thuis gekomen bij onze Vader. We zijn voor eeuwig bij Hem. Hij is onze thuis. Hij is onze definitieve rustplaats.
Dit alles gebeurt wanneer ons menselijk lichaam sterft en wanneer onze geest bevrijd wordt van zijn stoffelijk omhulsel. Maar het gebeurt enkel wanneer we zelf tijdens dit leven een keuze hebben gemaakt voor de hemel. Dat is de reden waarom
we hier zijn. Daartoe zijn we geboren: om die vrije keuze te kunnen maken. Dat is
de opperste vrijheid, die niemand ons kan afnemen, ongeacht waar we geboren
werden, ongeacht onze omstandigheden. We werden vrij geschapen, door de
grootste Kracht in het heelal, God Zelf, die weigert om ons te onderdrukken. Denk
daar eens even over na! Hij houdt zoveel van ons dat Hij weigert ons te onderwerpen.
Maar anderen zullen trachten onze vrijheid af te nemen, en wanneer we er nuchter
over nadenken dan beseffen we dat hetgeen ze willen wegnemen onze vrijheid is
om voor God te kiezen en om Zijn weg te volgen. Zoals je ziet kun je alles herleiden tot goed en kwaad. Die "anderen" zijn niet de slechte heersers, die we in heel
te geschiedenis kunnen terugvinden. Het gaat om Satan en zijn aanhangers. Wie
zijn die aanhangers van Satan? Dat zijn al degenen die ons van God willen verwijderen. Het zijn niet altijd slechte mensen, maar ze laten zich gebruiken voor slechte doelen. Ze kunnen goede bedoelingen hebben, zelfs gul zijn, maar ze laten zich
gebruiken, dikwijls zonder dat ze het zelf beseffen, om ons van God te verwijderen.
En elke poging om ons van Hem te verwijderen, hoe onschuldig die ook mag lijken, is het werk van de duivel, want het is een poging om ons onze enige echte
kans op vrijheid, die van God Zelf is, af te nemen. Deze aanhangers van Satan
kunnen we vinden op ons werk, tussen onze vrienden, in onze familie, zelfs in onszelf, in onze invloed op anderen.
Wat moeten we daar dan aan doen? Moeten we deze mensen mijden? Moeten we
ons dan verstoppen en onszelf isoleren? Integendeel: wij moeten aanhangers van
God worden die aan het werk gaan om onszelf en anderen ertoe te brengen om
Gods weg te volgen. Wanneer we daarin slagen dan bevrijden we onze ziel en
onze gedachten en ervaren we de grootste vrijheid die er bestaat: de vrijheid van
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denken, de vrijheid van de geest.
In plaats van te trachten ons te onderdrukken door leugen en bedrog tracht God
ons te overtuigen om Hem te volgen. Hoe doet Hij dat? Door Zichzelf aan ons te
geven, in de persoon van Jezus. Jezus gaf ons het voorbeeld voor ons leven als
mens. Wanneer we dit aanvaarden en leven naar Zijn voorbeeld, dan hebben we
gekozen om Gods weg te volgen. De hemel wordt ons einddoel, ons uiteindelijk
geluk. Maar we moeten Zijn voorbeeld niet volgen om die hemel te verdienen,
maar om het voorbeeld zelf - Liefde. En liefde is enkel echte liefde wanneer ze onbaatzuchtig wordt weggegeven, zonder te hopen op een beloning.
Jezus is de verpersoonlijking van liefde; liefde die mens geworden is. Heel Zijn leven op aarde was een leven van liefde voor ons, een leven van voortdurend geven: geven door zieken te genezen, geven door demonen uit te drijven, geven door
ons te leren wie God is, geven door Zichzelf te openbaren als de Zoon van de Vader, medelijden tonen voor al diegenen die in nood waren. En zijn grootste gave
bestond erin dat Hij zichzelf offerde aan het kruis. Dat was Zijn keuze om ons de
weg te tonen die we moeten volgen om bij Zijn Vader te komen. Dat is de weg naar
het geluk dat we allemaal zoeken en dat geluk ligt niet alleen in het bereiken van
de hemel maar ook in het echte geluk dat we kunnen ervaren tijdens ons sterfelijk
leven. Wanneer we leven op Zijn manier, wanneer we echt proberen om Zijn voorbeeld te volgen dan beloont hij ons met een voorsmaak van de hemel, een uitzicht
op datgene wat komt. Petrus toonde heel veel wijsheid en inzicht toen hij Jezus
vertelde dat Hij "woorden van eeuwig leven" had. Wanneer we de woorden lezen
die Jezus gesproken heeft dat zullen we, net als Petrus, "woorden van eeuwig leven" ontdekken (Johannes 6:68).
Jezus stelde ons tot doel om volmaaktheid te bereiken. Dit is mogelijk door onze
liefde. God is liefde, en we worden volmaakt in de ogen van God door elkaar lief te
hebben zoals Hij ons liefheeft. Dat is een gevende liefde, geen ontvangende. Dit is
de manier om Jezus te volgen. Wat kunnen we geven? Onszelf! En door onszelf
onbaatzuchtig te geven, door onze liefde te geven, geven we God. Aan wie? Aan
iedereen! Niet alleen aan onze naaste, die we misschien gemakkelijk kunnen liefhebben, maar ook aan diegenen die we onmogelijk kunnen liefhebben: de zondaar, de uitgestotene uit de maatschappij, de misdadiger, de verdorvene. Omdat
God evenveel van hen houdt als van ons hebben wij niet het recht hen onze liefde
te weigeren.
En wanneer onze liefde wordt afgewezen, dan is dat ons probleem niet. Zo lang we
geven hebben we ons deel gedaan. We kunnen misschien een stap terug betekenen, in de richting van God, voor iemand die verloren liep; of we kunnen de eerste
stap betekenen voor iemand die God nog niet kent. Voor velen kunnen wij misschien de enige kans betekenen om bevrijd te worden van de ketenen van de zonde en om de volmaaktheid te bereiken die hun hemelse Vader verlangt.
Dit wordt onze nieuwe natuur; het tegenovergestelde van een gekoesterde schat.
Dit is een schat die moet worden weggegeven, omdat we door te geven een voor________________________________________________________________
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smaak krijgen van het geluk dat God ons wil geven wanneer ons aardse leven
voorbij is. Dit is precies het tegenovergestelde van wat de maatschappij ons leert:
vecht, win, verover, heers, pak alles wat je kan. Vertel me eens: zijn de mensen die
het spel spelen volgens de regels en de standaarden van die maatschappij ooit
echt gelukkig, tevreden of vredevol? Zijn zij vrij? Of zijn ze de slaaf van hun hebzucht? En wat indien God bestaat? Wat gebeurt er indien we Zijn regels volgen?
Wat hebben we te verliezen? Onze leegte en onze onvoldaanheid die het resultaat
zijn van onze hebzucht. Maar wanneer Hij echt bestaat en wanneer Hij ons de
waarheid vertelt in Zijn geschreven Woord, de Bijbel, wat kunnen we dan winnen?
Eeuwig geluk! Stel je even voor! De eeuwigheid is een lange tijd. Hierbij vergeleken is ons aardse leven slechts een ogenblik. Wanneer we door Zijn weg te volgen
gelukkig zijn en tevreden en vrede hebben en een uitzicht op eeuwig geluk... vallen alle alternatieven daar dan niet bij in het niet? Waarom zouden w dit dan niet
proberen? Denk er over na. We hebben echt niets te verliezen.
Om de volmaaktheid te bereiken moeten we liefhebben in een geest van nederigheid. We moeten alle gevoelens of elke houding van superioriteit ten overstaan
van anderen laten varen en bewust worden dat we allemaal kinderen van God zijn.
Ik heb ooit het idee horen verkondigen dat diegenen die hier op aarde een moeilijk
leven hebben een beter leven zullen hebben in de eeuwigheid dan diegenen die
op aarde een gemakkelijk leven hadden. Dat leek me zinvol en heeft me misschien
geholpen om te begrijpen waarom God soms toelaat dat onschuldige mensen lijden door onrechtvaardigheid. Een andere reden kan zijn dat Hij diegenen onder
ons die het goed hebben de gelegenheid wil geven om onrechtvaardigheid te bestrijden en te voorkomen. Moeten we dat niet doen, wanneer we er echt naar streven om een volk van God te worden? Moeten we onze welstand dan niet delen met
anderen in een geest van ware liefdadigheid en van echte nederigheid? Toen God
besliste om een mens te worden, toen koos Hij nederige ouders en een nederige
afkomst voor Zichzelf. Hij wandelde op aarde als een nederig Persoon die altijd
bezig was de anderen te dienen en die zelfs zo ver ging dat Hij de voeten waste
van Zijn apostelen. Hij liet ook toe dat iemand Zijn voeten waste om uitdrukking te
geven aan het aanvaarden van Zijn liefde. Het is dus ook belangrijk dat we - op
een nederige manier - anderen de mogelijkheid geven uitdrukking te geven aan
hun liefde.
Jezus uiterste daad van nederigheid bestond erin dat Hij een vreselijke dood stierf
aan het kruis, als een mens, als één van ons, als onze broeder. Hij liet zelfs toe dat
Hij, voor de nagels door Zijn handen werden geslagen, werd vernederd, bespot,
geslagen en gekroond met een doornen kroon. Waarom liet Hij dit toe? We weten
toch, uit wat daaraan vooraf ging, dat Hij in staat was om aan dit gevaar te ontsnappen. Was dit dan niet de hoogste uitdrukking van Gods liefde voor Zijn kinderen,
die tot het uiterste ging; een ultieme demonstratie van offervaardigheid en liefde en
nederigheid. Hij bleef aan anderen denken terwijl Hij daar hing te sterven en de
deuren van het paradijs opende voor één van de misdadigers die daar naast Hem
hing!
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Hij gaf ons zo veel. Kunnen wij dan weigeren om Zijn weg te volgen? Wanneer Hij
ons alles heeft gegeven wat Hij had, mogen wij dan weigeren datgene wat we van
Hem hebben ontvangen te delen met onze minderbedeelde broeders en zusters?
Hij heeft ons geleerd dat we hetgene we aan anderen geven of weigeren ook aan
Hem geven of weigeren. Slaan we de nagels nog dieper of geven we aan anderen
Zijn liefde, troost en rust en waardigheid en gerechtigheid?
Het leven wordt prachtig wanneer we met God wandelen. We richten ons meer op
wat we hebben dan op wat ons ontbreekt. We worden ons bewust van het feit dat
alles wat we hebben een geschenk van God is - zelfs iets vanzelfsprekend zoals
de lucht die we inademen. Het is alsof we de wereld door andere ogen bekijken.
Wanneer we lijden zien, dan hebben we meer medelijden; we voelen ons meer
betrokken. Wanneer we geluk en schoonheid zien dan worden we overweldigd
door Gods schepping en dan vragen we ons af hoe mensen aan Zijn bestaan kunnen twijfelen. Maar heel veel mensen zien niet door onze ogen. Dat is de grootste
onrechtvaardigheid. Ze kunnen niet zien wat wij zien. Ze zijn door heel veel dingen
verblind en dàt is onze grootste uitdaging: aan hun onze ogen te geven; hun te helpen om te zien zoals wij zien. En dat willen we doen omdat Gods grootste geschenk aan ons vraagt om gedeeld te worden. Het geluk dat we voelen door Zijn
overweldigende liefde kunnen we niet voor onszelf houden. We moeten het doorgeven, en dat zullen we ook doen. Misschien kunnen we dat op dit moment nog
niet begrijpen, maar we zullen het doen. God zal ons helpen indien we open staan
voor Hem tot we alles hebben ervaren wat dit werkboek ons wil aanreiken. Hij zal
voor ons zorgen tijdens onze tocht.
Lieve God, het is voor mij zo moeilijk om vertrouwen te hebben en om te geloven.
Mijn geloof en mijn vertrouwen hebben mij vaak ontgoocheld in het verleden. Heer,
ik vraag U om mij een sterk geloof te geven in U, zodat ik kan ervaren dat U de Enige bent die mijn vertrouwen waard is.
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Hoofdstuk 4

Verander van partners
Jezus leerde ons dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Satan regeert over
deze wereld. Ik weet dat er velen zijn die zullen zeggen dat zo iemand of zo iets
niet bestaat. Veel van die mensen zullen verkondigen dat het er niet toe doet hoe
je je leven leeft op deze wereld; we gaan allemaal naar een betere plaats. Zelfs die
redenering is het werk van Satan. Iedere keer wanneer we hem onderschatten of
weigeren te geloven dat hij bestaat glimlacht hij; op die manier bereikt hij zijn doel,
dat erin bestaat ons te overheersen. Net zoals we weten dat God bestaat, weten we
ook dat Satan bestaat: omdat het kwaad bestaat. Net zoals God liefde is, zo is Satan het kwade. Hij "bestaat" niet enkel: Jezus leerde ons zelfs dat de wereld zijn koninkrijk is. Wanneer we dus echte vrijheid, echt geluk, echte vervulling willen ervaren, dan mogen we niet "van deze wereld zijn"; met andere woorden: we mogen
geen vrede nemen met de normen die ons worden opgelegd door de maatschappij. We mogen de opvattingen van de maatschappij niet accepteren, want die leiden tot het ketenen van onze ziel. We moeten in deze wereld leven, maar we mogen niet van deze wereld zijn, zo lang deze wereld niet geregeerd wordt door God.
Dat laatste zal gebeuren wanneer voldoende mensen zich hebben losgewerkt uit
de slavernij van Satan.
We kunnen ons afvragen: "Als God echt van ons houdt, waarom verdrijft hij Satan
dan niet van deze wereld?". Dat zou God heel gemakkelijk kunnen. Maar Zijn liefde
voor ons is precies de reden waarom Hij Satans aanwezigheid en verleidingen
toelaat. Bekijk het even zo: indien er alleen liefde en vriendelijkheid en naastenliefde en goedheid zouden bestaan, hoe zouden we dan voor God kunnen kiezen?
We zouden geen keuze hebben en dus ook geen vrijheid. We zouden amper meer
zijn dan robots. Maar wij zijn mannen en vrouwen die geschapen zijn naar Gods
beeld en gelijkenis. Kijk gewoon naar Jezus: volledig mens en volledig God. Wij
zijn, tussen al Zijn schepselen, degenen die het meest op Hem lijken. Hij houdt te
veel van ons om ons tot slaven of robots te maken. Zijn bedoeling met ons is dat we
naar een speciale relatie met Hem zouden groeien, een die we niet volledig kunnen begrijpen totdat we bij Hem zullen zijn en één met Hem zijn geworden. Daarvoor is vertrouwen nodig, is geloof nodig en is liefde nodig. Er is geen enkel alternatief voor liefde in Zijn hemel.
De meesten van ons willen iets bijzonders doen met hun leven. We willen iets achterlaten waardoor men aan ons zal terugdenken. Op die manier proberen we een
soort onsterfelijkheid te bereiken. Misschien zijn we daardoor zo geobsedeerd omdat we niet zeker weten wat er aan de andere kant van het graf ligt en willen we
tenminste de zekerheid dat we in gedachten zullen verder leven. Dit bewijst opnieuw dat we bezig zijn met deze wereld. Jezus beloofde aan één van de mannen
die samen met hem gekruisigd werd dat hij nog dezelfde dag met Jezus in het paradijs zou zijn. Hij beloofde niet dat deze misdadiger in de gedachten van de
mensen zou voortleven. Hij zei dat die persoon in het paradijs zou zijn nadat zijn lichaam de laatste adem had uitgeblazen. Wanneer jij die man zou zijn, wat zou je
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dan kiezen? Dat er een nagedachtenis aan jou zou blijven in deze wereld of dat je
met Jezus in de hemel zou zijn? Nu, na tweeduizend jaar, is deze man nog altijd bij
Jezus, in Zijn Koninkrijk, en hij zal daar binnen twee miljoen jaar nog altijd zijn, in
een eeuwige zaligheid.
Wanneer we een computer kopen dan wordt die machine geleverd met een
"operating system" en een aantal basis-programma's zodat we aan het werk kunnen. Na verloop van tijd en naargelang onze behoefte zullen we er nog programma's aan toevoegen en meer en meer informatie in onze computer opslaan. Op
dezelfde manier komen we als mens in deze wereld met een werkend lichaam en
een minimum aan basis-kennis. Die basis-kennis omvat het besef dat God bestaat
en een gevoel van wat goed en kwaad is. Tijdens onze kinderjaren wordt hier informatie aan toegevoegd. Maar, net als bij onze computer, kan het gebeuren dat
we door het toevoegen van nieuwe informatie een gedeelte van de basis-informatie, zoals het besef dat God bestaat, verwijderen of vernietigen.
"Gegevens invoeren, gegevens uitvoeren" zeggen we in het computer-jargon. Hetzelfde is het geval met de menselijke machine - en we worden vandaag met meer
informatie gevoed dan vroeger ooit het geval is geweest. Ik doel op de informatie
waarmee we onze geest voeden. Het begint in onze kindertijd en het gaat verder
en wordt alleen nog erger wanneer we volwassen zijn.
Die toevoer komt van de nieuwsmedia, de ontspannings-industrie en de mensen
uit onze omgeving. De boodschap luidt dat een toenemende seksuele vrijheid prima is, dat geweld de enige manier is om diegenen die tegen ons zijn te onderdrukken en dat bezit en macht leiden tot zelf-realisatie. Het gevolg is dat we gefrustreerde levens leiden en denken dat, wanneer we maar meer en meer bezit verwerven,
we op een zekere dag wel gelukkig zullen zijn. Maar we leven blijkbaar niet lang
genoeg om dat doel te bereiken. Velen van ons sterven ongelukkig, met het gevoel
dat ze iets in hun leven hebben gemist... en dat hebben ze inderdaad! Maar toch
kan, ondanks alle geestelijke informatie die we tijdens ons leven verwerken, ons
basis-besef dat God bestaat opnieuw naar boven komen en de andere informatie
verdringen, wanneer we proberen om terug bij Hem te komen.
