
Pad 22. Relaties
Psalm 119:162: “Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die rijke buit vindt.”

D.T.P. periode 6 DAG 16

MAANDAG: WAT DOEN WE MET ONZE BOOSHEID?
Lezen: Neh. 5:1-13  (vs. 6: Boosheid in relaties)

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is boosheid een emotie
die door God is gemaakt. Als het goed wordt gebruikt, kan boosheid
nuttig zijn en iets positiefs voortbrengen.
Helaas is de woede die we vaak zien, ongecontroleerd en heeft deze
een vernietigende uitwerking. Soms kroppen wij onze boosheid op
en explodeert deze opeens als een vulkaan van bitterheid en verwijt. Dat soort
woede is niet tot de eer van God.
We kunnen zelf kiezen wat wij met onze boosheid doen. God gaf ons deze emotie
om ons 
waakzaam te laten zijn. Hij heeft boosheid gemaakt zodat wij zowel onszelf als
degenen van wie wij houden, tegen het kwaad kunnen beschermen. Boosheid
maakt duidelijk aan mensen die kwaad aanrichten hoe wij hierover denken. Onze
boosheid kan tot gevolg hebben dat die mensen het kwaad dat zij hebben
aangericht herstellen, of dat zij ons in de toekomst beter behandelen.
Om jouw boosheid te kunnen sturen, onder de leiding van de Heilige Geest, moet
je die boosheid eerst herkennen. Vervolgens moet je erachter komen of je
terecht boos was. En daarna moet je afvragen of het jouw taak is om datgene
waar jij boos over werd, recht te zetten. Als het antwoord hierop ja is, dan zal de
Heer je tonen hoe je je boosheid op een vruchtbare manier kunt gebruiken. Hij
zal je dan laten zien hoe jij de oorzaak van die boosheid eerlijk maar met
mededogen kunt aanpakken.

Opdracht: Denk eens aan de laatste keer dat je boos was. Was je boosheid
terecht? Liet je die boosheid zien op een manier die bij een kind
van God past?

Naslag: Gen. 4:6-8; Spr. 29:11; Joh. 2:14-16; Ef. 4:26


