dag 17 – 8 maart

Waar word jij nou echt gelukkig van?
Lees vandaag Matteüs 5:1-10
Deze week gaat het over simpel leven. We staan stil bij de vraag waar je echt gelukkig van
wordt. Simpel leven is geen doel op zich, maar een manier om bewust en met aandacht ruimte
te creëren voor God in je leven. Want daar ligt het geheim tot echt geluk. Luister maar naar wat
Jezus zegt: “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Voor mensen
die doen wat God wil en die dat het allerbelangrijkste vinden”. Als je door je oogharen naar de
bergrede kijkt en deze op je laat inwerken, dan zie je Jezus. Echt geluk is ten diepste dat Jezus
meer zichtbaar wordt in jou.

dag 18 – 9 maart

Is er ruimte voor piekeraars?
Lees vandaag Matteüs 6:28
Wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet. Die bloemen stralen. Ze doen niets en ze worden goed verzorgd.
Jij bent niet alleen Gods schepsel maar ook zijn kind, toch! 10.000 keer meer waard dan een
bloem. Zou God voor jou niet 10.000 keer meer zorgen? Het zijn zomaar 10.000 redenen voor
dankbaarheid.

dag 19 – 10 maart

Waarom simpel leven begint met vertrouwen
Lees vandaag Matteüs 6: 31 en 32

Ons leven is niet maakbaar. En weet je… dat is niet erg; want ons leven is in handen van onze
Hemelse Vader. Klinkt je dat te simpel voor je? Dat snap ik, maar onze reactie daarop is
allesbehalve simpel: het vraagt van jou en mij om ons leven écht in handen van die Hemelse
Vader te leggen. De kleine én de grote dingen.
Jezus vraagt jou en mij om simpel te leven. Zonder zorgen. Omdat Zijn én onze hemelse Vader
weet wat wij nodig hebben. ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen…’ God zorgt en de
mooiste manier om Hem daarvoor te danken…? Geniet van wat Hij geeft, van al het kleine en
het grote, bewijs Hém de eer en deel ervan uit. Zo is jouw leven ook direct een getuigenis van
een God die zorgt!

dag 20 – 11 maart

Dit is de gouden formule voor een écht simpel leven
Lees Matteüs 10:21 en Marcus 8:34
Jezus volgen en het kruis opnemen, betekende voor de rijke jongeling dat hij zijn bezit moet
achterlaten. Niet omdat Jezus vond dat de man geen spullen mocht hebben, maar omdat Hij
haarfijn aanvoelde dat dit tussen hen in staat. Met zijn oproep zegt Jezus eigenlijk tegen de
jongeman: ‘Ontleen jouw waarde en zekerheid niet aan jouw bezit, maar aan Mij.” Het is de
gouden formule voor een écht simpel leven. En tegelijkertijd super confronterend: Jezus houdt
met zijn opdracht niet alleen de rijke jonge jongeling een spiegel voor, maar ook jou en mij.
De Bijbel leert ons dat we állemaal ons kruis moeten opnemen, als we Jezus willen volgen. Wat
staat er tussen jou en Jezus in om Hem écht te volgen? Is dat ook je bezit? Of zijn dat andere
dingen? Neem vandaag de tijd om dat voor jezelf op te schrijven en bij God te brengen in
gebed.

dag 21 – 12 maart

Waarom afleiding ons tegenhoudt om simpel te leven
Lees vandaag Matteüs 6:1 en 16-18
Jezus leert ons niet alleen het goede te dóen, maar ook vanuit de juiste intentie! Jezus roept
ons op om gerechtigheid te beoefenen, omdat we oprecht naar gerechtigheid verlangen. Of
beter nog, omdat God naar gerechtigheid verlangt!
Verderop in Matteüs 6, in vers 16 tot 18, geeft Jezus ons eigenlijk dezelfde boodschap, maar
dan rond het vasten. Jezus roept ons op om niet te koop te lopen met ons vasten. Velen van
ons vasten ook tijdens deze 40 dagen. Waarom doe je dit eigenlijk? Wil je oprecht dichterbij
God komen, of vind je het vooral een goed verhaal om te vertellen aan anderen?
Wees je bewust van de intentie waarom je dingen doet. Er ligt zó veel kracht in onze intentie!

dag 22 – 13 maart

Pas op voor dubbele loyaliteit!
Lees Matteüs 6:19-34 en Romeinen 14:17
De indringende vraag voor vandaag is: Wat heb ik lief? Waar ligt mijn loyaliteit. Als mijn hart
allereerst bij Zijn koninkrijk ligt, dan zal dat te zien zijn in mijn leven. Wat onderscheidt mij, mijn
vernieuwde leven van het leven van mensen die Jezus niet volgen?

Thomas a Kempis, die de Navolging van Christus schreef, zegt het volgende over leven met je
hart gericht op Gods koninkrijk: ‘Leer de uiterlijke dingen versmaden en je wijden aan de dingen
van binnen: dan zul je het rijk van God in je zien komen.’
Elke dag vraagt een bewuste keuze om je leven te richten op het rijk van God. Leer loslaten wat
je daarvan afleidt. Ervaar zo meer en meer de vrede en vreugde die Jezus

dag 23 – 15 maart

Bijzonder vrijgevig
Lees Lucas 12:31-34
Onze supermarkten houden van spaaracties. En onze banken van spaartegoeden. Lucas zegt
dat onze Heer een betere plaats heeft waar je jouw saldo op kunt bouwen. Maar de echte
nadruk van de tekst ligt niet op je bezit, maar op je hart! Die vormt de basis van je spaar- en
geefgedrag. Waar gaat je hart naar uit?