Maar zo zou het niet moeten zijn. We zijn niet geschapen met het kostbare besef
dat God bestaat om dat te verliezen wanneer we opgroeien en het dan terug te vinden wanneer we op middelbare leeftijd zijn gekomen, of nog later. Wat een verspilling! We zijn geboren om ons van Zijn aanwezigheid bewust te zijn en om Hem
steeds beter te leren kennen. We moeten verder bouwen op onze basis-informatie
en niet proberen om die te verdringen. Wanneer we als ouders niet proberen om
het goede in onze kinderen te ontwikkelen en de kennis van hun Schepper, dan
hebben we gefaald. Er zal wel voortdurend verkeerde informatie op ons afkomen
en we kunnen onze kinderen er niet altijd tegen beschermen; daarom moeten we
hen zelf leren om te onderscheiden wat goed en gezond is voor hun geest en voor
hun lichaam.
Werkt onze computer niet meer goed? Dan is er misschien iets verkeerd met ons
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"operating system". Maar het is niet onmogelijk om dat probleem te verhelpen. Het
kan worden opgelost door één enkel commando te geven: "Bemint elkander"
(Johannes 13:34). Het was het grootste bevel dat Jezus aan zijn apostelen gaf en
tegelijkertijd aan de hele wereld, voor altijd, als basis "operating system". Alle contacten met anderen moeten een uitdrukking zijn van liefde, van gevende liefde.
Liefde voor onze families, liefde voor onze collega's, liefde voor onze buren.
Wanneer we deze eenvoudige oplossing verwerpen dan kan ons "operating system" blokkeren. Misschien wordt het dan tijd voor een grote opkuisbeurt die alle
verkeerde software, die we in de loop der jaren hebben opgeslagen, weer verwijdert. Er is maar één bron voor ons computer-virus. Hoe sneller we die ontdekken,
hoe meer kans we hebben om alles volledig te herstellen. De bron is Satan. Zijn
negatieve invloed zal ons geluk en onze vrijheid en onze geestelijke vrede vernietigen. Wanneer we ons verkeerd functioneren kunnen toeschrijven aan één enkel,
alles overheersend, probleem dat ons belet om een leven van liefde te leven, dan
moeten we ons afstemmen op Jezus en van Hem leren hoe we ons kunnen bevrijden van Satans invloed, zoals Hij dat deed tijdens Zijn veertig dagen in de woestijn, alvorens Hij begon aan Zijn levenswerk en Zijn bediening.
Er wordt in deze wereld een voortdurende strijd uitgevochten tussen goed en
kwaad, tussen God en Satan. Dat merk je duidelijk, waar je ook gaat. Naties worden het slachtoffer van hun leiders, bedienden van hun baas, kinderen van hun
ouders, het milieu van de mens, en zo voort. Corruptie, kwaad en haat verspreiden
zich. Maar er is ook een andere macht die zich over deze wereld verspreidt. We
horen daar niet zo veel over in de media, maar het gebeurt in stilte. God, liefde en
naastenliefde verspreiden zich ook verder.
Besef wel dat de strijd tussen goed en kwaad heel oneerlijk wordt uitgevochten.
Satan gebruikt elke smerige truuk die er bestaat en zelfs een paar die onze verbeelding te boven gaan. Satan wil over ons heersen. Hij zal ons op elke mogelijke
manier aanvallen. Hij zal subtiele, schijnbaar onschuldige redenen aanbrengen
om zijn werk te rechtvaardigen. Hij zal zijn aanvallen camoufleren als kleine foutjes
of met het gezegde: "We zijn maar mensen"! En voor we het beseffen loopt ons leven op de klippen. Onze toegevingen aan zijn kleine verleidingen nemen toe totdat
hij ons volkomen in zijn macht heeft. Ons werk lijdt eronder. Ons geestelijk leven
gaat achteruit. Onze relaties lopen vast.
Nu bekijken we de andere kant van het slagveld. God zal Zichzelf nooit aan ons
opdringen. Daarom gaf Hij ons een vrije wil - de vrijheid om voor Hem te kiezen of
Hem af te wijzen. En, anders dan Satan, wil Hij ons niet "bezitten"; Hij wil eerder
dat wij Hem "bezitten". Als wij Hem "ontvangen" - en Hij staat altijd klaar om onze
vraag in te willigen - dan kunnen we Zijn werk op deze wereld doen zoals Jezus
dat deed. Daarom is het niet de taak van God om Satan af te wijzen; het is onze
taak. Wij moeten Zijn instrumenten zijn op deze wereld. Wij moeten diegenen onderrichten die God nog niet kennen zodat ook zij in staat zullen zijn om een vrije
keuze te maken voor hun eeuwigheid. Wij zijn zonen en dochters van God en,
daardoor, ook broeders en zusters van elkander. We kunnen niet belijden dat we
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van God houden en tegelijkertijd onze broeders en zusters haten. En kunnen we
beweren dat we van hen houden zonder die geweldige kennis met hen te delen,
zodat ook zij de vrije keuze kunnen maken om één te worden met God in het paradijs?
Het is zo dat we in feite twee levens hebben, ons aardse leven en ons geestelijk leven. Ons leven op aarde is beperkt in tijd maar is van uitzonderlijk belang, want
onze reacties op de uitdagingen bepalen onze groei in de ogen van God en uiteindelijk de kwaliteit van ons geestelijk leven. De voornaamste uitdaging bestaat erin
dat we het belang van het geestelijke hoger schatten dan het aardse. Nadenken
over de gevolgen van het tegenovergestelde kan ons helpen. Indien we leven zonder na te denken over ons geestelijk leven en ons enkel bezig houden met ons
tijdelijk leven op aarde, wat wacht ons dan na de dood? Indien we weigeren in God
te geloven, is het dan logisch om te denken dat we de eeuwigheid bij Hem kunnen
doorbrengen nadat we Zijn bestaan hebben verworpen?
Want wat uw opvatting over het leven na de dood ook mag zijn, het zal minder
waard zijn wanneer het zonder God is. Is dit misschien de uiteindelijke definitie van
de hel? Eeuwig leven zonder God. Waarschijnlijk wel, want Satan leeft zonder God
omwille van zijn eigen keuze. En is het dat niet wat Satan ook voor ons wil: een leven zonder God door onze eigen keuze? Wat ik probeer duidelijk te maken is dat
leven zonder God geen écht leven is. Ieder die geen hechte, persoonlijke relatie
met God heeft ervaren, heeft het leven gemist.
Indien we enkel leven voor deze wereld, indien we behoren tot de "ik-generatie",
wie houden we dan voor de gek? Indien we echt denken dat dit ons geluk kan
brengen, dan tonen we dat we onwetend zijn van het feit dat God binnen in ieder
van ons leeft. Enkel door naar Satan te luisteren en door zijn leer van goddeloosheid, zelfvervulling en kennis te accepteren, vernietigen we ons geestelijk verlangen om bij God te willen zijn. We vervullen onze geest zo met onszelf dat er geen
plaats voor God overblijft. En opnieuw: Hij zal dit toelaten. Hij zal ons nooit Zijn weg
opdringen zoals Satan dat doet. God komt enkel in ons leven op onze uitnodiging.
Onze huidige tijd wordt vaak aangeduid als het "informatietijdperk". We smachten
naar alle soorten van informatie, met inbegrip van het kennen van God. Het is alsof
de eerste verleiding in de Hof van Eden zich opnieuw afspeelt. De meesten van
ons weigeren in te zien dat kennis niet het voornaamste is in ons leven. Integendeel, een overdreven streven naar kennis kan onze ziel vernietigen. De weg naar
God en naar een eeuwig geluk loopt niet langs kennis, maar langs liefde.
Door het beoefenen van onzelfzuchtige liefde zenden we God de uitnodiging om in
ons leven te komen. Liefde is zelf-ontledigend in plaats van zelf-vervullend. Door
liefde geven we ons leven weg aan anderen. Welke anderen? Alle anderen die
onze liefde nodig hebben. Al diegenen die we tegenkomen op de kruispunten van
ons leven.
Hier schuilt een tegenspraak: door onszelf te ontledigen voor anderen, worden zo________________________________________________________________
Bevrijd in 40 Dagen
21

wel ons aardse als ons geestelijk leven uiteindelijk vervuld. Door onszelf te ontledigen voor anderen aanvaarden en beoefenen we de liefde die God aan ons heeft
getoond door Jezus. Wanneer we Hem uitnodigen om met ons te wandelen op
deze wereld dan nodigt Hij ons uit om met Hem te wandelen in de hemel. De tegenspraak bestaat erin dat we niet mogen wachten om de hemel te bereiken totdat
onze lichamen sterven; want wanneer Hij onze uitnodiging beantwoordt, wanneer
wij onszelf ontledigen voor Hem door ons te ontledigen voor anderen, dan zal hij
die leegte tot overvloeiens vullen met Zichzelf. We winnen dus het meeste door zoveel mogelijk te geven. Dan ervaren we de hemel op aarde, omdat de hemel overal is waar Hij is.
Heer God, Schepper van al wat goed is, open mijn geest voor U. Help mij om in te
zien dat Uw weg, de weg van naastenliefde en vrede, voor mij de weg is van vervulling. Help mij om mijn leven weg te geven aan Uw andere kinderen door hun
leegte en behoeften te vervullen. Bevrijd mij van de dagelijkse verleidingen van
Satan en maak me ervan bewust dat mijn huis, waar ik thuis hoor, bij U is.
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Hoofdstuk 5

We ontvangen vergeving
Wanneer liefde ons voornaamste doel is, dan is vergeving een noodzakelijke stap
op onze levensweg. We kunnen niet tegelijkertijd beminnen en haten; anders is
onze liefde besmet en is het geen echte liefde. Wanneer iemand ons iets misdoet,
dan moeten we toch van die persoon blijven houden. Jezus is ons voorbeeld. Hij
schonk de mensen die hem martelden en ter dood brachten vergeving.
Bent u ooit door iemand mishandeld of onrechtvaardig behandeld? Natuurlijk heb
je dat al eens meegemaakt! Rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid zijn prachtige
zaken, maar ze worden in onze menselijke samenleving nooit perfekt toegepast.
Vergeving is van God. Wij zijn hier om lief te hebben. Dat bedoelde Jezus toen Hij
ons leerde dat we onze vijanden moesten liefhebben. Het is iets heel mysterieus
maar tegelijkertijd een waarheid als een koe: we moeten maar één keer vergeven
om de grote beloning, de wonderlijke verlichting en bevrijding te ervaren die hiervan het gevolg is. We ontmoeten heel wat uitdagingen op onze levensweg. Beschouw ze als geschenken van God. Het zijn middelen of wegen om te groeien.
Pas wanneer we voldoende gegroeid zijn, wanneer we in Gods ogen de volmaaktheid benaderen, dan zijn we klaar voor onze uiteindelijke bestemming: onze geestelijke vereniging met God; we komen dan voor eeuwig bij Hem. Wees er dus van
overtuigd dat elke verkeerde behandeling die we ervaren een uitdaging is aan
onze opdracht om lief te hebben; wanneer we slecht behandeld worden hebben
we immers de neiging te gaan haten. En wanneer we haten dan sluiten we God
buiten en geven we Satan opnieuw de kans om ons tot slaaf van onze haat te maken. Daarom moeten we afrekenen met alle haat, alle afkeer, alle onvergeeflijkheid. Wanneer we onze vijanden niet liefhebben dan kunnen we ook God niet liefhebben.
Hoe kunnen we onze vijanden liefhebben? Hoe kunnen we vergeven? Probeer het
eens op deze manier: wees je ervan bewust dat je vijand, net als jezelf, Gods
schepsel is, en weet dat God evenveel van hem houdt als van jou. We moeten van
de persoon houden; niet van zijn daden. Wanneer een vijand tegen Gods wil handelt en tegen Zijn wet van liefde, dan moeten we toch van hem blijven houden en
bidden dat hij zich tot God bekeert. Indien we onze vijand helpen om Gods weg te
vinden zal ons loon bij God groot zijn, omdat we Hem hielpen bij het winnen van
zielen.
We mogen niet wachten met vergeven tot onze vijanden vergeving verdienen of
erom vragen. Op die manier plaatsen we onszelf op de stoel van de rechter, en dat
is niet onze taak. Het oordeel moeten we aan God overlaten. Indien we enkel volmaakte mensen beminnen, welke verdienste hebben we dan? Indien we van iemand houden die slecht is tegenover anderen, maar goed is voor ons, is dat dan
een echte liefde-test?
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Vrienden maken is niet onze eerste opdracht, liefhebben wel. Vrienden maken kan
een vorm van eigenliefde zijn, terwijl echte liefde altijd onbaatzuchtig is. Maar wanneer we God helpen om van iemand anders een liefdevol persoon te maken, dan
winnen we niet enkel Gods goedkeuring maar helpen we ook een andere ziel om
eeuwig geluk en vervulling te bereiken. Dan zijn we pas echte vrienden.
Een deel van onze opdracht om anderen te bekeren bestaat erin dat we hen helpen om diegenen te vergeven die hen slecht behandelden en hen aan te moedigen om diegenen die zij verkeerd behandelden om vergeving te vragen. Indien we,
net als Jezus, levende voorbeelden van vergeving zijn, dan maken we het diegenen die ons kennen gemakkelijker om zich tot God te bekeren.
Het risico bestaat natuurlijk dat anderen onze vergeving afwijzen of weigeren om
ons te vergeven wanneer we hen dat vragen. Maar het enige dat voor God telt is
onze bereidheid om te vergeven en om vergeving te vragen; daarom is dat ook
voor ons het enige wat telt.
Doorheen heel Zijn Evangelie leerde Jezus ons dat het onze belangrijkste taak is
om van anderen te houden èn om ook van onszelf te houden. "Dat is nogal vanzelfsprekend", zeg je misschien; "iedereen houdt van zichzelf". Fout! Sommigen
hebben een heel lage dunk van zichzelf. Het is zelfs zo dat er velen zijn die uiterlijk
zelfverzekerd overkomen maar in feite zichzelf haten. Waarom? Misschien voelen
ze zich schuldig over een daad uit het verleden of uit het heden, over een bepaalde gedachte of over een afwijzing. Misschien voelen ze zich minderwaardig vergeleken bij anderen. Of misschien voelen ze zich gewoon verloren en missen ze een
levensdoel.
Weet dan dit: er is in heel het universum niets te vinden dat kostbaarder is dan jij
zelf. Je bent kostbaar in de ogen van God. Daar mag je absoluut zeker van zijn.
God verlangt naar jou; Hij kijkt naar je uit; Hij verlangt naar de dag dat je terug bij
Hem wilt komen. Je bent door Hem ontstaan, maar Hij moest je de vrijheid geven
zodat je in alle vrijheid naar Hem kon terugkeren. Hij moest je die vrijheid geven
opdat jouw terugkeer naar Hem betekenisvol zou zijn.
Onze schepping zelf, het feit dat we bestaan, is een overtuigend bewijs van Gods
liefde. Ik heb eens gelezen dat "God niets maakt wat waardeloos is". Alleen mensen kunnen uit Gods schepping iets waardeloos maken. We doen dat iedere keer
wanneer we Zijn gaven misbruiken, en Zijn gaven vinden we overal.
Wanneer we onszelf misbruiken, door ons denken of door ons handelen, dan proberen we onszelf tot iets waardeloos te maken. Dat is precies wat Satan wil. Wanneer we onszelf waardeloos maken, dan lacht hij en dan zijn we van hem. Maar
gelukkig voor ons biedt God ons altijd de mogelijkheid om dit proces om te keren.
Dit moet nog eens herhaald worden: God geeft ons altijd de mogelijkheid om onszelf te veranderen; het waardeloze dat we met de hulp van Satan geworden zijn
kan opnieuw veranderd worden tot iets prachtigs. Dan worden we herboren in
Gods ogen, en er is niets wat Hij liever ziet dan onze wedergeboorte; uit "afval
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"wordt schoonheid geboren (hoewel dit "afval" nooit heeft bestaan in de ogen van
God). Dit is heel belangrijk. We kunnen nooit zo diep wegzinken dat God ons niet
zou terugwillen. Integendeel: hoe dieper we zinken, hoe meer Hij ons terug wil,
hoe meer Hij van ons houdt en hoe dieper we Zijn liefde zullen ervaren wanneer
we ons bekeren.
Hoe komen we tot bekering? Hoe worden we opnieuw geboren? Hoe ruimen we
het afval op zodat we opnieuw de schoonheid die God in ons ziet aan de oppervlakte brengen? Eerst en vooral moeten we toegeven dat we een probleem hebben. Ten tweede moeten we het probleem kunnen aanwijzen. Ten derde moeten
we berouw hebben. En tenslotte moeten we om vergeving vragen.
Het feit dat we dit werkboek nog altijd aan het lezen zijn is misschien het bewijs dat
we weten dat we een probleem hebben; maar het is natuurlijk ook mogelijk dat we
dit lezen om informatie te vinden om een vriend of familielid te helpen. Laat ons
hoe dan ook trachten de symptomen van het probleem te ontdekken.
Zijn we gelukkig; écht gelukkig? Voelen we ons volledig vervuld omdat we weten
dat we leven in overeenstemming met Gods richtlijnen? Houden we van de persoon die we in de spiegel zien? De grote misleider zal trachten om ons blind te
maken voor onze fouten en problemen; daarom is een zelfonderzoek noodzakelijk.
Als dit onderzoek ons doet beseffen dat een en ander niet in orde is, dan hebben
we tenminste ontdekt dat er een probleem bestaat.
Om het probleem aan te wijzen moeten we ons afvragen op welk punt ons leven
niet in overeenstemming is met Gods richtlijnen. Wat doen we, door onze gedachten of door ons handelen, wat in strijd is met Gods liefde, met de liefde voor onszelf
of met de liefde voor onze medemensen?
Wanneer we dit hebben ontdekt, zijn we dan bereid toe te geven dat onze daden of
onze gedachten verkeerd zijn? Dat is belangrijk, want we kunnen moeilijk om vergeving vragen over iets waarvan we denken dat het goed is. Dit kan moeilijk zijn.
