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Door Mark A. Kellner

A

ls je net als de meeste mensen bent, wil je dat dit jaar - voor jezelf, je familie en voor de wereld
- beter wordt dan het vorige. Hoe goed het afgelopen jaar ook voor iedereen was, toch hoopt bijna
elkeen op verbetering in het nieuwe jaar.
Het schijnt dat een verlangen naar een betere toekomst, deel uitmaakt van ons DNA. Maar het slechts
wensen of hopen op verandering zal het niet verwezenlijken. Veel fitnessclubs bijvoorbeeld krijgen een
golf aan nieuwe inschrijvingen in januari, om dan een groot deel van die nieuwe leden te zien stoppen
omdat de interesse weg is. Ironisch genoeg betalen deze mensen om te stoppen met bewegen!
Meer dan één marktonderzoek schat de Amerikaanse markt voor zelfverbeteringsproducten - boeken,
media producties, posters en nog meer, op 9,9 miljard dollar per jaar. Dat is een aanzienlijk hoeveelheid
geld om te besteden aan een zoektocht naar een beter leven. Als je kijkt naar de bestsellerlijst met
boeken dan zie je titels uit dit genre - de 'klassieke' boeken worden vaak verdrongen door deze nieuwe
boeken.
Indien je in een middelgrote stad woont, heb je waarschijnlijk de kans om een motivatie sessie bij te
wonen met enkele van de topnamen in het veld. Toegangsprijzen beginnen meestal bij $ 20 – en worden
duurder als je de keynote spekers wilt ontmoeten en een foto met hen zou willen maken. Je hebt
natuurlijk de mogelijkheid om ter plekke de nieuwste programma's van de sprekers te kopen, wat kan
bijdragen aan de prijs die je voor deze dosis enthousiasme betaalt.

De Succesbibliotheek al bij u thuis
Maar wat als ik je nu vertel dat er een boek is - een boek dat nu waarschijnlijk in uw huis is - dat veel van
de sleutels tot succes in het leven bevat; of het nu uw werk of bedrijf is, uw gezin, uw opleiding of zelfs
uw geestelijke wandeling? En wat als dat boek er één is dat velen, zo niet de meesten van ons,
verwaarlozen bij het bestuderen van de sleutels tot een beter leven?
Je hebt vast wel door dat we het over Gods boek hebben, de Bijbel. Meer dan één voorganger en
Christelijke leider heeft gesuggereerd dat dit boek, de "handleiding" van de Schepper is voor de mensen
die Hij heeft gemaakt; en dat is niet slecht bedacht. Je Bijbel bevat enkele belangrijke lessen en inzichten
voor een gelukkig leven.
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Zou je graag beter willen leven dit jaar? We willen graag zeven principes voorstellen, ondersteund door
de Schrift, die je daarbij kunnen helpen. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt!

1. Maak het besluit om God centraal te houden in dit jaar.
Spreuken 16: 3 instrueert ons “Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.”
Dit is zeker een goed advies als we het nieuwe jaar ingaan. Gods weldaden zijn 'elke morgen nieuw',
zoals we in Klaagliederen 3:22, 23 leren, en het begin van een jaar is een goed moment om dit te
onthouden en ons leven opnieuw aan God te verbinden. (Als je nog niet hebt besloten Jezus te volgen, is
het nieuwe jaar een uitstekend moment om die beslissing te nemen - je leven zal nooit meer hetzelfde
zijn!)

2. Laat het verleden in het verleden en kijk vooruit naar de toekomst.
Filippenzen 3: 13, 14 – “Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding
(doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik
naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.”
Met deze woorden – die voor het eerst aan de gelovigen in Filippi werden geschreven – biedt de apostel
Paulus een goed advies: laat het verleden waar het is. Niemand van ons kan veranderen wat er vijf jaar
geleden of zelfs vijf minuten geleden gebeurde. Blijven leven met dingen die niet kunnen worden
veranderd, zal je niet naar je doelen kunnen leiden en gaan een negatieve invloed hebben op je
vooruitgang.

3. Bestudeer de Bijbel voor zijn levenslessen en wetten.
In Jozua 1: 8 lezen we de woorden van de Israëlitische leider die Mozes opvolgde: “Dit wetboek mag
niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en
zult gij voorspoedig zijn.”
Wat is "de wetboek"? Het is natuurlijk de Bijbel. En zoals we hier lezen, zijn er genoeg inzichten in hoe
we vandaag kunnen leven - en hoe we kunnen leven voor de toekomende wereld. Als u een
regelmatige, serieuze bijbelstudent bent, dan weet u hoe waardevol deze gewoonte is. Als het
bestuderen van de Bijbel voor jou nieuw is, dan mag je een GRATIS Bijbelstudie aanvragen bij ons.

4. Blijf leren en verbeter je vaardigheden, vak en expertise.
Iedereen is een expert in iets en we moeten er allemaal naar streven om de beste te zijn in wat we doen
om onze kost te verdienen. Spreuken 22:29 biedt dit inzicht: “Ziet gij een man, vaardig in zijn werk, hij
zal ten dienste van koningen gesteld worden; ten dienste van onaanzienlijken wordt hij niet gesteld.”
Misschien heb je verhalen gelezen over toegewijde vakmensen wiens werk door koninklijke of
regeringsleiders is begunstigd - en de voldoening die deze mensen hebben gekregen bij het creëren van
deze voortreffelijke werken. Wij, als gelovigen, werken niet voor een aardse koning; we werken om God
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te verheerlijken! Laten we dat onthouden en manieren zoeken om onze vaardigheden in het nieuwe jaar
verder te ontwikkelen.

5. Maak van God uw financiële partner.
God schiep de wereld en alles erin. Zou het dan verstandig zijn om God te vertrouwen met uw
financiën? God op de eerste plaats zetten door tienden terug te geven aan Zijn gemeente is een goede
manier om te beginnen.
Maleachi 3:10 biedt een grote belofte aan degenen die deze opdracht volgen: “Breng de gehele tiende
naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der
heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u
uitgieten.”

6. Pak de zonde onmiddellijk aan.
Vele jaren geleden drong een directeur van een Christelijke universiteit er bij mensen op aan om “een
klein balans” bij God te hebben als het op zonde aankomt.
In 1 Johannes 1: 9 lezen we: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons
de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” De belijdenis is natuurlijk aan God
gericht in privégebed. Oprechte bekering zal vergeving en reiniging brengen. Vraag God om je op het
pad te houden dat je wilt volgen, en hij zal je helpen!

7. Kijk uit naar de spoedige terugkeer van Jezus.
In Paulus 'boodschap aan Titus, lezen we deze raad: “Want de genade Gods is verschenen,
heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse
begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de
zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus” (Titus
2:11-13).
Als je stopt en nadenkt, is dat een formule voor succes en geluk in minder dan 50 woorden! Accepteer
Gods aanbod van redding in Jezus, beoefen zelfverloochening, leef "nuchter, rechtvaardig en goddelijk"
zodat we kunnen uitkijken naar "de zalige hoop" van Jezus' wederkomst.
Terwijl je de Bijbelse profetie bestudeert en naar wereldgebeurtenissen kijkt, zul je zien dat de
wederkomst van Christus niet ver weg is, maar veeleer dichtbij. Kijk uit naar de wederkomst van Jezus,
beste vriend, en leef in die vreugdevolle verwachting!
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