Dag 24 – 16 maart

Durf jij dit hardop te bidden?
Lezen: Matteüs 14:14
In een week waarin ‘Gul geven’ centraal staat, moet ik aan het lied Hosanna van Hillsong
terugdenken. In dat lied staat de regel ‘Break my heart for what breaks Yours’; laat mijn hart
breken voor dat wat Uw hart breekt. Gul geven… waaraan? Dit lied geeft daar zo treffend
antwoord op: laat mijn hart breken voor dat wat uw hart breekt. We hoeven maar naar het
leven van Jezus te kijken om te zien waar Zijn hart voor breekt: onrecht, ziekte, verdriet,
geweld, pijn…
Geven is daarbij nooit een doel op zich, maar een manier om Jezus’ liefde en redding te
brengen, waar dat ontbreekt. Om licht te laten zien, waar het donker is.
Waar breekt jouw hart voor?

Dag 25 – 17 maart

Vijf talen van liefdevol geven
Lezen Lucas 7:44-48
In Lucas 7:44-48 zegt Jezus tegen Simon, waar hij te gast is: 'Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw
huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar
tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd.

Zo ziet liefde tonen er uit. Wat liefde geven voor gevolgen heeft lees je ook: Jezus vergeeft de
vrouw ‘haar vele zonden, omdat ze veel liefde had betoond’.

Dag 26 – 18 maart

Levert geven je iets op?
Lees Matteüs 18:21-35 en Marcus 12:41-44
Vandaag twee invalshoeken. Als eerste over of jij ervaring hebt met vrijgevigheid van anderen.
En als tweede of anderen ervaring hebben met jouw vrijgevigheid.
In Mattheus lees je een prachtig verhaal over de vrijgevigheid van een ander en vergeven
worden. Wat doet de vrijgevigheid van een ander met je? In het koninkrijk van God bepaalt
onze eigen houding vaak Gods houding naar ons!
In Marcus gaat het ook over geven. De grote gevers komen er goed af, lijkt het. Tot een
weduwe er twee kleine muntjes in doet. En moet je dan Jezus horen: “Die arme weduwe heeft
het meest gegeven van allemaal. Anderen gaven een deel van het geld dat ze over hadden.
Deze vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Ze gaf alles waarvan ze moest leven.” Alleen zij
krijgt van Jezus een compliment en waardering. Geven van je overvloed blijkt op Gods
bankrekening minder saldo op te leveren dan geven van je armoede.
Heb jij ervaring met vrijgevigheid van anderen? Hebben anderen ervaring met jouw
vrijgevigheid? Als dat zo is, heb je gemerkt hoe dichtbij Gods nieuwe wereld komt?

Dag 27 – 19 maart

Kom niet met smoesjes bij God
Lezen Lucas 14:18 en 1 Johannes 2:28
Bijzonder is dat. Als het over ons geld gaat, worden wij net pubers. Dan komen wij met
smoezen naar onszelf om niet te doen wat God wil wel wil. Daaronder lijkt een diepe weerstand
te zitten om afstand te doen van wat van ons is. En omdat we dat verzet in onszelf eigenlijk ook
niet goed vinden, bedenken we goed of vroom klinkende uitvluchten.
En dan is daar onze God. Hij heeft vanaf de zondeval onze smoezen gehoord en doorzien voor
wat ze zijn. Hij is bekend met de donkere kelder waar al die excuses ontstaan. Met geduld en
liefde wil hij ons opvoeden en kan je dan stevig terecht wijzen.
Ga Gods weg van liefde. Vorm je hart naar dat van de vrijgevige vader. Kies de route van de
zichzelf opofferende zoon. Deel uit van de gaven die de Geest je geeft. Zodat we ons niet
hoeven te schamen bij zijn komst.

Dag 28 – 20 maart

Zo word je een kei in geven!
Lees Matteüs 6:19-24 en Marcus 12:41-44
Jezus sprak vaak over geld. Meer nog dan over hemel en hel. En hij noemt alleen die éne afgod
bij naam: het geld, de mammon. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Ach, dat gaat niet
over mij, denken we dan snel. Is dat echt zo?
Zie de waarschuwingen van Jezus als een aanmoediging om Hem te volgen. Want daarover gaat
het in deze serie: achter Jezus aan, ook in je geven.
Volgens C. S. Lewis is de veiligste regel om dat te bepalen, meer te geven dan je kunt missen.
Geef totdat je er iets van voelt en het een beetje pijn doet, omdat je er iets anders voor moet
laten.
Vandaag geven we je geen nieuwe regel of norm. Wel een uitdaging. Wordt een kei in geven.
Ga ook daarin op Jezus lijken. Volg Hem op de weg van liefde en geef totdat je er iets van voelt.
En doe het van harte, zonder tegenzin of dwang. Want God houdt van mensen die met een blij
hart geven. Ik denk, omdat Hij in hen iets van zijn Zoon terugziet.