We kunnen bijvoorbeeld iemand echt haten en ons gerechtvaardigd voelen omdat
die gehate persoon ons, of iemand die ons heel dierbaar is, werkelijk heel slecht
heeft behandeld. Is onze haat echt gerechtvaardigd? Wie is het slachtoffer van die
haat? De gehate persoon of wijzelf? Wanneer Jezus diegenen die Hem mishandelden kon vergeven, hebben wij dan het recht om haatdragend te blijven? Wanneer
die gehate persoon door dezelfde God werd geschapen als wijzelf, en wanneer die
God bereid is om ons onze zwaarste overtredingen te vergeven, hebben wij dan
het recht om iemand anders onze vergeving te weigeren? We doen iets heel bijzonders in Gods ogen, wanneer we onze vijanden liefhebben. Dit is het enige echte bewijs dat we leven in overeenstemming met Gods richtlijnen.
Het probleem toegeven; vervolgens onze fouten als fouten erkennen. En dan berouw hebben; bereid zijn om onze haat te laten verdwijnen, want pas nadat we bereid zijn ons om te keren kunnen we Gods genezing ervaren. Nu zijn we klaar om
God om vergeving te vragen. En wanneer we op die manier om vergeving vragen,
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weten we dat Hij ons om het even wat vergeeft.
We kunnen dan met een schone lei starten, een nieuw begin. Vervolgens nemen
we onszelf voor om met alle middelen dicht bij God te blijven, door het bestuderen
van Zijn geschreven Woord, door ons in te zetten in onze kerk of gemeente, door
Zijn wil te doen en door van Zijn mensen te houden, door Zijn gaven met anderen
te delen. Vervolgens moeten we breken met Satan en met onze oude gewoonten
door ons veertig dagen terug te trekken in de woestijn van onze ziel.
Heer, verwijder de hersenspinsels van Satan uit mijn geest. Help mij om mijn fouten duidelijk te zien door Uw ogen. Maak mij nederig zodat ik mijn fouten tegen U
en tegen Uw schepping kan belijden. En leer mij om anderen te vergeven zoals U
mij vergeven hebt.
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Hoofdstuk 6

Veertig dagen in je woestijn
Nadat Hij gedoopt was in de Jordaan en alvorens Hij Zijn bediening begon, trok
Jezus naar de woestijn om gedurende veertig dagen oog in oog te staan met de
verleidingen van Satan. Gedurende die tijd vastte Hij bovendien; misschien om
Zichzelf zodanig te verzwakken zodat Zijn uiteindelijke overwinning nog betekenisvoller zou zijn. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van het mens-zijn van Jezus. Er zijn bewijzen in het Nieuwe Testament die aantonen dat Jezus met menselijke zwakheid te maken had. Meer dan één keer toonde Hij Zijn menselijk temperament; bijvoorbeeld toen Hij de geldwisselaars uit de tempel verjoeg. En toen Hij
aan het kruis uitriep "Mijn God,waarom hebt Gij mij verlaten" gaf Hij uitdrukking aan
alle pijn en lijden van Zijn verschrikkelijke dood, zoals ieder van ons die ook zou
voelen in dezelfde omstandigheden.
Ik geloof dat dit punt door de christenen vaak onderschat wordt. Zonder Zijn menszijn zou Jezus nooit hebben kunnen lijden en zou Hij nooit hebben kunnen sterven. Velen van ons zijn niet doordrongen van het grote offer dat Jezus bracht voor
de mensheid, voor ieder van ons. Dat is misschien de reden waarom zovelen hun
christen-zijn zo licht opnemen. Laat ons het maar eerlijk onder ogen zien: de
"zondag-christen" is ons goed bekend. Wat een travestiet! Wat een verspilling! Menen we nu echt dat we onszelf christen kunnen noemen door op zondag één of
twee uur een heilig gezicht op te zetten en op maandag verder te gaan op onze
zelf-gekozen, eigen-gerichte weg? Denken we nu echt dat we God voor de gek
kunnen houden? Denken we nu echt dat Hij blindelings de poorten van de hemel
wijd voor ons zal openen nadat we op die manier van ons leven een grap hebben
gemaakt? Of zijn we misschien zo ingekapseld in onze eigendunk dat we, zonder
erover na te denken, door onze eigen schijnheiligheid de hel verkiezen in plaats
van de hemel? In deze moderne tijd stellen we onszelf heel wat vragen. Bestaat de
hel? Voor wie is ze dan bedoeld? Bestaat God wel? Is Hij liefdevol en beschermend of is Hij boos en straft Hij? Veroordeelt God ons of veroordelen we onszelf?
De antwoorden staan allemaal in de Bijbel. We moeten ophouden onszelf voor de
gek te laten houden door deze maatschappij: de Bijbel, het boek des levens, is
vandaag nog even noodzakelijk en betekenisvol als toen het werd geschreven. We
kunnen er de woorden in lezen die door Jezus werden gesproken en voor onszelf
de oplossingen vinden voor onze problemen en voor de problemen van de mensheid. Wanneer we een slechte gewoonte hebben of slachtoffer zijn van een verslaving dan kunnen we onszelf van deze ketenen bevrijden met de hulp van God en
met Jezus als voorbeeld. We kunnen niet leven met ons volle potentieel als er een
"hindernis" in onze geest is die onze gedachten verstoort of onze mogelijkheid om
ons te concentreren en de dingen helder te zien.
Vooraleer Hij zich volledig kon toeleggen op Zijn opdracht om de verantwoordelijkheden als Zoon van God op te nemen, moest Jezus Zijn geest ontledigen en Zijn
wil en toewijding aan Zijn Vader versterken. Nadat Hij door Johannes de Doper
gedoopt was in de Jordaan begon Jezus, vervuld met geloof en gebed, aan een
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veertigdaagse confrontatie met zwakheid, verleiding en met het kwade. Hij maakte
gebruik van Zijn geloof en de kracht van Zijn Vader gedurende deze veertig dagen
van vasten en van overwinning op de Satan, dag na dag, verleiding na verleiding.
Nadien kwam Hij terug uit de woestijn met een wil als getemperd staal - en Hij was
toen in staat om te leven, te werken en ten dienste te staan van anderen met Zijn
volle kracht.
Zo kan jij op dezelfde manier dit wonderlijke voorbeeld van Jezus volgen en jezelf
reinigen van je verslavingen. Je kunt de ketenen verbreken die je verwijderd houden van God. Je kunt een nieuwe vrijheid ontdekken, een nieuwe wilskracht, een
nieuwe helderheid van geest waarvan je het bestaan nooit vermoed hebt. Dit ligt
voor ieder van ons binnen de mogelijkheden. Dit zal ook in ons leven gebeuren
wanneer we dat werkelijk willen laten gebeuren en wanneer we het vaste geloof
hebben dat God ieder van ons de kracht heeft gegeven om al het kwade in ons leven te overwinnen.
Ben je nu op het punt gekomen waar je inziet dat er iets verkeerds is in je leven? Is
er een verslaving of een slechte gewoonte, die vroeger misschien onbelangrijk
scheen, maar waarvan je nu beseft dat ze je denken en je handelen volledig onder
controle heeft? Misschien ken je personen die over een sterke wilskracht beschikken en je benijdt ze. Je ziet hen als rotsen! En misschien zijn ze dat ook, maar je
kent waarschijnlijk hun innerlijke strijd niet. Ze zijn er misschien slechter aan toe
dan jezelf. Een vooraanstaand psycholoog beweerde dat vijftig percent van alle
mannen te kampen hebben met een of andere vorm van seksuele verslaving. Een
andere beweert dat mannen bijna voortdurend aan seks denken. Wat een droevig
beeld van onze maatschappij. Ik beweer hier dat dit niet de norm is waartoe we geschapen zijn. God heeft ons geschapen opdat we goed zouden zijn voor de anderen, in onze handel en in onze gedachten en dat we volkomen gelukkig voor altijd
met Hem verbonden zouden zijn. En dat is een waarheid die ook vandaag nog
geldt! Het wordt tijd dat we plannen maken op lange termijn - op een langere termijn dan we dat doen voor financiële beleggingen, voor vastgoed of voor milieubeheer. Want hier staat heel wat meer op het spel dan financieel sukses, dan het stoffelijk bezit dat we zullen nalaten of de kwaliteit van de lucht die we inademen. Dit
alles zinkt in het niet wanneer we het vergelijken met de toekomst van onze ziel,
met een leven dat niet enkel een paar jaren omvat maar overgaat in de eeuwigheid.
Want we zijn niet enkel vlees en beenderen, bloed en aders, hersenen en zenuwen en cellen, zoals de wetenschappers dat bekijken. Dit lichaam, dat we gebruiken gedurende ons korte leven op aarde, is gewoon een wonderbaar geschenk
van God dat ons slechts tijdelijk ten dienste staat. Wij zijn meer dan de wetenschap
kan zien. We zijn ook geest, en dit wordt ook vaak aangeduid met het begrip ziel.
Denk daar eens over na. We weten gewoon dat dit waar is. We hebben daarvoor
geen bewijs nodig. Binnen in ons is er een bewustzijn dat ons zegt dat dit waar is.
Dat bewustzijn is onze echte persoon, de persoon die geschapen werd om voor
eeuwig met God verenigd te worden. En die ziel, die geest binnen in ons, is rusteloos en onvoldaan tot we thuis zijn, verenigd met onze Schepper.
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Misschien geloof je dit allemaal wel. Misschien heb je een sterk geloof en het verlangen om een goed mens te zijn, maar er is een of andere kracht in je die je onder
controle heeft, een kracht die je gedachten controleert, een kracht die je ertoe
brengt dat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt, een kracht die ervoor zorgt dat je
in feite twee persoonlijkheden hebt, een goede en een slechte. Misschien heb je
God gebeden om je te genezen en om je te bevrijden van je verslaving, je zonde,
je gewoonte, je perversie. Misschien heb je inderdaad een tijdelijke verlichting ervaren, maar enkel om daarna opnieuw te vallen; in een moment van zwakheid gaf
je opnieuw toe aan die duivelse macht.
Misschien heb je reeds alles geprobeerd en heb je het uiteindelijk opgegeven; je
hebt besloten om maar zo goed en zo kwaad mogelijk met je probleem verder te
leven. Misschien helpt de samenleving je wel door je zonde te aanvaarden als normaal menselijk gedrag; door te zeggen dat het in feite geen zonde is, door te beweren dat het een deel is van je menselijke natuur, door te verkondigen dat "het
moet kunnen"! Maar je echte persoon, je ziel, wil niet accepteren wat de samenleving beweert; het geeft je geen innerlijke vrede. "Waarom ik?", vraag je je af.
"Waarom heeft God me dit aangedaan?". Je voelt je verloren! Je hebt het opgegeven. Er is geen uitweg. Mensen met soortgelijke problemen of zwakheden zien dit
door de vingers. Je aanvaardt het dan maar. Er kan niets meer aan gedaan worden. Je bent niet te genezen. Je geeft op. Je bent "bezeten"!
Je wilt een goed mens zijn. Je wilt één worden met God tot in eeuwigheid, maar je
zit met dit probleem. Je bent maar een mens - maar dat is precies je uitweg! Je weg
naar de hemel begint met je te realiseren dat je sociaal aanvaard gedrag beheerst
wordt door Satan, de organizator van het kwade, de prins van de hel. Daar beginnen we weer! De maatschappij zegt dat de hel of de eeuwige straf niet bestaat.
Maar als dat nu toch zo is? Wat hebben we te verliezen met onszelf voor te bereiden op de hemel? We verliezen de zonde, de schuld, het ongelukkig gevoel en de
leegheid die we ervaren door de idealen van deze maatschappij na te jagen. Diep
in ons, in ons binnenste, in onze ziel, in dat deel van ons dat onsterfelijk is, beseffen we dat dit waar is, maar iets in ons belet ons om ernaar te leven. Iets vertelt ons
dat een "brave borst" wordt uitgelachen door de samenleving. Iets vertelt ons dat
we ons "menselijk", dus onvolmaakt, moeten gedragen om door de anderen aanvaard te worden. Dat betekent dat een beetje kwaad moet kunnen. Zo geven we
Satan, die de verpersoonlijking is van het kwade, de toegang die hij nodig heeft
om over ons en over deze samenleving te heersen. En het begint allemaal met een
klein beetje kwaad, wat betekent dat we Satan een beetje in onze ziel binnenlaten
- en we denken echt dat hij tevreden zal zijn met een beetje ruimte in ons leven.
Precies op die manier wint de grote verleider de hele wereld.
Geef nooit op! Je kunt genezen worden! God laat je zwakheid toe met een bepaald
doel, maar Zijn doel is nooit je eeuwige ondergang. Als je geloof hebt in de Grootste Macht in het heelal, dan kun je bevrijd worden in veertig dagen. De vrijheid die
je dan zult ervaren zal een ander mens van je maken, je "echte ik". Dit is de echte
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vrijheid, de vrijheid om je geest onder controle te hebben, om helder te denken, om
je op eerder welke taak volledig te concentreren, zonder dat je beïnvloed wordt
door je vroegere zwakheden. De methode is eenvoudig.
Laat dit je niet afschrikken. De wonderlijke en eenvoudige methode om Satan te
ontlopen vinden we in het leven van Jezus.
Je hebt geprobeerd om van je probleem weg te vluchten. Je hebt geprobeerd om
het buiten te sluiten. Je hebt geprobeerd jezelf ervan te overtuigen dat er geen probleem was. Je hebt geprobeerd om het in je geest te vervangen door iets anders,
iets dat misschien op zichzelf goed was, maar je probleem kwam altijd terug, nietwaar? Nu zul je oog in oog staan met je probleem, je verslaving, je perversie, je
obsessie, je demon; oog-in-oog, en je zult zeggen dat het moet verdwijnen. Alvorens deze veertig dagen naar de vrijheid te beginnen moet je jezelf hierop voorbereiden, zoals Jezus zich voorbereidde door Zijn doopsel. Je moet geloven dat God
je de kracht geeft om je probleem te overwinnen. Je moet je eigenwaarde beseffen,
weten dat je kunt slagen, dat je een uniek schepsel bent van God zelf, en dat Hij wil
dat je geneest, dat je eeuwig geluk met Hem kunt delen. NU is het tijd om God uit te
nodigen in je hart te komen. Hij wil bij je komen en alles met je delen, maar Hij wil
Zichzelf nooit aan je opdringen. Je moet Hem in alle vrijheid uitnodigen. Wanneer
je Hem vraagt, dan komt Hij binnen.
Hij zal je niet afwijzen! Maar NU is het de tijd! Nu heb je de kracht die je nodig hebt.
Nu kun je beginnen aan je veertig dagen in de woestijn, waar je oog-in-oog zult
staan met Satan. Je hoeft je niet in een echte woestijn terug te trekken en je hoeft
je dagelijkse bezigheden met je werk of je familie of vrienden niet te onderbreken.
De plaats is niet belangrijk; je geestelijke ingesteldheid is echter de "woestijn" van
je ziel, wanneer je het barre, onbetreden gedeelte van je innerlijk betreedt. Hier ga
je je grootste probleem te lijf, je verslaving, je beheerst-zijn door duivelse macht, je
demon, Satan zelf, die je heeft onderdrukt; en dag na dag, gedurende veertig dagen, ga je meer op Jezus lijken. Je zult "neen!" zeggen. Terzelfdertijd wordt je sterker gedurende deze veertig dagen, door aktief met Gods Woord bezig te zijn, met
gebed en met alles wat voor jou persoonlijk een speciale betekenis heeft. Bij beproeving moet je Zijn eerste richtlijn volgen: je moet liefhebben, je moet jezelf weggeven. Dit hoeft niet groots of moeilijk te zijn. Een glimlach, bijvoorbeeld, is een
uitdrukking van liefde! Het is een wonderbaar geschenk wanneer de ontvanger,
door jouw glimlacht, God in jouw leven kan zien. Wanneer hij dat kan zien, dan
geef je het grootste geschenk aan een medemens, door een simpele glimlach: het
geschenk van liefde.
Door verder te studeren en meer over God te leren, en door te leven volgens Zijn
voornaamste richtlijnen, voorzien we onszelf van een stevige wapenrusting, die
ondoordringbaar is voor de boze. Door gedurende veertig dagen "Neen" te zeggen
tegen Satan en tegen je grootste verslaafdheid en je ergste zonde zul je een wilskracht ontwikkelen die sterker is dan je ooit had kunnen vermoeden. Je vervangt
Satan door God binnen in je eigen ziel.
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Wanneer je aan je veertig dagen naar de vrijheid begint, markeer dan deze dag als
"dag 1" op je kalender en ga daar elke dag mee verder. Denk elke dag aan je vorderingen, waar je bent en overzie je weg naar de vrijheid, met één dag tegelijk. En
elke dag opnieuw zul je "Neen" zeggen. "Neen!" tegen Satan. "Neen!" tegen het
kwade. Het kwade kan God niet weerstaan, en jij hebt God en Zijn kracht binnen in
je. Je hebt wilskracht! Je hoeft slechts één dag tegelijk sterk te zijn. Je zult je steeds
bewust zijn van je vorderingen, het aantal dagen dat je reeds voltooid hebt, het
aantal dagen die je nog resten. Elke dag die je zo markeert zul je meer en meer
opgetogen raken. Elke dag zul je voelen hoe een nieuwe kracht in je groeit,een
nieuwe wilskracht - Gods wilskracht.
Nu is het moment aangebroken om aan je veertigdaagse tocht in de woestijn van
je ziel te beginnen. Begin elke dag met de aangeduide schriftlezing, meditatie en
gebed. Herlees ze dikwijls gedurende elke dag, speciaal op de momenten waarop
je voelt dat je Gods kracht nodig hebt. Lees andere Schriftgedeelten of doe dingen
die voor jou een speciale betekenis hebben. En zorg dat je altijd, altijd gedurende
elk van deze veertig dagen, iets van de liefde van Christus uitstraalt, Gods liefde. Ik
raad je aan om je grootste probleem eerst aan te pakken gedurende deze veertig
dagen. Dezelfde methode kan opnieuw herhaald worden in de toekomst om met
kleinere problemen af te rekenen. Denk eraan dat God bij je is!
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1ste dag
Psalm 91:1-6
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,
van de verderfelijke pest.
Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
zijn trouw is schild en pantser.
Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht,
voor de pijl, die des daags vliegt;
voor de pest, die in het duister rondwaart,
voor het verderf, dat op de middag vernielt.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is de eerste dag van mijn nieuwe start.
Gedurende deze éne dag wil ik niet toegeven aan de verleiding van het kwade. Ik
zal sterk blijven, niet door mezelf, maar omdat Gods kracht in me werkt.
Als ik geconfronteerd word met verleiding, dan zal ik luidop "neen" zeggen!
Ik zal vandaag volle aandacht besteden aan Gods wondere schepping en ze waarderen en ervan houden. Ik wil observeren. Ik wil ervan houden. Ik wil dank zeggen
voor al deze fantastische gaven. Ik wil lof en eer brengen aan Hem, die boven alles
verheven is en die toch de tijd neemt om van mij te houden en me te leiden, alsof ik
het meest belangrijkste wezen ben in heel Zijn schepping.
Gebed
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.
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2de dag
Psalm 91:14-16
Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.
Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is de tweede dag van mijn wedergeboorte als kind van God. Ik weet dat ik vandaag sterker sta tegen de verleiding dan
gisteren. Ik hoef alleen vandaag vol te houden. Ik moet me geen zorgen maken
over de dag van morgen, want wanneer die dag begint is ook die weer een nieuwe
gave van God.
Vandaag geeft God me in deze dag weer nieuwe kansen om Hem te dienen, die
mij zo wonderbaarlijk heeft gemaakt. Hij heeft me geschapen opdat ik vrij zou zijn
en vandaag kies ik in alle vrijheid om Hem te dienen.
Vandaag is Zijn kracht in mij en is Zijn liefde in mij en omdat ik op Hem vertrouw
heeft Hij ook vertrouwen in mij.
Mijn doel is om op deze tweede dag zo te leven dat Hij op het einde van deze dag,
wanneer ik me te ruste leg, naar mij zal kunnen glimlachen en kan zeggen: "Goed
gedaan, mijn zoon (dochter)".
Gebed
Heer God, Schepper van hemel en aarde,
Dank dat U Zichzelf aan mij hebt bekend gemaakt
en dank voor de gave van Uw Zoon en om Zijn voorbeeld
toen Hij gedurende veertig dagen de verleidingen van Satan weerstond.
Ik bid U om vandaag dicht bij mij te blijven,
deze dag, en al de dagen van mijn leven,
mijn Heer en mijn God.
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3de dag
Psalm 91:14-16
Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte,
o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild,
hoorn mijns heils, mijn burcht.
Geloofd zij de Here, roep ik uit;
want van mijn vijanden ben ik verlost.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Op deze derde dag van mijn nieuwe start
voel ik mij bemoedigd.
Ik heb "Neen!" kunnen zeggen in de afgelopen twee dagen met de hulp en de
kracht van God. Hoewel ik weet dat de verleiding vandaag sterker zal zijn heb ik
door deze ervaring reden om aan te nemen dat ik kan winnen.
Want alhoewel ik alleen ben in mijn woestijn, zonder andere mensen rondom mij,
weet ik dat God bij mij is.
Dankzij Zijn kracht binnenin mij kan ik ook gedurende deze dag "Neen!" zeggen tegen Satan.
Gebed
Mijn God,
U hebt al de haren op mijn hoofd geteld.
Dank dat U zoveel van mij houdt
dat U mij op deze wonderbare manier de kracht geeft
om mijn verslaving of zondige gewoonte te overwinnen.
Ik geloof dat U almachtig bent, Heer,
en ik vraag U dat U mij kracht geeft door Uw sterkte en Uw liefde in
deze dag
zodat we samen Satan kunnen overwinnen.
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4de dag
Psalm 18:25-29
Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw,
jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk,
jegens de reine toont Gij U rein,
maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander.
Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen.
Gij toch doet mijn lamp schijnen,
de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
Met U immers loop ik op een legerbende in
en met mijn God spring ik over een muur.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is de vierde dag van mijn nieuw begin;
ik voel een begin van verandering binnen in me. Er is een nieuwe sterkte, een
nieuwe wilskracht die er vroeger niet was.
Ik ben een beter iemand; ik ga meer van mezelf en van anderen houden. De echte
"ik" komt naar de oppervlakte. Dit is de kracht, de liefde en al het goede in me dat
vroeger onderdrukt werd en nu bevrijd wordt. Ik wordt aangenaam in de ogen van
God. Ik voel hoe Zijn kracht binnenin mij toeneemt.
Vandaag wil ik opnieuw "ja" zeggen tegen Zijn liefde en "neen" tegen Satan.
Gebed
U wil ik prijzen, mijn Heer en mijn Redder.
U hebt het gebed gehoord van een van uw schepselen
dat in de val zat van zonde en verwarring.
U hebt mijn ogen geopend voor het wonder van Uw koninkrijk,
van Uw majesteit en van Uw kracht.
Ik bid dat ik in Uw huis mag verblijven alle dagen van mijn leven.
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5de dag
Psalm 18:16-19
Hij reikte van omhoog, greep mij,
trok mij op uit grote wateren.
Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, en aan mijn haters,
omdat zij sterker waren dan ik.
Zij traden mij in de weg ten dage van mijn ongeluk,
maar de Here was mij tot steun;
Hij leidde mij uit in de ruimte.
Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is dag 5 van mijn veertig dagen en ik
hou nog steeds stand; mijn Heer houdt stand. Ik word een rots zoals Jezus een rots
is. "Want mijn juk is zacht en mijn last is licht" zegt Hij in Matteüs 11:30.
Bedoelde Hij daarmee niet dat ik door Zijn kracht in mij gewoon de controle in Zijn
handen mag leggen en toezien hoe Hij het werk doet? Zijn werk in mij is echt wonderbaarlijk.
Misschien mag ik op een dag anderen helpen om hun zware lasten af te leggen en
de schoonheid in zichzelf te ontdekken. Samen houden we stand.
Samen gaan we deze veertig dagen verder.
Gebed
Heer,
Ik weet dat U mijn verdrukking hebt toegelaten
met het doel alles uiteindelijk ten goede te keren.
Want U bent goed, alles vergevend, vriendelijk en liefdevol.
Ik dank U omdat U van mij houdt en mij beschermt.
Dank voor alle geweldige gaven die U mij schenkt in deze veertig dagen.
Bewaar mij in Uw sterkte, mijn Heer, mijn God.
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6de dag
Psalm 16:1-3
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
Ik heb tot de Here gezegd:
Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
Wat betreft de heiligen die in den lande zijn:
zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. God toont mij elke dag nieuwe dingen. Mijn
visie verandert naarmate ik God overal begin te zien: in andere mensen en in Zijn
schepping. Deze wereld is een mooie plaats die vervuld is met Zijn glorie.
Hij doet wonderlijke dingen in mij naarmate deze veertig dagen verder lopen. De
verleiding is er nog. Satan is er nog altijd, maar ik heb een nieuw schild tegen hem.
Met Gods hulp zal mijn schild ook in deze zesde dag niet buigen.
Gebed
Heer,
Woorden kunnen nooit mijn dank uitdrukken
voor de nieuwe vrijheid die U mij hebt gegeven.
Ik was blind in mijn ketenen, maar dag na dag maakt U mij meer vrij.
Ik vraag U, Heer, blijf bij mij en bescherm mij al de dagen van mijn leven
en laat mij toe, alhoewel ik het niet waard ben, om U te dienen.
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7de dag
Psalm 16:7-8
Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven,
zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Sterkte en wijsheid en vrede zijn zo'n wonderbare gaven van God. Ik begin te leren dat deze veel meer waard zijn dan al mijn
materiële bezittingen.
Hij geeft mij een nieuwe visie, een positievere kijk op de wereld rondom mij. Ik ben
niet blind voor de problemen die er zijn maar ik besef nu ook de kansen voor oplossingen die ik vroeger nooit zag.
De verleidingen zijn er nog steeds, maar op een of andere manier voel ik dat het
ergste voorbij is. Met Gods hulp zal ik hoe dan ook weerstand kunnen blijven bieden.
Gebed
Jezus,
U hebt mij een geweldig voorbeeld gegeven door de veertig dagen
die U in de woestijn hebt doorgebracht.
Help mij om Uw gaven wijs te gebruiken,
zodat ik niet alleen bevrijd wordt in geest en ziel,
maar opdat ik ook anderen zal kunnen helpen diezelfde vrijheid te ervaren.
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8ste dag
Psalm 145:1-4
Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning,
ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer;
te allen dage zal ik U prijzen,
uw naam loven voor altoos en immer.
De Here is groot en zeer te prijzen,
zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen,
zij zullen uw machtige daden verkondigen.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik ervaar in mezelf een wonder, net alsof ik
teruggekeerd ben in de tijd waarin Jezus op deze aarde wandelde. Hij heeft mij
aangeraakt met zijn genezende kracht, door Zijn voorbeeld:
Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de
Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.
En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood
worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal
de mens leven.
En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in
een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun
heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij
dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er
staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.
En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar
beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw
voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd:
Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.
En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot
een bestemde tijd.
(Lucas 4:1-13)
Gebed
Dank U, Heer, voor dit geweldige voorbeeld
- het voorbeeld van Uw veertig dagen in de woestijn dat ik mag volgen om los te komen van de heerschappij van het kwade in mijn leven.
Dank U, Heer, voor deze uitdrukking van Uw liefde voor mij.
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9de dag
Psalm 145:17-18
De Here is rechtvaardig in al zijn wegen,
goedertieren in al zijn werken.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. God is bij me. In de afgelopen acht dagen
is Hij mijn vesting geweest tegen Satan. Alhoewel de verleiding tot zondigen blijft
bestaan groeit Gods kracht binnen in mij voortdurend.
Die nieuwe wilskracht verbaast me. Misschien mag ik door Hem Zijn rots worden.
Daar begin ik naar te verlangen: een rots worden voor mijn God.
Gebed
O God,
Blijf dichter bij mij dan ooit tevoren, tijdens deze beproeving in de woestijn van mijn
ziel.
Wees mijn Rots en mijn Sterkte, zodat ik Uw rots en Uw dienaar mag worden.
Help me, mijn Heer en Redder, zodat ik meer over U mag leren en over de oorzaak
van deze nieuwe, overwinnende vreugde die ik nu mag ervaren.
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10de dag
Psalm 146:5-7
Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft,
wiens verwachting is op de Here, zijn God,
die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is,
die trouwe houdt tot in eeuwigheid;
die de verdrukten recht verschaft,
die de hongerigen brood geeft.
De Here maakt de gevangenen los
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Mijn strijd gaat verder, maar ik voel dat ik
ga winnen. Ik heb dit misschien al eerder doorgemaakt, maar deze keer is het anders. Deze keer ben ik niet alleen. Deze keer is God bij me.
Waarom? Gewoon omdat ik het Hem gevraagd heb. Hij was er altijd en Hij wachtte
op mijn uitnodiging. Hoe gelukkig ben ik dat ik Hem mag kennen en dat ik mag weten dat Hij van mij houdt.
Onze tocht gaat verder op deze tiende dag.
Gebed
O Heer,
Dank U dat u deze gevangene hebt bevrijd.
Ik was een ellendig wrak totdat U in mijn leven kwam.
Nu voel ik mezelf waardevol, omdat U van mij houdt.
U hebt de schelen van mijn ogen weggenomen
en nu zie ik dat U mij wonderlijk hebt gemaakt naar Uw beeld.
Wees bij me, leid mij, geef me kracht in deze dag en alle verdere dagen
van mijn leven.
Ik vraag dit in de naam van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus.
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11de dag
Psalm 142:1-3
Met luider stem roep ik tot de Here,
met luider stem smeek ik de Here;
ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit,
ik maak Hem mijn benauwdheid bekend.
Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent Gij mijn pad.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Eén vierde van de tocht ligt achter mij. Het
lijkt langer dan tien dagen. De eerste dagen leken de langste en ze waren gevuld
met vrees. Nu kijk ik elke dag uit naar de nieuwe dag die de Heer mij geeft als naar
een kans om te zegevieren over Satan.
Ik weet dat hij elke dag een kans zal grijpen om mij aan te vallen, maar Jezus is
mijn voorbeeld. Met Gods hulp blijft ik deze elfde dag "Neen!" zeggen.
Gebed
Heer,
Dank U voor de gaven die U over mij uitstort.
Door mijn gebeden te verhoren maakt U duidelijk dat U mij vergeven hebt.
Ik bid nu dat U ook Uw zegen wilt uitstorten over al diegenen die ik in het verleden
heb gekwetst.
Help mij, Heer, om me bewust te worden dat alle mensen mijn broeders en zusters
zijn,
omdat ze Uw zonen en dochters zijn.
Help mij om U in de ander te ontdekken en om liefdevol
met mijn broeders en zusters om te gaan.
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12de dag
Psalm 144:1-2
Geprezen zij de Here, mijn rots,
die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg.
Mijn goedertierenheid en mijn vesting,
mijn burcht en mijn bevrijder,
mijn schild en bij wie ik schuil.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik ben zo gelukkig dat ik aan deze tocht ben
begonnen, omdat ik een volledig nieuw mens word. Ik ervaar een wedergeboorte
en een heel nieuw doel in mijn leven.
Het is alsof er deksels van mijn ogen werden weggenomen en alsof ik de dingen
voor het eerst duidelijk kan zien. Ik krijg meer controle over mijn geest. Ik krijg meer
waardering voor mijn nieuwe "ik" nu God en ik samen aan deze twaalfde dag beginnen.
Gebed
Heer,
U bent mijn sterkte voor altijd.
Ik was zo verblind dat ik U niet zag, zelfs niet wanneer ik tot U bad.
Help mij opdat ik Uw helende kracht nooit zal vergeten.
Help me om nooit te vergeten hoe blind, zwak en hulpeloos ik wel was.
Ga met mij op deze tocht en op alle tochten van mijn leven.
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13de dag
Psalm 23:1-4
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Twaalf dagen zijn voorbijgegaan; twaalf
dagen van weerstand, liefde en sterkte. Van wat voor mij ligt is alleen de dag van
vandaag belangrijk. Deze dag is een geschenk van God en een mogelijkheid om
Hem te dienen.
Ik wil deze dertiende dag verwelkomen met een glimlach op het gelaat en met een
lied in mijn hart, een liefdeslied voor Zijn schepping; een lied van waardering voor
Zijn liefde en trouw.
Gebed
Heer,
Ik loof Uw schoonheid en de plaats die vervuld is van Uw glorie.
Dank voor het geschenk van deze nieuwe dag
en dank voor de kans om U te dienen.
Ik bid dat ik een instrument mag zijn van liefde voor anderen,
dat ik U in hen mag ontdekken en dat zij U in mij mogen zien.
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14de dag
Psalm 32:1-2
Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is;
welzalig de mens,
wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Hoe heb ik opnieuw mogen beginnen? Ik
had straf verdiend voor mijn zonden uit het verleden. Ik werd overheerst door Satan en hoewel ik zo gebonden was lag de keuze volledig bij mij.
Nu ik terugkijk besef ik dat dit een dwaze keuze was. En in plaats van mij te straffen
heeft God mij vergeven en mij een nieuw wapen gegeven tegen het kwade, het
wapen van geloof. Hij heeft mij het zwaard van de liefde in mijn handen gegeven.
Hij leert mij dat ik door geloof in Hem en door de liefde uit te dragen die Hij mij geeft nog meer kan bereiken dan het overwinnen van alle verleidingen van de wereld.
Gebed
Heer,
Ik vraag U om vandaag heel dicht bij mij te blijven.
Versterk mijn geloof in U zodat ik U kan dienen
en zodat U om mij goedkeurend kunt glimlachen.
Help mij om Uw mensen te dienen en van hen te houden.
Maak van mijn handen Uw handen, van mijn ogen Uw ogen,
van mijn hart Uw vergevend hart, zodat ook vandaag Uw werk op deze wereld verder gaat.
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15de dag
Psalm 32:5
Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden,
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Twee weken zijn verlopen sinds God en ik
begonnen aan deze tocht in de woestijn van mijn ziel. Mijn ziel was toen een bar
terrein. Het is nu nog lang geen mooie tuin, maar ik zie dit nu als een mogelijkheid,
ja, zelfs als iets dat ik waarschijnlijk zal bereiken.
Op deze vijftiende dag is het Gods wil dat ik iets moois zal planten in mijn ziel door
Hem te dienen.
Gebed
Dank U, Heer, dat U de tuinman van mijn ziel wilt zijn.
U bent bezig met alle onkruid één voor één te verwijderen,
met het voeden van de bodem en met het planten van Uw vruchten.
Dank U dat U mij de ogen hebt geopend
zodat ik kan zien dat het onkruid en de vruchten niet samen kunnen groeien.
Wanneer het onkruid - mijn zonde - niet verwijderd wordt, dan kunnen de vruchten
- Uw liefde in mij - niet tot hun volle bloei komen en zich niet vermenigvuldigen.
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16de dag
Psalm 18:30-33
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Want wie is God behalve de Here,
wie is een rots buiten onze God?
Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt;
die mijn voeten maakt als die der hinden
en mij op mijn hoogten doet staan
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Jezus is gestorven opdat ik door Hem en
voor Hem zou leven. Hij wandelt niet langer op deze wereld om het verstand en het
hart van mensen te openen, om hun zielen te winnen voor zijn Vader in de hemel.
Daarom zal ik de taak moeten opnemen om zielen te winnen, zodat Zijn werk wordt
verdergezet.
Maar voordat ik die taak kan opnemen moet ik mezelf bevrijden van Satans werk,
zoals Jezus mij voordeed gedurende Zijn veertig dagen. Anders zal ik het verkeerde voorbeeld geven en mensen wegtrekken van God.
Jezus offer geeft mij de kracht in deze zestiende dag.
Gebed
Jezus,
Ik kan de nagels zien die Uw handen en Uw voeten vastsloegen op dat ruwe kruis.
Ik zie het bloed dat over Uw aangezicht vloeit,
veroorzaakt door de doornenkroon die door Uw beulen op Uw hoofd werd gedrukt.
U kijkt in de ogen van Uw moeder en ziet hoe zij lijdt
terwijl ze het leven traag uit Uw lichaam ziet wegvloeien.
Om te kunnen ademen moet U Uw lichaam omhoogduwen met Uw voeten,
maar de pijn die door de nagels veroorzaakt wordt is te groot.
Wanneer U stopt met duwen en weer aan Uw handen hangt,
dan dreigt de druk op Uw borst U opnieuw te verstikken.
U duwt Uzelf opnieuw omhoog om te kunnen ademen en zo herhaalt U die pijnlijke
cyclus.
Dank U, Heer, dat U door Uw lijden mij bevrijd hebt van mijn zonden.
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17de dag
Psalm 24:3-5
Wie mag de berg des Heren beklimmen,
wie mag staan in zijn heilige stede?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
die zijn ziel niet op valsheid richt,
noch bedrieglijk zweert.
Die zal van de Here een zegen wegdragen
en gerechtigheid van de God zijns heils.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. De verleiding van de boze blijft verder duren. Ze lijkt misschien zelfs sterker dan enkele dagen geleden, maar ik moet stand
houden. Er is teveel gewonnen om nu op te geven.
God is bij me en Hij wil me vrij maken. Het zou gemakkelijk zijn om nu aan de zonde toe te geven, maar dan zou ik opnieuw verloren zijn, opnieuw in slavernij, opnieuw zonder controle over mezelf.
Neen! Er is teveel gewonnen. En ik voel Gods kracht in me groeien op deze zeventiende dag.
Gebed
Dank U, Heer, dat U mijn gebeden antwoordt.
Dank U dat U bij me komt wanneer ik in nood ben en dat U aan mijn zijde staat.
Ik ervaar dat U mij sterk maakt, positief ingesteld, vol vertrouwen, doelgericht.
U maakt mijn leven waardevol en geeft het een doel.
Ik verbaas me over Uw werk, mijn Heer, mijn God.
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18de dag
Psalm 25:4-5
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,
leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik kan de Heer nooit terugbetalen voor datgene wat Hij voor mij heeft gedaan. God alleen kan de listen van Satan afweren.
God alleen kan mijn zonden vergeven en mij bevrijden uit de gevangenis die ze
voor mij creëren.
Weldra zal ik vrij zijn, écht vrij, voor de eerste keer in mijn leven.
Ik ben zolang een gevangene geweest, maar God maakt mij vrij voor heel de eeuwigheid.
Gebed
Mijn God,
U alleen kunt werkelijk vrij maken.
U bent mijn bevrijder en mijn redder, want uit mijzelf ben ik niet sterk of slim genoeg
om te ontkomen aan de listen van Satan.
Ik wil op U vertrouwen al de verdere dagen van mijn leven.
Toon mij, Heer, het pad van uw gerechtigheid en geef mij de kracht om Uw weg te
volgen,
de enige weg naar geluk, vrede en eeuwige vervulling.
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19de dag
Psalm 25:8-10
Goed en waarachtig is de Here;
daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw
voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Mijn vreugde is van de Here; in Hem vind ik
steun gedurende mijn tocht. Hij alleen is altijd bij me, altijd voor me. Hij alleen is
mijn vertrouwen waard, omdat Hij me nooit zal afwijzen, me nooit zal laten vallen.
Mijn erfdeel is groot, want het is in de Here God Zelf. Na mijn tocht zal ik de vreugde kennen Hem al de dagen van mijn leven te dienen.
Gebed
Heer,
Ik vraag U dat U mijn verlangen naar de aardse dingen zult doen afnemen
en dat mijn verlangen naar U zal groeien.
Help mij om Uw weg duidelijk te onderscheiden, Heer;
bevrijd mijn geest van alle hindernissen die tussen ons zouden kunnen staan.
Geef mij een nieuwe visie zodat ik Uw wil zal doen in al de uitdagingen van het leven.
Laat mij gericht zijn op het einddoel: bij U te zijn tot in eeuwigheid.
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20ste dag
Psalm 26:6-8
Ik was mijn handen in onschuld,
en maak de omgang om uw altaar, o Here,
terwijl ik luide een loflied doe horen,
en al uw wonderen vertel.
Here, ik heb lief de stede van uw huis,
de woonplaats van uw heerlijkheid.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Gods schepping is vervuld van schoonheid,
en ik word één van zijn mooie schepselen. Zijn aanwezigheid alleen kan het onmogelijke veranderen in het mogelijke, in het waarschijnlijke, in het vervulde.
De onaanzienlijke worm wordt een mooie vlinder omdat ik door Hem sterk word en
al het kwade kan overwinnen. De strijd is nog niet voorbij, maar zo lang God bij mij
is kan ik Satan weerstaan gedurende deze twintigste dag.
Gebed
Heer,
Blijf ook deze dag bij mij en laat Uw kracht in mij werken,
al de dagen van mijn leven, zodat ik voor U kan leven.
U bent het ware leven voor mij, het lied op mijn lippen en in mijn hart.
Dwaze mensen stapelen rijkdom op en zoeken naar lichamelijk plezier
en zo worden ze het slachtoffer van het kwade.
Hou mijn geest rein door Uw aanwezigheid, Heer,
zodat ik de enige weg naar waar geluk zal blijven zien, die in U en door U is.
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21ste dag
Psalm 27:1-3
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten
(mijn tegenstanders en mijn vijanden)
zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is oorlog: het goede tegen het kwade. Ik
ben de inzet, mijn ziel. Met Gods hulp heb ik de overhand in deze strijd, omdat Hij
de Almachtige is, de bron van alle kracht.
Maar ik mag niet vergeten dat het kwade allerlei listen gebruikt en op de loer ligt. Ik
moet mijn zwakte kennen, want verliezen betekent de eeuwige dood van mijn ziel
en winnen betekent eeuwig leven in glorie met mijn God. Ik zal sterk blijven en met
geloof als schild en liefde als wapen zullen Hij en ik winnen in deze 21ste dag.
Gebed
Heer,
U bent mijn rots en mijn redding. Met U ben ik alles; zonder U ben ik niets.
U hebt Zichzelf en Uw Zoon aan mij geopenbaard in deze woestijn.
U hebt mijn roep om hulp gehoord. U hebt mijn dorst gelaafd met Uw helend water.
Hoewel de schaduw van de dood mij volgt tijdens deze tocht vrees ik het kwade
niet,
omdat U mij eeuwig leven biedt.
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22ste dag
Psalm 27:4-5
Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik:
te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen,
en om te onderzoeken in zijn tempel.
Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads,
Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. God is goed voor mij; Hij vervult mijn hart
met Zijn vreugde. Hij stelt mij in staat om de uitdagingen van elke dag het hoofd te
bieden en mij als een winnaar te voelen, niet door mijn wilskracht en sterkte, maar
omdat Hij met mij is.
Ik hou ervan Zijn aanwezigheid te voelen; het geeft mij een gevoel van geliefd te
zijn zoals ik dat nooit eerder mocht ervaren. Het is een voorsmaak van de hemel.
Naarmate ik me bewust word Zijn eigendom te zijn schenkt Hij me meer en meer
van zijn wonderbare gaven: vrede, tevredenheid, geluk, andere mensen om van te
houden, om te dienen en om te vergeven, dagelijkse kansen om Hem te dienen, en
nog meer.
Hij is in alles bij mij op deze 22ste dag in mijn woestijn.
Gebed
Dank U, Heer, omdat U bij mij blijft; omdat U mij nooit opgeeft.
Ik geloof sterker dan ooit dat U aan het einde van deze woestijn
mijn uiteindelijke bestemming ziet: de redding van mijn ziel.
Het is Uw overwinning, Heer, en alle lof en eer komt U toe.
U bent de Almachtige, de Heilige. Wees de Heer van deze nieuw-gewonnen ziel.
Dit vraag ik in de naam van mijn Heer en Redder, Jezus Christus,
die met u leeft en heerst voor eeuwig.
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23ste dag
Psalm 28:6-7
Geprezen zij de Here,
want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen.
De Here is mijn kracht en mijn schild;
op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.
Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. God is bezig met grote dingen in mijn leven. Hij onderwerpt mijn vijand aan mij. Ik ben niet langer de zwakke persoon die
ik dacht te zijn. De Heer heeft mij de visie gegeven om Satan te doorzien, om zijn
leugens te doorprikken, om hem te herkennen in zijn vermommingen en om zijn
truuks te doorzien.
Nu is Jezus mijn voorbeeld. Hij is mijn norm voor goed en kwaad. Wanneer ik een
beslissing moet nemen vraag ik mij gewoon af wat Jezus zou doen.
Hij is bij mij op deze 23ste dag.
Gebed
Heer,
U bent machtig.
U verbaast mij door uw daden en in het bijzonder door Uw liefde voor mij.
Ik dacht van mezelf dat ik waardeloos was,
maar U hebt mij geleerd dat ik kostbaar ben in Uw ogen, mijn God.
Ik ben inderdaad rijk omdat U mij zo gezegend hebt.
Help mij, Heer, om deze wonderbare gave van Uw liefde te delen met anderen.
Ik was blind en nu kan ik zien.
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24ste dag
Psalm 30:1-3
Ik zal U verhogen, Here, want Gij hebt mij opgetrokken,
en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven.
Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen.
Here, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk,
Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. De Heer geeft mij rust en kalmte in deze
turbulente levenszee. Wat een kostbare schat is de Heer, een schat die ik voor altijd hoop te behouden, een mysterieuze schat. Maar ik kan Hem alleen behouden
door Hem weg te geven aan anderen, door Hem te delen, door aan anderen te
vertellen wat Hij voor mij heeft gedaan.
Door Hem aan anderen weg te geven zal ik Hem meer ontvangen.
Alleen God kan op zulke mysterieuze en wonderbare manier werken en Hij is in
deze dag met mij.
Gebed
Heer,
Dank U dat U Uzelf aan mij geeft, aan een zondaar die dit niet verdient.
Menselijk gezien kan ik U nooit waardig zijn, mijn God,
en toch ziet U mij als Uw geliefd kind, bedorven door mijn eigen dwaasheid
en U ziet dat ik Uw liefde en helende zorg nodig heb.
Ik kan nooit de wondere dingen terugbetalen die U aan mij hebt gedaan;
ik kan U enkel alle dagen van mijn leven lof toezingen.
Lof en eer en glorie komen U toe, de Meest Verhevene,
de Heerser van het heelal en de Heerser van mijn ziel.
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25ste dag
Psalm 30:11-12
Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans,
mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord,
opdat mijn ziel U zou psalmzingen, en nimmer verstommen.
Here, mijn God, voor altoos zal ik U loven.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Mijn Heer is machtig. Er is niets dat stand
kan houden tegen Zijn kracht en Zijn liefde voor Zijn schepping.
Ik geloof nu zeker dat Zijn grootste liefde uitgaat naar de ziel van de mens, want Hij
geeft hem de vrijheid voor Hem te kiezen of Hem af te wijzen. Wanneer we voor
Hem kiezen, dan maakt Hij alle dingen voor ons mogelijk.
Zijn sterkte wordt onze sterkte, een kracht waar ook op deze 25ste dag het kwade
niet tegenop kan.
Gebed
Heer,
U hebt mijn ogen geopend voor Uw schoonheid en Uw pracht.
Hoe blind was ik, dat ik U negeerde omwille van aardse dingen.
Maar U hebt geduld met mij gehad, Heer, en nu verander ik, zoals een vlinder,
in een van Uw mooie schepselen.
Ik ben wedergeboren in U, mijn God, mijn Redder.
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26ste dag
Psalm 31:3-5
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen,
want Gij zijt mijn veste.
In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Door de Heer is er een nieuw gevoel van
vrede over mij gekomen, net alsof ik beschut ben voor deze woelige wereld.
Ik geloof dat dit gevoel een teken is van de aanwezigheid van de Heilige Geest.
Omdat ik mij enkel op vandaag concentreer om weerstand te bieden tegen het
kwade voel ik hoe de kracht van de Heilige Geest in mij zal overwinnen gedurende
gans deze veertig dagen.
Mijn hart vloeit over van vreugde nu Hij en ik aan deze 26ste dag beginnen, waarin
God bezig is met de schepping van een bevrijde ziel.
Gebed
Ik prijs U, Almachtige Heer, omdat Uw kracht vrede en rust brengt in mijn ziel.
U herschept mij naar Uw wil, en het bevalt mij.
Mijn ziel is niet langer een troosteloze woestijn
die door de kracht van het kwade wordt beheerst.
Uzelf, Heer, bent bezig er een prachtige tuin aan te leggen.
U bevloeit en voedt mij met Uw heilige liefde.
Ik ben overweldigd en dankbaar, mijn Heer, mijn God.
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27ste dag
Psalm 91:9-12
Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;
geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;
want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen;
op de handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Ik ben Zijn ogen, Ik ben Zijn oren, ik ben Zijn voeten, ik ben Zijn handen en ik ben
Zijn stem in deze wereld. Ik mag een instrument zijn dat Hij gebruikt om Zijn werk
verder te zetten: het bevrijden van zielen uit de macht van de boze. Hij heeft mij bevrijd om in Zijn dienst te staan; hoe wonderbaar en groot is de Here! Hij blijft bij mij
en in mij.
Hij maakt Zijn woning in mij.
Ik wil de Here loven en dienen tijdens deze 27ste dag.
Gebed
Lof zij U, mijn God; Uw wonderen gaan mijn begrip te boven.
Maar ik hoef het niet te begrijpen.
Het is mij genoeg dat ik U mag loven en dienen, al de dagen van mijn leven.
U bent mijn God, de Bron van mijn leven.
Ik dank U voor dit leven. Ik dank U voor de kansen om U te dienen.
Ik dank U omdat U mij bevrijd hebt en omdat U mij een heldere geest geeft,
zodat ik U en al de schoonheid van Uw schepping kan zien.
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28ste dag
Psalm 92:1-5
Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste,
in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen,
en uw trouw in de nachten,
op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer.
Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden,
over de werken uwer handen zal ik jubelen.
Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. De Here is mijn God, en Hij wordt elke dag
meer mijn God, naarmate Hij Satan verdrijft uit mijn ziel.
God geeft mijn vreugde en vrede tijdens deze eenzame tocht, zoals ik die vroeger
nooit heb kunnen ervaren. Dit is echt wonderlijk. We beginnen deze 28ste dag met
een stille kracht.
Gebed
Heer,
Help mij om U nooit te vergeten zoals uw volk U vergat
en valse afgoden diende nadat U hen had bevrijd van de slavernij der Egyptenaren.
Ik vraag U dat ik altijd dankbaar zal terugdenken aan het wonder dat U in mij hebt
bewerkt.
Dat ik nooit zal vergeten in welke toestand ik mij bevond
voor U dit wonder in mij bewerkte.
Ik was een ander persoon, een vreemdeling, iemand waarvan ik niet kon houden.
Bescherm en bewaar mij, Here, voor de listen van Satan. Blijf altijd bij mij.
Dat vraag ik u in de naam van mijn Heer en Verlosser, Jezus Christus,
die met U leeft en heerst in alle eeuwigheid.
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29ste dag
Psalm 31:21-22
Geprezen zij de Here,
want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond
in de gloed der benauwdheid.
Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog;
hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord,
toen ik tot U riep om hulp.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik ben alleen in de woestijn van mijn ziel en
toch ben ik niet alleen omdat de Heer bij mij is. Zonder Zijn kracht zou ik geen enkele kans hebben tegen de werken van Satan. De Here geeft mij Zijn kracht en Zijn
inzicht zodat ik sterk sta en Satan kan herkennen in al zijn vermommingen.
Ik was heel de tijd een dwaas, zodat ik mijn zonde beschouwde als menselijke onvolmaaktheden. Ik sloot de ogen voor mijn slavernij. Ik dacht dat ik de kracht miste
om te veranderen.
Nu is de Heer bezig mij te bevrijden uit mijn ketenen. Hij opent een heel nieuwe
wereld voor mij. Hij is bij mij in deze wonderbare nieuwe dag die Hij gemaakt heeft.
Gebed
Heer,
Hoe kan ik U ooit danken omdat U mijn leven hebt veranderd? Nu weet ik wat het
betekent wedergeboren te zijn, nu U mij elke dag meer en meer vervult met Uw
liefdevolle aanwezigheid.
U hebt voor mij een heel nieuw leven geschapen, een leven in vrijheid;
een vrijheid die ik nooit gekend heb voor deze veertig dagen begonnen.
Blijf vandaag en alle dagen van mijn leven bij mij.
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30ste dag
Psalm 32:8-10
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
Ik raad u; mijn oog is op u.
Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand,
welks trots men bedwingt met toom en bit,
opdat het u niet te na kome.
Talrijk zijn de smarten van de goddeloze,
maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. "Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden" (Matt. 24:13). Nu weet ik dat ik sterk kan staan in mijn weerstand
tegen het kwade omdat God bij mij is.
Uit mezelf zou ik dit nooit kunnen. De sleutel is dat ik God om kracht vraag. Dat is
alles! Hem vragen met een oprecht hart, en het wordt gegeven. God is wonderbaarlijk. Hij is bij me. Hij maakt mij vrij op deze dertigste dag.
Gebed
Mijn God,
U vervult mij met ontzag! Uw daden zijn machtig en wonderlijk.
Uw vijanden smelten weg voor uw aangezicht.
U komt voor altijd lof toe, Heer van de Hemel, Koning van mijn ziel.
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31ste dag
Psalm 34:1-3
Ik wil de Here te allen tijde prijzen,
bestendig zij zijn lof in mijn mond.
In de Here beroeme zich mijn ziel;
laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen.
Maakt met mij de Here groot,
en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. "Het gebed van een rechtvaardige vermag
veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jak. 6:16). God heeft mijn gebed gehoord; Hij heeft geantwoord.
"En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden" (Jak.
5:15). Hij geneest mij, Hij vergeeft mij. Hij openbaart Zichzelf aan mij. Hij toont me
Zijn macht. Hij toont me Zijn medelijden.
Het Instrument van Zijn helende kracht is Zijn Zoon Jezus. Dit toont Zijn grote liefde
voor Zijn Zoon en voor mij. "God is liefde" (1 Joh. 4:16).
Gebed
Hoe wonderbaar bent U, Heer,
dat U in dit geweldige heelal aandacht voor mij hebt.
U luistert naar mijn gebed. U verhoort mijn bede om genezing en leiding.
Ga verder, Heer, met mij Uw weg te tonen,
zodat ik in Uw dienst kan staan.
Wees vandaag bij mij, bij al mijn ontmoetingen.
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32ste dag
Psalm 34:4-6
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde,
en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.
Deze ellendige hier riep en de Here hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik weet dat ik mij moet concentreren op
deze dag; het einde komt in zicht.
De last wordt weggenomen en ik ben een nieuw persoon. Ik wordt genezen van
mijn verslaving. Ik ervaar een wonder door de hand van mijn Heer.
Maar ik blijf volharden en zal de veertig dagen in de woestijn van mijn ziel voleindigen. Door deze weg - Jezus weg - ben ik zeker van mijn verandering.
Gebed
Heer,
U bent bij mij gebleven in de strijd. U hebt mij getroost in mijn ellende. U hebt mij
wilskracht gegeven toen ik geconfronteerd werd met Satans verleiding. U hebt mij
veranderd in een nieuw persoon, waarvan ik werkelijk hou.
Help mij Heer, om Uw wil te doen, al de dagen van mijn leven. Wees deze 32ste
dag bij mij.
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33ste dag
Psalm 34:19-22
Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de Here;
Hij behoedt al zijn beenderen,
niet een daarvan wordt gebroken.
Het onheil doodt de goddeloze,
en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.
De Here verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. De Heer is mijn sterkte en mijn schuilplaats.
Door Hem kan ik de boze weerstaan en niet toegeven aan de verleiding, die aan
mijn ziel knaagt.
God heeft mij uit het duister geleid, in het licht van zijn redding. Ik zal al de dagen
van mijn leven in het huis van mijn Heer verblijven. Dat is mijn keuze en samen beginnen we aan deze 33ste dag in de woestijn van mijn ziel.
Gebed
Heer,
U bent wonderbaar. U hebt mijn ogen geopend en mij de boze getoond,
zodat ik hem kan weerstaan. U hebt ook Uzelf aan mij geopenbaard.
Hoe verblind ben ik geweest. Ik heb zoveel van Uw schoonheid gemist. Ik wil de
Here voor altijd loven, omdat Hij zo'n grote dingen voor mij heeft gedaan.
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34ste dag
Psalm 36:5-7
Here, hemelhoog is uw goedertierenheid,
uw trouw reikt tot de wolken;
uw gerechtigheid is als de bergen Gods,
uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, Here.
Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uwer vleugelen.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. De Heer heeft mij in een moeilijke tijd geholpen. Hij heeft mijn wonden verzorgd. Hij heeft mij een overvloed aan geestelijke
gaven geschonken. Hij heeft voorzien in mijn behoeften. Hij zorgt voortdurend voor
mij.
Waarom doet Hij dit? Ik ben een zondaar. Ik ben nog lang niet volmaakt, maar de
Heer ziet dat mijn hart waarachtig is. Hij weet dat ik de boeien van Satan wil afschudden en een dienaar van de Heer wil worden.
Hij antwoordt de roep van diegenen die zich naar Hem uitstrekken.
Gebed
Heer,
U hebt aan Uw nieuwe dienaar zoveel geopenbaard. U hebt mij nieuwe inzichten
gegeven, zodat ik de dingen kan onderscheiden waarvoor ik vroeger blind was.
Uw goedheid en vriendelijkheid overweldigen me.
U vult mijn beker met Uw liefde. U bent de behoeder van mijn ziel, de Herder van
mijn hart. U bent bij mij, wanneer we aan deze 34ste dag beginnen.
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35ste dag
Psalm 36:8-10
Zij laven zich aan het vette van uw huis,
Gij drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden.
Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.
Bestendig uw goedertierenheid voor wie U kennen,
en uw gerechtigheid voor de oprechten van hart.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. We staan hier op een plaats die eens een
barre woestijn was, de woestijn van mijn ziel. Maar nu, nu we het einde van mijn
tocht naderen, wordt het een mooie tuin, enkel omdat de Here deze plaats zegent.
Ik weet dat het einde van deze tocht enkel het begin is van een nieuw en wonderlijk leven, waar ik de Here kan dienen en Zijn liefde kan doorgeven. Hoe wonderlijk
is de Here God. Hoe bevoorrecht ben ik, dat Hij me heeft gered uit de gloeiende
oven van mijn zonde.
Gebed
Lof zij U, Here God, Koning in alle eeuwigheid.
U bent boven alles verheven met Uw kracht en macht.
U houdt van Uw kinderen, met een vergevend en zorgend hart.
U geeft ons de vrijheid om onze eigen weg te kiezen,
en wanneer dit de weg is van het kwade, dan vervloekt U ons niet,
maar U wacht geduldig en met open armen op ons.
U hebt Uw Zoon gezonden, opdat wij U zouden vinden.
Wees de Heerser van mijn hart, mijn ziel en mijn geest in deze 35ste dag.
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36ste dag
Psalm 37:1-4
Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid,
benijd niet wie onrecht plegen;
want zij verdorren snel als het gras,
en verwelken als het groene kruid.
Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid;
verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik ben geschapen om het goede te doen,
om God te dienen en om anderen te dienen. Er is een doel in mijn leven. Ik ben
niet geboren om er gewoon te zijn; wat voor zin zou dat hebben?
Wij zijn zo blind. We geloven dat "ervan genieten" of "grijpen wat je kunt krijgen"
een beschrijving is van een vervuld leven. Neen! Vervulling ligt in het dienen, in het
beminnen, in het geven, in het vergeven en in het helpen van de minsten van mijn
broeders en zusters.
Dat is de weg van Jezus, het pad dat Hij voor ons heeft uitgestippeld om de weg
naar Hem terug te vinden, de Bron van waarheid, de Weg naar eeuwige vreugde.
Gebed
Heer,
Uw schoonheid is overvloedig aanwezig in Uw schepping.
Elke dag openbaart U mij meer van Uw schoonheid, meer van Uzelf.
Hoe kan ik U dienen, Heer? Ik kijk uit naar Uw aanwijzingen.
U hebt mij geleerd dat ik mijn dankbaarheid tegenover U kan tonen door U te dienen.
Ik verlang naar U. Bij U te zijn tot in alle eeuwigheid is mijn grootste wens.
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37ste dag
Psalm 40:4-5
Welzalig de man, die de Here tot zijn vertrouwen heeft gesteld,
die zich niet wendt tot de hovaardigen,
noch tot hen die naar leugen afdwalen.
Talrijk hebt Gij gemaakt, o Here, mijn God,
uw wonderen en uw gedachten jegens ons
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. God is goed voor mij. Zijn zegeningen stralen als de zon op mij neer. Hij heeft mijn verslaafdheid genezen en mijn vijand beschaamd.
Hoe kan ik de Heer ooit vergoeden wat Hij voor mij deed? Ik wil Hem toebehoren
en open staan voor Zijn bevelen. Zijn werk is niet moeilijk maar vreugdevol, het
helpt anderen en draagt vrucht. Ik kijk uit en luister naar Zijn boodschap op deze
37ste dag.
Gebed
Heer,
U bent zo goed en zo machtig. U geneest de ongeneeslijke.
Help mij om op deze wereld het instrument te zijn van Uw liefde.
Help mij om Uw goedheid en Uw liefde uit te stralen naar de anderen,
die mijn broeders en zusters zijn.
Ik behoor U toe, Heer; doet met mij wat U wilt.
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38ste dag
Psalm 42:7-8
Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen;
al uw baren en golven slaan over mij heen.
Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Ik heb een lange tocht afgelegd met de
Here mijn God, en Hij is mij trouw geweest. Hij was bij mij, zoals Hij bij Zijn Zoon
was, bij alle verleidingen van de Satan. Ook ik ben Zijn kind.
De Here is wonderbaar en machtig in alles wat Hij doet voor Zijn volk.
Dat is de sleutel: van Hem te zijn, omhuld te zijn door Zijn liefde. Dan zijn alle dingen mogelijk.
Gebed
Heer,
U bent mijn God en mijn sterkte. Er is niets in het ganse heelal dat U kan weerstaan.
U hebt een wonder bewerkt in dit sterfelijke leven.
U hebt het sterfelijke onsterfelijk gemaakt;
het is Uw grootste verlangen dat Uw kinderen vrij kiezen om voor eeuwig bij U te
zijn.
Dank U, Heer, omdat U van mij houdt.
Blijf vandaag bij mij met Uw liefde, en verder alle dagen van mijn leven.
Laat mij toe U vandaag te dienen.
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39ste dag
Psalm 43:3-4
Zend uw licht en uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar uw heilige bergen naar uw woningen,
zodat ik kan gaan tot Gods altaar,
tot de God mijner jubelende vreugde,
en U love met de citer, o God, mijn God!
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. De Heer leidt mij op al mijn wegen. Wanneer ik Zijn leiding aanvaard en mijn best doe om te leven zoals Hij verlangt, dan
beschermt Hij mij en overlaadt mij met Zijn zegeningen.
Hij leidt mij naar andere mensen zoals ik, die met Hem willen leven en Hem willen
dienen. Hij zegent mij op elk moment van mijn leven en in alle dingen die ik doe.
Wat is de weg van de Here een geweldige ontdekking!
Gebed
U komt alle lof toe, mijn Heer en mijn God.
Uw liefdevolle hand leidt heel Uw schepping. Enkel misleide mensen missen Uw
zegen.
Breng ze terug bij Uw kudde, Heer.
Help Uw dienaren om ze terug bij Uw kudde te brengen,
zodat zij ook de vreugde mogen kennen van de wandel in Uw licht
en van in alle dingen geleid te worden door uw zachte en liefdevolle hand.
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40ste dag
Psalm 52:8-9
Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God;
ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.
Voor altoos zal ik U loven, omdat Gij het gedaan hebt;
ik zal uw naam verwachten (want die is goed)
in tegenwoordigheid van uw gunstgenoten.
Overdenking
Ik duid deze dag aan op mijn kalender. Dit is de laatste dag in de woestijn van mijn
ziel; de laatste dag van mijn confrontatie met Satan.
Nu is mijn grootste zwakte veranderd in kracht, omdat mijn God datgene in mij
heeft overwonnen dat zich tegen Hem keerde.
Hij heeft mij veranderd in een nieuwe discipel, in een nieuwe rots. Ik ben die discipel; ik ben die rots! God heeft Zichzelf en Zijn Zoon aan mij geopenbaard en mij
genezen. Hij heeft mijn demon verdreven.
Groot is de Naam van de Heer! Ik wil hem loven en dienen, al de dagen van mijn
leven.
Gebed
U komt alle lof toe, mijn Heer en mijn God, omdat U mij bevrijd hebt!
Ik ben bevrijd van de ketenen van Satan en van zijn verleiding.
Hoe wonderlijk is deze vrijheid; hoe vreugdevol de smaak van de hemel.
Ik ben vernieuwd; ik ben wedergeboren in de Here.
Hier is ware overvloed, waarachtig geluk, echte vervulling.
Alle lof is voor U, mijn Heer, mij God.
Help mij om Uw wonderlijke genezing te verspreiden bij diegenen die in nood zijn.
Geef mij de moed om te getuigen van Uw werk in mij.
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BESLUIT
Prijst de Heer, we zijn vrij! Het is alsof we voor de eerste keer in ons leven werkelijk
vrij zijn. Onze geest is niet langer de slaaf van de invloed van kwade gedachten en
daden. Onze geest is rein. Het is alsof we een kankerplek hadden die heelkundig
werd verwijderd. Wanneer we terugkijken op onze vroegere gedachten en daden,
dan vragen we ons af hoe we zo diep hebben kunnen vallen. Maar nu zijn we terug. Het verloren kind is teruggekeerd. De ongeneeslijke is genezen. Hoe is dit
mogelijk? Er is maar één antwoord op: Gods onweerstaanbare liefde voor ons.
Looft de Here! Vergeet het nooit! Vergeet nooit hoe we waren. Vergeet nooit Wie
ons heeft genezen.
Nu kun je je beter concentreren op je werk. Je rendement is verbeterd.
Je kijkt anders naar andere mensen, als medeschepselen van God. Je kijkt uit naar
en je vindt God in anderen. Je handelt uit echte liefde, echte naastenliefde. Je bekijkt de hele wereld vanuit een ander perspectief. Je hebt vrede met jezelf en vrede
met God. Je bent je ervan bewust dat met God alle dingen mogelijk zijn; niets is onmogelijk. Je bent gelukkig; écht gelukkig. Je weet dat de enige Bron van vreugde,
de enige Bron van vrede, de enige Bron van vrijheid God Zelf is. Zijn kracht en Zijn
liefde bevinden zich nu binnen in je.
Dit betekent niet dat je kan gaan rusten na deze veertig dagen. Satan zal nooit zijn
pogingen staken om je ziel terug in zijn bezit te krijgen. En terzelfdertijd zal God je
nooit dwingen om Zijn weg te kiezen. We zien dit bij het volk Israël, die een gouden
beeld maakten en dit gingen aanbidden nadat God hen had bevrijd van de Egyptenaren. Op dezelfde manier hebben vele staten, nadat ze gesticht waren op de principes van vrijheid, gerechtigheid en godsdienstigheid, de morele waarden en God
de rug toegekeerd. Zelfs nadat we bevrijd zijn uit slavernij, verslaafdheid of obsessie kunnen we, net als de Israëlieten, een andere, valse god gaan volgen. Zo kun
je, nadat je bijvoorbeeld bent bevrijd van een seksuele zonde, je nieuwe vrijheid
gaan gebruiken om financiële welstand na te jagen. Als je dan in deze val loopt
dan ben je opnieuw geketend aan een andere verslaafdheid.
Je moet dus waakzaam blijven. Hoe doe je dat? Door te bidden en door met God in
contact te blijven. Hoe meer Zijn liefde je hart en je ziel vervult, hoe sterker je staat
in je strijd tegen Satan. Je creëert een voortdurende en positieve aanwezigheid
van God. Bid om geloof; bid om Hem beter te leren kennen; bid om Zijn liefde; bid
om gebruikt te mogen worden in Zijn dienst. Door in Hem te geloven kun je alle
angsten in deze wereld overwinnen. Door Hem te kennen kan je geest de grootste
wonderen van dit heelal ervaren. Door vervuld te worden met Zijn liefde, met Zijn
Heilige Geest, zul je de tegenwoordigheid van God Zelf binnen in je mogen ervaren. En door Hem te dienen, door Zijn liefde te delen - een liefde die vraagt om gedeeld te worden - bewijs je aan de mensheid en aan God de grootste dienst. Door
van anderen te houden doe je wat God verlangt en Hij zal je nog meer van Zijn liefde teruggeven. Je wordt een spiegel van God, een zoon of dochter van God, en
één met God in onsterfelijkheid en in een leven dat anderen begrijpt en tot zegen
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is.
Door succesvol deze veertig dagen in de woestijn van je ziel te voleindigen ben je
bevrijd uit de slavernij van de zonde. Je bent nu werkelijk vrij, vrij om de wereld
vanuit een ander gezichtspunt te zien, misschien voor het eerst in je leven. Je gedachten worden niet langer beheerst door wat algemeen aanvaardbaar is omdat je
nu de samenleving kunt zien zoals ze is: misleid en corrupt. Nu kun je, met die
nieuwe, heldere kijk, je geest openstellen en de enige weg, de enige waarheid, het
enige leven ontdekken: het leven met God. Je zult alle valse goden herkennen en
alle truuks waarmee Satan blijft proberen om je af te leiden en je opnieuw in slavernij te brengen. Maar je hebt God als nieuwe maatstaf. Alles wat niet van Hem is,
is vals en leugenachtig.
Met die nieuwe heldere geest zul je ook merken dat sommigen die beweren dat ze
God toebehoren in werkelijkheid leugenaars zijn. Je hebt een nieuwe gave van
onderscheid waardoor je Satan achter hun leugens kunt herkennen. Je heldere
geest zal elk aspect van je leven verrijken. De mensen uit je omgeving worden
meer waardevol en je behandelt hen met liefde. Je wordt je meer bewust van hun
gevoelens en je krijgt een nieuw verlangen om anderen gelukkig te maken in
plaats van enkel je eigen geluk te zoeken.
Ik weet niet hoe het met je geestelijk leven gesteld was voor je aan deze veertig
dagen begon, maar je bent je nu zeker beter bewust van de aanwezigheid van
God en van Zijn rol in jouw leven. Je wordt je bewust van de nieuwe vrijheid die Hij
je heeft gegeven: de vrijheid om voor Hem te kiezen. Hij zal Zichzelf nooit aan je
opdringen. Dat staat lijnrecht tegenover de werkwijze van Satan, die elke truuk zal
gebruiken om je opnieuw tot slaaf te maken. God geeft je eerder de vrije mogelijkheid om bezit te nemen van Hem, dan dat Hij bezit zou nemen van jou. Hij biedt je
Zichzelf op zoveel verschillende manieren aan, in de eerste plaats door Zijn liefde.
Hij schonk je Zijn Zoon, door het grootste offer, de grootste daad van liefde in de
hele geschiedenis. Jezus werd geboren om een vernederende, pijnlijke dood te
sterven opdat mensen de mogelijkheid zouden krijgen hun eigen zondige weg te
verlaten en Gods weg te kiezen naar eeuwig leven met Hem.
En nu heb je de sleutel van de poort naar de hemel in handen. Je voornaamste
richtlijn, de reden van je leven op deze aarde, is van anderen te houden zoals God
van jou houdt, onzelfzuchtig, jezelf te geven aan de mensen die je in je leven ontmoet. Je hebt jezelf gereinigd van het kwade en je hebt nu zelf de vrijheid om je eigen weg te kiezen voor de rest van je leven.
O, Heer, dank U voor dit geschenk van Uw veertig dagen in de woestijn. <Dank U
dat U mijn ziel bevrijd hebt van Satan en dat ik Uw wonderbare reiniging mag ervaren en de vrijheid van ziel en geest, zoals ze werd ervaren door Uw Zoon, mijn
Heer en Redder,
Jezus Christus.
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Hoofdstuk 7

Een nieuwe ik
Mijn beroep is verkoper. Zoals de meeste beroepen is verkopen een resultaat-gerichte bezigheid. Het lijkt soms alsof iedereen meer belangstelling heeft voor het
bereiken van resultaten dan voor de manier waarop een resultaat bereikt werd.
Dus laat ons nu even kijken naar de resultaten van onze veertig dagen. We beginnen met de persoonlijke resultaten. Ten eerste: we zijn vrij! Ja, natuurlijk: Satan
blijft ons aanvallen en tracht ons opnieuw te verlokken met onze oude gewoonten.
Hij zal zijn pogingen om je opnieuw tot slaaf te maken nooit opgeven.
Maar jij - mijn vriend, mijn broer, mij zuster - bent nu een nieuw persoon, en het
allernieuwste in je is een nieuwe innerlijke kracht - een kracht die met Satan lacht
en die God doet glimlachen en je laat aanspreken met: "Mijn kind"!
Die nieuwe, sterke persoon is in staat om beter te funktioneren in deze wereld. Je
bent nu in staat om helder te denken; je ziet de wereld door andere ogen. Je hebt
opnieuw hoop, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen, voor de hele wereld.
Je draagt nu de vruchten van je hoop en van je geloof, want zonder geloof in God,
in Jezus en in jezelf zou je deze veertig dagen nooit hebben kunnen volbrengen.
Nu je ondervonden hebt dat God en Jezus een werkelijkheid zijn in je leven, nu je
de kracht van deze veertig-dagen-methode die je werd aangereikt hebt ondervonden, weet je wat de waarheid is. Zijn Woord is de waarheid. Je weet nu dat je leven
niet voorbij is wanneer je lichaam sterft. Je weet nu dat er een heerlijk leven voor je
ligt, in eeuwigheid bij God. Je realiseert je nu ook dat God je met een bepaald doel
op deze wereld heeft gezet en je moet je nu meer dan ooit inzetten om dat doel te
bereiken, want je bent dankbaar omdat God je van je verslaving heeft bevrijd.
Het kan zijn dat je nu over-geestelijk lijkt, niet in Gods ogen maar in de ogen van
anderen. Omdat we niet geroepen zijn om mensen van God af te stoten maar om
ze voor Hem te winnen moeten we oplettend zijn voor hun gevoelens en hun reacties. Laat hen kennis maken met je nieuwe ik maar niet met een fanatiekeling. Laat
ze een persoon zien die ze willen imiteren. Trek hen naar God toe. Hoe? Gewoon
met je liefde. Wees goed, wees vriendelijk, wees behulpzaam, wees vrijgevig,
wees gelukkig - omdat je gelukkig bent met je nieuwe vrijheid, gelukkig bent omdat
er zo'n last van je werd weggenomen. Deel dat geluk door anderen te helpen zich
van hun lasten te bevrijden. Ook zij hebben te maken met verslavingen, obsessies,
schuld, pijn en het ellendige gevoel verloren te zijn. Jij kunt hun "goede herder"
zijn. Jij kunt hen terugbrengen tot Gods kudde door jouw liefde.
Waarom willen we voortdurend uitkijken naar gelegenheden om te geven, te delen
en Gods liefde uit te dragen? Omdat God op ons rekent. Diegenen onder ons die
het voorrecht hadden Zijn boodschap te horen worden Gods medewerkers. Jezus
is niet langer lichamelijk aanwezig op deze wereld.
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Totdat Hij terugkomt zijn wij de instrumenten die God gebruikt om Zijn werk te
doen. Maar waarom zouden we ons dat aantrekken? Is het niet eenvoudiger om
anderen het werk te laten doen? Zijn er niet genoeg enthousiastelingen die de wereld willen bekeren?
Totdat Satan definitief zal verslagen zijn en van deze aarde wordt verwijderd, zijn
we allemaal nodig. Het feit dat we soms denken dat iemand anders werd uitgekozen om Gods werk te doen bewijst dat Satan ons nog steeds tracht te beïnvloeden
en onze aandacht wilt afleiden van het doorgeven van Gods liefde. En we kunnen
van Gods liefde nooit teveel weggeven. Wanneer we deze liefde weggeven, zullen
we nog meer liefde van God ontvangen. En die liefde is de enige schat die we van
deze wereld kunnen meenemen naar ons volgend leven, alhoewel dat niet onze
voornaamste motivatie is. Onze voornaamste motivatie moet erin bestaan dat we
anderen de ogen willen openen, zodat ze kunnen zien wat wij gezien hebben: de
weg naar bevrijding. We verlangen ernaar zielen te winnen. We verlangen ernaar
dat iedereen de vrede, de harmonie en de vreugde mag ervaren van een leven
met God.
Er is nog een andere gezonde drijfveer voor ons verlangen om Gods werk te doen:
onze liefde voor Hem. Hij heeft ons gered van onze zelfgekozen weg naar de hel
en daarom zijn we Hem dankbaar. Wij kunnen op geen enkele manier het mirakel
van onze bevrijding terugbetalen en daarom willen we Hem dienen en door Hem
te dienen willen we Hem gedurende de rest van ons leven onze liefde tonen.
Zo willen we gebruik maken van elke kans die God Zelf ons geeft om Zijn liefde uit
te stralen. Sta altijd open, heb altijd aandacht voor anderen en bidt altijd dat Hij de
deuren zou openen op de weg die Hij wil dat je volgt. Dikwijls zullen we opnieuw
moeten kiezen tussen Zijn weg en de weg van de wereld. Soms zal de weg van de
wereld verraderlijk veel lijken op de weg van God. Bid voor de gave van onderscheid en maak van elke kans gebruik om God te dienen en om Zijn liefde te verspreiden.
Veel bewegingen die van zichzelf beweren ten dienste te staan van de mensheid
blijken achteraf slechts methodes om de massa te manipuleren en om een paar
enkelingen te dienen. Nazisme en communisme zijn hiervan bekende voorbeelden. Iedere beweging die een man of een vrouw tot haar leider uitroept kan misschien humane bedoelingen hebben, maar ze zal uiteindelijk falen indien ze niet
onder leiding staat van God zelf. Wees wantrouwig tegenover elke organisatie die
zijn leider als een god verheerlijkt. Hoe dichter een leider bij God staat, hoe meer
hij zich zal gedragen als een dienaar, omdat hij beseft dat God de echte Leider is,
de echte Inspirator. Maar wanneer iemand zich vastklampt aan zijn positie als leider dan dient hij enkel zichzelf en negeert hij Gods weg.
Gods zaak belooft geen lichamelijk voedsel of geen jobs of geen gelijkheid voor iedereen. God heeft ons gezegd dat de armen altijd bij ons zullen zijn. Daarom weten we dat armoede ons de kans biedt om anderen en om God te dienen maar dat
ze nooit van deze wereld zal verdwijnen zolang deze wereld geregeerd wordt door
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Satan. Wij zullen ook altijd mensen ontmoeten die het materieel beter hebben dan
wijzelf.
Wanneer we in de eerste plaats gelijkheid tussen mensen nastreven, dan zijn we
gedoemd om gefrustreerd te leven. Fysieke en materiële wedijver zijn leeg en zonder liefde, omdat liefde het opperste doel is. Omdat Jezus de vleesgeworden liefde
is, moeten wij ernaar streven steeds meer op Jezus te gaan lijken. Is dat mogelijk?
Kennen wij iemand die een voorbeeld van liefde is? Als dat niet het geval is, dan
wordt het misschien tijd dat we onze ogen openen en rondom ons kijken. Want zulke mensen bestaan. Het zijn degenen die ons verbazen door te glimlachen wanneer ze aangevallen worden, omdat ze dit slechts zien als een kans om liefde te
geven. Dat zijn de mensen die we willen leren kennen en die we willen navolgen.
Na onze veertig dagen in de woestijn moeten we ons inspannen om dicht bij te
God blijven omdat Satan nooit rust. Hij zal ons blijven volgen.
Maar wanneer God in ons hart en in onze ziel blijft, dan kunnen we Satan uitlachen
wanneer we zijn verleidingen ondervinden. We moeten blijven bidden voor anderen en voor onszelf. God wil ons bij elke stap die we doen helpen, voor de rest van
ons leven. Wees ervan overtuigd dat Hij zelfs in de kleinste dingen bij ons is. Niets
is zo weinig belangrijk dat we er niet voor mogen bidden. Begin elke dag met Hem
te vragen om bij je te zijn, om je te leiden, om je Zijn kracht te geven, om je de
kracht van Jezus te geven. Kijk naar Hem uit in de anderen, deel Hem, geef Hem
door, geef van jezelf.
Honger en dorst naar de kennis van God. Lees regelmatig goede boeken die je
geestelijk helpen groeien. Schaf je een goede studiebijbel aan.
Wanneer je de Bijbel kunt bestuderen in een kleine groep zul je sneller en gerichter leren. Begin in het Nieuwe Testament de vier Evangeliën te lezen. Dan kun je
teruggaan naar het Oude Testament, zien hoe Jezus komst werd voorspeld en verder in het Nieuwe Testament de groei van de eerste Gemeenten leren begrijpen.
Om God te leren kennen moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. In de
eerste plaats moeten we de juiste redenen hebben om Hem te leren kennen: onze
liefde tot Hem of ons verlangen om Hem te dienen of Hem te volgen. Vervolgens
moeten we God toelaten ons te onderrichten op Zijn tempo en op Zijn manier. De
Bijbel is één van de middelen die Hij daartoe gebruikt. Andere leermiddelen kunnen onze ervaringen met anderen zijn, of gelijk wat uit Zijn schepping. Wees je bewust van Gods aanwezigheid; luister voortdurend om Zijn boodschap te ontvangen. Hij kan bepaalde kennis achterhouden omdat Hij de tijd nog niet gekomen
acht of omdat Hij weet dat je er nog niet klaar voor bent. Dat moeten we leren aanvaarden. Hij is tenslotte God. Het is trouwens niet nodig dat we alles weten; waartoe dient ons geloof anders? Hij zal ons deelgenoot maken van Zijn kennis naarmate we die nodig hebben. Weet dat Hij ons op elk moment en op elke plaats kan
onderrichten. Het kan zijn dat je plots een idee krijgt dat je zomaar te binnen schiet
(maar Hij laat niets gebeuren zonder een bepaalde bedoeling). Het kan gebeuren
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dat je in een groepsdiscussie een antwoord geeft dat je eerder niet wist, en waarvan je op een of andere manier nu plots weet dat dit het juiste antwoord is.
Wanneer Hij je deelgenoot maakt van Zijn kennis, dan heeft Hij daarmee altijd een
doel. Het kan te maken hebben met een speciale dienst die Hij van jou verlangt.
Verlang ernaar om Hem te dienen. Wees er zeker van dat Hij voor ieder van ons
een speciale taak heeft. Bid om leiding en wees ervan overtuigd dat Hij zal antwoorden op een moment waarop je dat niet verwacht en dat het een heel ander
antwoord kan zijn dan je eerst dacht.
Sta open voor Zijn wil voor je leven. Die openheid kun je alleen hebben wanneer
je werkelijk vrij bent en verlost van de ketenen van Satan. God kan wachten tot je
die vrijheid bereikt hebt alvorens Hij je zijn plan openbaart, zoals dat met de schrijver van dit werkboek het geval was.
Na deze veertig dagen zul je merken dat je veranderd bent; dat je een beter persoon bent geworden. Men zal makkelijker van je kunnen houden omdat je nu vrij
bent om zelf liefde uit te stralen. Er is een last weggenomen die op je geest drukte,
op je innerlijk, op je ware ik. Het resultaat is dat je een ommekeer hebt ervaren. Je
bent je gaan realiseren dat dit enkel mogelijk was dankzij God en dat je hebt kunnen genieten van de grootste kracht in het universum. Je hebt het wonder mogen
ervaren van het einde van je slavernij. Je hebt voor het eerst sinds een lange,
lange tijd jezelf volledig onder controle.
Ongeacht wat je overtuiging ook was voor deze ommekeer, je weet nu dat God bestaat. Je genezing was enkel mogelijk door Hem. Je hebt een vernieuwd geloof en
je bent Hem dankbaar. Je merkt dat je nu de persoon bent die je altijd al wilde zijn.
Daarom werd dit hoofdstuk geschreven voor je nieuwe ik, de persoon die een
nieuwe kijk heeft op het leven, de persoon die verloren was maar die nu werd teruggevonden, de persoon die deel uitmaakt van een nieuw gezin, het gezin van
God. Welkom, mijn broer, mijn zuster!
Je voelt nu dat je God iets verschuldigd bent. Maar dit is geen negatief schuldgevoel; je voelt eerder de geestdrift om in actie te komen. Je wilt God de eerste plaats
geven in je leven, maar je weet nog niet goed hoe. Begin met in je gebed aan God
te laten weten dat het je verlangen is dat Hij de eerste plaats krijgt in je leven en
doe vervolgens een eerste konkrete stap om je eenheid met Hem te versterken.
Die kan erin bestaan dat je regelmatig een kerk bezoekt, dat je dagelijks de Bijbel
bestudeert of dat je je vrijwillig inzet voor een goed doel. Het moet een stap zijn die
voor jou betekenisvol is en het moet iets zijn dat je regelmatig kunt doen. Hoe regelmatiger, hoe beter. Hoe meer God plaats krijgt in je leven, hoe kleiner de kans
dat Satan opnieuw binnendringt.
Vraag vervolgens - en dat is belangrijk - dat God de deuren opent die Hij wil dat je
binnen gaat. Als je Hem vraagt om aan je leven een nieuwe richting te geven dan
zal Hij dat ook doen. Wanneer je nu tot het besef bent gekomen dat Hij een leven
heeft gered waarvan je zelf dacht dat het weinig waarde had - een leven dat alleen
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op jezelf gericht was - dan moet je er ook van overtuigd zijn dat Hij een doel met je
heeft. God maakt geen waardeloze dingen. Hij schept overvloed en Hij wil dat je
zelf overvloedig wordt. Is dat niet geweldig? Jij bent waardevol. Er is een belangrijke reden voor jouw bestaan. Er is een groots doel voor jou weggelegd en wanneer
je God vraagt om je de weg te wijzen om dat doel te bereiken, dan zal Hij dat ook
doen. Denk erom dat we hier spreken over een groot doel in Gods ogen; niet in de
ogen van de mensen. Wanneer mensen je ooit prijzen om wat je door Gods kracht
hebt mogen bereiken, blijf dan nederig en geef Hem de eer!
En zo heeft er een tweede wonder plaatsgevonden. Eerst werd je gered van een
leeg leven, een leven van slavernij, van misleiding en van ik-gerichtheid. Want je
bent nu vrij! Vrij om zelf je weg te kiezen, voor de rest van je leven. Vrij om de weg
van God te kiezen; en dit is werkelijk een vrije keuze. Hij zal je nooit dwingen zoals
Satan dat doet. En dit is het tweede wonder dat in je leven plaats grijpt; dit is je
geestelijke wedergeboorte, een totale verandering in je manier van denken en in je
manier van leven. Nu is de mist in je brein opgetrokken en voor het eerst zie je helder en duidelijk de weg naar het echte geluk. Je dacht vroeger misschien dat alleen godsdienstfanaten zich altijd met God bezig hielden, maar wat je nu ervaart is
geen religie; dit kan je ervaren, ongeacht tot welke kerk je ook behoort, ongeacht of
je al dan niet een ingeschreven lid bent van een georganiseerde religie.
Precies door je wedergeboorte kan je nu fanatiekelingen en valse religie herkennen. Elke religie die van iets anders getuigt dan van liefde voor zelfs de minste van
Gods schepselen is een valse religie. Neen, wat je hebt mogen ervaren is geen religie maar wedergeboorte. Wedergeboorte is het begin van een nauwe relatie met
God, die je Schepper is. Vanaf nu kan religie je wel helpen om je relatie met die
God te voeden, omdat de ware religie je kan helpen om samen met anderen Gods
liefde uit te dragen.
Heer, ik wil U danken omdat U mij bevrijd hebt. Help me om Uw liefde uit te dragen
naar alle anderen die ik door U mag ontmoeten. Open deuren en geef mij mogelijkheden om U te dienen. Ik wil U de eerste plaats geven in mijn leven. Ik wil beginnen met __________.
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Hoofdstuk 8

Maak gebruik van de Hoogste Macht
Gods maatstaven zijn totaal anders dan de onze. De mens denkt resultaat-gericht.
Wat hebben we geproduceerd? Hoeveel hebben we bereikt? Hoeveel hebben we
kunnen verzamelen? We hebben de neiging op ons leven terug te kijken en wanneer het resultaat ons onvoldoende lijkt of niet aan onze verwachtingen voldoet
dan zijn we teleurgesteld of verbitterd. Wij gebruiken onze "gelijken", mensen met
dezelfde achtergrond die in dezelfde omstandigheden leven, als maatstaf. Wanneer zij ons overtreffen, wanneer ze een groter huis hebben, een duurdere wagen
of meer geld op de bank, dan beschouwen we onszelf als minderwaardig. Dit is de
oorzaak van de zogenaamde "mid-life crisis", een ziekte die vandaag veel te veel
voorkomt in onze samenleving. Toch een beetje gek, vind je niet? Laten wij, als
kinderen van God, onze tijd niet doorbrengen met ons zorgen te maken, maar laten
wij ons verblijden in het toepassen van Jezus geboden. Dat zijn er drie: hou van
God, hou van je naaste en hou van jezelf. Die drie heeft Hij uiteindelijk samengevat
in één enkel gebod: bemint elkander. Want wanneer we van elkander houden dan
geven we uitdrukking aan onze echte liefde voor God, omdat we dan Zijn werk op
deze wereld tot stand brengen. En wanneer we van elkander houden geven we
ook uitdrukking aan de liefde die God aan ons heeft getoond door ons eeuwig leven te geven met Hem. Die gave kunnen we onszelf schenken. Hoe? Door Jezus
opdracht te volgen; door Zijn gebod te beleven. Dit geschenk kan je niet verder geven; het is een vrije keuze die ieder van ons persoonlijk moet maken en de enige
manier om dit geschenk te krijgen is door Jezus voorbeeld te volgen: een leven
van geven aan al diegenen met wie we in aanraking komen, aan al diegenen die
we zien, aan al diegenen die we ervaren. We moeten dit onzelfzuchtig doen, niet
om er zelf beter van te worden, maar omdat het de wil van God is - en Hij is onze
echte Vader.
De enige weg naar de Vader is Jezus; we komen op die weg door Zijn geboden te
bewaren. Hij heeft bewezen dat dit waar is, niet door Zijn leer, maar door Zijn opstanding. Als deze opstanding een leugen is, dan zijn Jezus onderricht en Zijn geboden ook leugens. Maar wanneer we in ons hart en in ons leven mogen ervaren
dat Zijn leer de waarheid is, dan weten we ook dat Zijn opstanding, als een onderdeel van Zijn leer, ook waar is. Het ene kan niet zonder het andere. Beweren dat
Zijn opstanding niet waar is, is hetzelfde als beweren dat God niet volledig of niet
volmaakt is. We weten in het binnenste van ons hart, waar God ons de gave van
onderscheid heeft gegeven, dat God het enige volmaakte Wezen is.
Er zijn echter altijd mensen die een tastbaar bewijs willen.
Waarschijnlijk zal geen enkel bewijs voor hen sterk genoeg zijn, omdat God nu
eenmaal geloof en vertrouwen van ons verlangt. Persoonlijk denk ik echter dat God
ons een tastbaar bewijs van de komst van Zijn Zoon, Zijn leven, Zijn dood en Zijn
opstanding heeft gegeven. Dit fysische bewijs is een foto die genomen werd op het
ogenblik van Jezus Opstanding. Deze foto staat bekend als de Lijkwade van Turijn.
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Er werden heel wat proeven op dit gewaad uitgevoerd, sommige proeven leidden
tot een conclusie, andere niet. Maar zelfs "ongelovige Thomassen" slagen er niet in
om op een afdoende manier te verklaren hoe deze afbeelding van het gemartelde
lichaam van Christus door mensen zou kunnen zijn aangebracht, zelfs niet met hedendaagse technologie. Denk ook aan de timing: deze afbeelding werd aangebracht door een ongelooflijke energie die vrijkwam tijdens de Opstanding van Jezus, het belangrijkste moment in de menselijke geschiedenis. Op die manier is,
volgens mij, de Lijkwade van Turijn een tastbaar bewijs van Jezus Verrijzenis, van
de waarheid van zijn leer (in het Nieuwe Testament) en van de waarheid van het
Oude Testament waar Zijn komst werd voorspeld.
Er werden verschillende boeken gewijd aan deze Lijkwade, indien je dit onderwerp verder wilt bestuderen. Wanneer we beweren dat de Lijkwade onmogelijk
echt kan zijn, dan beperken we Gods almacht en aanvaarden we enkel feiten die
we men ons menselijk inzicht kunnen verklaren. Nadat ik de verschillende publicaties bestudeerd heb ben ik bereid om te aanvaarden dat dit de Lijkwade van Christus kan zijn en geloof ik ook dat Hij de Zoon van God is. Logisch denken bevestigt
mijn geloof in Jezus, omdat ik door het bestuderen van Zijn Woord tot de bevinding
ben gekomen dat Hij liefde en waarheid is. En door mijn geloof in Hem vind ik het
logisch dat Hij een tastbaar bewijs heeft nagelaten voor de "twijfelende Thomassen", net zoals Hij een bewijs wilde tonen aan mijn naamgenoot in het Evangelie.
Ons leven op deze wereld is als een enkele tik op de klok die de loop der tijd aangeeft, en we zitten allemaal gevangen in een materialistisch denken dat niet verder
wenst te zien dan dit ene moment. Westerse mensen zijn bekend geworden om
hun denken op korte termijn. Maakt deze manier van leven ons gelukkig? Wat is
geluk? We vragen ons af: "Waar zal ik binnen vijf jaar staan?". Wanneer we na verloop van die vijf jaar niet hebben bereikt wat we dachten, dan voelen we ons mislukkelingen. En als we ons doel wel bereikt hebben? Zijn we dan gelukkig? Of voelen we ons dan leeg? En we begrijpen dan niet waarom. Wat is er echt belangrijk?
Met welke maatstaf meet God ons? Met welke maatstaf meten we onszelf? Wanneer al onze materiële beslommeringen onbelangrijk zijn voor God - van Wie we
weten dat Hij de waarheid is - wat is er dan wél belangrijk voor Hem? Hoe kijkt Hij
naar ons? In feite is dat heel eenvoudig. Het enige waar Hij op let is hoe wij elkaar
behandelen. Hij kijkt niet hoeveel we nemen, maar hoeveel we geven, van onszelf,
van Zijn gaven, aan anderen, aan Zijn kinderen. Want we zijn allemaal Zijn kinderen, en net als een trotse vader, wil Hij het beste voor ieder van ons. Maar dat beste
ligt niet in onze tijd hier op aarde. Het beste is in eeuwigheid bij Hem te zijn. En
wanneer we zelf ouder zijn, dan moeten we ons realiseren dat ieder kind in feite
drie ouders heeft, want zonder God is er helemaal geen leven mogelijk. En het beste dat we voor onze kinderen kunnen wensen is dat ze liefdevolle, zorgende en
vrijgevige mensen zullen worden, zodat ze ook later, na dit leven, met hun drie ouders mogen herenigd worden in de eeuwigheid.
Hierin ligt een groot mysterie dat heel veel mensen niet willen zien.
Ons perspectief op korte termijn en op lange termijn zijn met mekaar verbonden.
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God zal ons beoordelen op wat we nu ondernemen, tijdens dit leven. Elke dag
hebben we contact met andere mensen, ofwel persoonlijk, ofwel telefonisch, of
zelfs in gedachten. Elke dag is gevuld met kansen om Hem te dienen door anderen
te dienen. Die anderen zijn onze broers en zusters, omdat we allemaal dezelfde
Hemelse Vader hebben. Bij Hem is er geen klasse-onderscheid, is de een niet beter dan de ander. Hoe kunnen we beweren dat we van God houden als we niet van
al Zijn kinderen houden en van heel Zijn schepping? Iedere keer wanneer we in
gedachten of door onze daden iets van Zijn schepping afwijzen, wijzen we Hem af.
En dat is niet bepaald een uitdrukking van liefde. Wat voor zin heeft het om kerkdiensten bij te wonen waar we uitdrukking geven aan onze liefde tot God wanneer
we die liefde niet op elk moment van ons leven beleven? Waar moeten we dan beginnen? Begin ermee iedereen vriendelijker te behandelen dan je gewoon bent te
doen, en doe dit loyaal en zonder eigenbelang.
Wanneer we dit doen om God te behagen, dan zullen we vernieuwing ervaren, en
anderen zullen ons als een nieuw persoon behandelen. We zullen blij zijn met het
resultaat.
Een tweede groot mysterie ligt in het feit dat het nooit te laat is om te veranderen,
maar veranderen moeten we! En hoe vlugger we veranderen, hoe groter de blijdschap die we in dit leven zullen ervaren alvorens we bij God zullen zijn in de hemel. Door ons te bekeren of, anders gezegd, door Zijn weg te volgen, kiezen we
om in eeuwigheid bij Hem te zijn.
Wanneer we als koppige kinderen onze eigen weg volgen, de weg van de wereld,
de weg van het materialisme, de weg van het nemen in plaats van het geven, dan
kiezen we tegen Gods weg. We kiezen ervoor om niet bij Hem te zijn. We wijzen
Hem af en we kiezen voor een eeuwigheid zonder Hem.
"Kennis is macht" is een bekend gezegde. En dat is zeker zo: hoe beter we ons informeren alvorens iets te ondernemen, hoe groter de kans op sukses. Maar is kennis de opperste macht, of politiek, of bruut geweld, of rijkdom? Al deze middelen
werden door de eeuwen heen uitgeprobeerd, en allemaal hebben ze gefaald.
Geen enkele kracht heeft haar doeltreffendheid bewezen, behalve één: liefde! Alle
andere krachtbronnen worden verslagen door de liefde. Liefde alleen overtreft alles. Liefde overleeft alles, zelfs de dood. Maar je dient te begrijpen dat liefde enkel
de perfectie bereikt door te geven, en niet door te nemen. Wanneer we liefde geven dan overwinnen we alle barrières en vervangen we elke tegenstand door God,
door goedheid, door vrijheid, door geluk.
Persoonlijk ben ik betrokken in een werk dat het Evangelie van Jezus Christus in
de gevangenissen wil brengen, door heel ons land. Het is het meest bevredigende
werk dat ik gedurende heel mijn leven heb gedaan. " Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre
gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij
gedaan." (Matteüs 25:40). Door dit dynamische werk werd Satan verslagen op
plaatsen die hij eerst domineerde.
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De aktie die God wil is liefde. Wanneer al ons handelen gedreven wordt door liefde
- liefde voor God, liefde voor Zijn andere kinderen en liefde voor onszelf - dan
handelen we naar Zijn wil. De grootste beloning die we zullen ontvangen door anderen lief te hebben is dat we ook van onszelf zullen kunnen houden. We zullen
vervuld worden met een wonderlijk gevoel van vrede en tevredenheid. We zullen
Gods aanwezigheid in en door ons aan het werk zien en een harmonie met heel
de schepping ervaren. Elke vrees voor een onzekere toekomst zal verdwijnen, omdat we weten dat onze toekomst bij Hem is, en we krijgen vertrouwen in Zijn liefde
omdat we die liefde elke dag in ons voelen groeien. We zien ook hoe diegenen die
wij liefhebben betere mensen worden. We leven dan echt vanuit de grootste kracht
die er bestaat, de kracht van de liefde. Niets kan deze kracht weerstaan. Hieruit kan
alleen het goede voortkomen, en alhoewel we de resultaten dikwijls zullen kunnen
merken weten we dat onze resultaten niet van belang zijn. Het resultaat mogen we
aan God overlaten. Zijn maatstaf om ons sukses te meten is heel eenvoudig: Hij
kijkt naar onze liefde.
Hij verlangt niet dat we Zijn weg in blind geloof volgen. Hij laat toe dat we peilen
hoe diep het water is. Het enige wat we moeten doen is Zijn weg proberen, Zijn
manier van leven, en we zullen tot de conclusie komen dat dit de enige weg is om
echt gelukkig te worden. En wanneer wij testen, wanneer wij proberen en de proef
op de som nemen, zal Hij Zijn bestaan in ons leven bewijzen en de betrouwbaarheid van Zijn weg, doordat we Zijn aanwezigheid in ons leven echt zullen ervaren.
Nog een laatste waarschuwing: wees ervan overtuigd dat sommigen die je heel
nabij zijn misschien meer tegenstand zullen tonen tegen je dienen van God dan tegen je vroegere zonden. Ze voelden zich prettiger met je vroegere zondige leven,
omdat ze zelf ook zondaars zijn, of ze het nu toegeven of niet. Diegenen die echt
trachten te leven volgens Gods geboden zijn zeldzaam. We zullen uitgemaakt worden voor fanatici, zelfs door diegenen die ons dierbaar zijn, misschien zelfs door
ons eigen vlees en bloed. Dat betekent helemaal niet dat onze dierbaren slechte
mensen zouden zijn, maar ze zijn misleid indien hun denken en handelen geleid
wordt door de samenleving in plaats van door God. Onze toewijding zal hen hinderen indien zij denken dat ze teveel moeten opgeven om zoals wij te worden. In
werkelijkheid is het enige wat ze moeten opgeven hun slavernij aan de zonde en
daardoor worden ze - misschien voor het eerst in hun leven - werkelijk vrij. Diegenen die ons van nabij kennen hebben het misschien erg moeilijk om onze verandering serieus te nemen. Zij hebben ons vroeger gekend. Zelfs Jezus ondervond
tegenstand in Zijn geboortestad.
Het doet ons pijn wanneer onze dierbaren ons afwijzen. We trachten hen te beïnvloeden om ook hun leven te veranderen, omdat we willen dat ze het geluk en de
vrijheid mogen ervaren die wij hebben mogen vinden, maar daardoor gaan ze ons
vaak nog meer afwijzen. Wanneer we echt van hen houden zoals God van ons
houdt dan beseffen we dat wij misschien hun enige kans zullen zijn op eeuwig behoud. Wees dus standvastig en sterk in je geloof en geef niet op, wat het je ook
mag kosten. Denk aan je eigen ketenen. Satan zou je graag terug in zijn macht
krijgen, maar blijf weerstand bieden. Wanneer je eens echte vrijheid hebt geproefd,
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dan wil je nooit terug naar je oude leven.
Bid voor diegenen die je dierbaar zijn en die je nu afwijzen. Preek niet tegen hen;
voer geen discussies met hen; wees hen tot een voorbeeld.
Blijf Jezus volgen als je voorbeeld. Misschien zullen ze na verloop van tijd zien dat
je bekering echt is. Misschien zullen ze na een tijd merken dat ze iets missen wat jij
bezit. Misschien wordt jij op zeker moment hun voorbeeld.
Door die ervaringen zul je zelf groeien. Telkens wanneer je tegen Satan moet
vechten en je wint, dan wordt je sterker en voel je je zekerder op Gods weg. Wees
je bewust van je voortdurende verandering en wees daar blij om. Je krijgt het gevoel dat God je met een bepaald doel vormt, en zo is het ook! Hij heeft een bepaald
en uniek doel met je, om je te kunnen gebruiken in Zijn dienst. Verblijd je daarom,
blijf Zijn weg volgen en wees er zeker van dat Hij Zijn doel voor jouw leven zal duidelijk maken. Maar onderschat Satan nooit, want hij zal blijven proberen je af te
leiden. Je beste verdediging bestaat erin om dicht bij God te blijven, je aan te sluiten bij mensen die dezelfde weg volgen, te bidden, een aktief en enthousiast lid te
worden van je kerk en nooit de fantastische gaven uit het oog te verliezen die God
je heeft geschonken, speciaal gedurende je veertigdaagse tocht naar de vrijheid.
Mijn Heer en God, ik dank U omdat U van mij houdt en omdat U mij bevrijd hebt uit
de slavernij van mijn zonden. Help mij om sterk te staan en blijf altijd bij mij in mijn
denken en in mijn handelen. Laat mij nooit vergeten dat U de weg, de waarheid en
het leven bent, en de macht hebt over gans het heelal. Want U, mijn Heer, bent
Liefde.
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Nawoord
Ik hoop dat deze boodschap je heeft mogen helpen om een wonderbare verandering in je leven te ervaren; een verandering die je heeft mogen bevrijden van je ergste verslaving of obsessie. Ik bid dat dit werkboek je zal blijven helpen in je verdere wandel naar een heerlijke bestemming.
Je kan deze tekst vrij "downloaden" van het internet, hem vermenigvuldigen en
hem onder gelijk welke vorm (electronisch of geprint) doorgeven aan anderen. De
enige voorwaarde is dat je er geen geld voor vraagt. Wanneer je het volledige
boek graag in één tekstfile ontvangt mag je ons dit laten weten via E-mail. Vermeld
er wel bij of je een PC- of MAC-tekstfile wenst; binnen enkele weken kunnen we de
opgemaakte tekst ook bezorgen in Acrobat-formaat (PDF).
Wanneer deze boodschap en het volgen van de richtlijnen in "Bevrijd in 40 Dagen"
je tot zegen is geweest, kan je God misschien danken door iets te geven aan een
werk in Zijn bediening. Je kunt Hem ook dienen door deze boodschap verder te
verspreiden bij diegenen die ze het meest nodig hebben, gevangenen en andere
verstotenen. Dat is de manier waarop de schrijver van dit werkboek Hem tracht te
dienen. Dit vraagt soms grote offers, omdat hij vaak moeten reizen om persoonlijk
te getuigen tegenover zulke verloren zielen.
Wanneer deze "Bevrijd in 40 Dagen" je tot zegen is geweest, kun je ons hierover
ook een getuigenis toesturen, die later misschien tot bemoediging kan dienen voor
anderen. We kunnen dit getuigenis (niet je naam) verder delen met anderen. Denk
er eens over na! Je kunt misschien anderen motiveren die op zoek zijn naar Gods
genezing en naar vrijheid!
Zo kun je mee "verloren schapen" (Matt. 10:6) in deze wereld bereiken, "de minste
van mijn broeders" (Matt. 25:40) en "grote vreugde in de hemel brengen" (Luk.
15;7). Je geeft zo ook gehoor aan het "nieuwe gebod" (Joh. 13:34), ons gegeven
door ons Grote Voorbeeld, om "elkander lief te hebben zoals Ik u heb lief gehad"
(Joh. 13:34). Dan zul je uit eigen ervaring de onvergelijkelijke vreugde van het belangeloos geven leren kennen en je zult zeggen: "Ik geloof niet langer om wat ik
heb gelezen of gehoord; nu geloof ik omdat ik Gods aangezicht heb gezien"!
Zo ervaar je werkelijk "de blik van Jezus".
We hebben het reeds eerder gezegd: Jezus wandelt niet langer op deze wereld en
Hij verkondigt niet langer de kennis over Zijn Vader. Het zijn Zijn volgelingen die
Zijn werk moeten verder zetten. Dit wordt vandaag belangrijker dan ooit, nu meer
en meer mensen hulpeloos overgeleverd blijken aan de wil van Satan; nu de samenleving meer en meer God de rug toekeert. Help anderen om de kracht van Jezus en van onze Vader te ervaren zodat Satans ketenen van de slavernij uit hun
leven, en misschien uit heel deze samenleving kunnen worden verwijderd.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze boodschap je leven mocht verrijken en
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dat je Gods rots en Zijn boodschapper mag blijven en - dat is het belangrijkste de uitdrukking van Zijn liefde, al de verdere dagen van je leven.
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