
Het Woord voor Vandaag – week 10 

Maandag 7 maart 
‘Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe’ (2 Kor. 12:15)(NBV21). 
 
Oefen je in onbaatzuchtigheid. 

Mensen helpen geeft veel voldoening. Kun je overdag mensen helpen en van dienst zijn, dan 
kun je ’s avonds met een gerust hart je hoofd neerleggen en lekker gaan slapen. En zelfs als je 
een groot deel van je leven hebt besteed aan het najagen van zelfzuchtig gewin is het nog niet 
te laat om van gedachten te veranderen. Zelfs Scrooge van Charles Dickens ontdekte dat je je 
leven kunt veranderen en iets voor anderen kunt gaan betekenen. Zo ook Alfred Nobel! Hij 
schrok toen hij zijn overlijdensbericht in een krant zag staan. (Zijn broer was overleden maar de 
redacteur had abusievelijk Alfreds naam genoemd en een niet zo gunstig stukje geschreven over 
Alfred zélf. De explosieven die zijn bedrijf niet zonder succes produceerde, hadden namelijk veel 
mensen gedood.) Dus zwoer Nobel de rest van zijn leven te besteden aan het bevorderen van 
vrede en het erkennen van bijdragen aan de mensheid. Zo zijn de Nobelprijzen in het leven 
geroepen! Wanneer je minder met jezelf bezig bent en je gaat inzetten voor anderen, begin je 
pas echt te leven. Onzelfzuchtigheid heeft zo zijn eigen beloning; het is niet afhankelijk van de 
reactie van anderen. Dit is het principe waarnaar de apostel Paulus leefde: ‘Ik wil graag alles wat 

ik bezit aan u geven, tot mezelf toe. Maar neemt uw liefde voor mij soms af naarmate mijn 
liefde voor u toeneemt?’ (v. 15). Wanneer je een vierjarige ziet, verwacht je egoïsme. Maar 
wanneer je het bij een veertigjarige ziet, is het wat minder aantrekkelijk! Van alle kwaliteiten die 
je kunt nastreven, lijkt onzelfzuchtigheid het grootste verschil te maken bij het ontwikkelen van 
andere deugden. Ja, het druist in tegen de menselijke natuur. Maar als je kunt leren om 
onzelfzuchtig te denken en een gever wordt, wordt het gemakkelijker om andere deugden te 
ontwikkelen, zoals dankbaarheid, liefde, respect, geduld en discipline. 
 
Dinsdag 8 maart 
‘Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt’ (Fil. 2:13)(NBV21). 
 
De kracht in jezelf vrijmaken. 

De motor in je auto is de krachtbron en die wordt geactiveerd wanneer je de auto in de 
versnelling zet. Alleen dan ontstaat de beweging die je nodig hebt om op je bestemming te 
komen. Een van de gevaren bij het streven om vervuld te worden met de heilige Geest is dat je 
het kunt reduceren tot een ‘ervaring’, in plaats van ‘het in een versnelling zetten’ om grote 
dingen voor God te bereiken. Wanneer iemand in het Nieuwe Testament werd vervuld met de 
heilige Geest, gebeurde er iets. Mensen keerden zich tot Christus. Er vonden genezingen plaats. 
Mensen gingen publiekelijk (verkeerde) boeken verbranden (zie Hand. 19:19). Ze vierden het 
niet alleen in de kerk - ze gingen de straat op! In de Bijbel is Gods scheppende rol het eerste 
beeld dat we van Hem hebben. Hij schept ons naar zijn beeld, blaast ons leven in en zegt ons 
dan: ‘Trek erop uit en word productief’ (zie Gen. 1:28). Als je bidt of er iemand met alle 
antwoorden langskomt en je omstandigheden verandert, zal het niet gebeuren. Je bent geen 
hulpeloze toeschouwer. Wat God binnenin jou heeft gelegd, zal verandering brengen in wat er 

om je heen is - op voorwaarde dat je het in gang zet! Wat in jou zit, is groter dan de problemen 
die je hebt doorgemaakt, de situatie waarin je je bevindt of de obstakels die op je pad liggen. 
Wanneer alles om je heen nee zegt maar iets in jou zegt ja, dan is dat ‘God die zowel het willen 
als het handelen bij u teweegbrengt’. Het ‘willen’ is jouw deel; zijn deel is dat Hij jou in staat 
stelt óm te handelen. Wanneer je die twee dingen laat samenwerken, zal je leven veranderen. 
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Woensdag 9 maart 
‘U bent in ieder opzicht rijk geworden…’ (2 Kor. 9:11)(NBV21). 

 
Word een kanaal. 
Bedenk hoe belachelijk het zou zijn voor een elektriciteitsbedrijf om stroom op te wekken en 
vervolgens op te potten. Klanten zouden in het duister zitten en het bedrijf zou op korte termijn 
failliet gaan! Hetzelfde principe geldt voor onze financiën. ‘… want God heeft lief wie blijmoedig 
geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten 
voldoende voor uzelf hebt en ook nog kunt bijdragen aan allerlei goed werk… U bent in ieder 
opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn’ (v. 7-8, 11). Sommige mensen weigeren te 
geven omdat ze hebzuchtig zijn, maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. De waarheid is dat 
we ons zorgen maken dat als we niet op onze eigen belangen letten, er misschien helemaal niet op 
wordt gelet. Maar dat soort denken snijdt geen hout. Dat is als een boer die weigert zijn volgende 
oogst te planten omdat hij bang is zijn zaden kwijt te raken. De Bijbel zegt: ‘Eer de Heer met al je 
rijkdom, met het beste van de oogst’ (Spr. 3:9). Is dat omdat Hij arm is en het nodig heeft? Nee! Hij 
wil dat we in zijn koninkrijk zaaien zodat ten eerste zijn werk en zijn wil op aarde kan worden 
gedaan, en je ten tweede een oogst zult hebben wanneer je die nodig hebt. Jezus zei dat als je ‘Gods 
werk op de eerste plaats zet en doet wat Hij wil, al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (zie 
Matt. 6:33). Wanneer je een kanaal wordt voor Gods koninkrijk, ‘zul je in alles rijk worden’. 
Wanneer je je financiën vanuit een bijbels perspectief bekijkt, zou je in feite niet bang hoeven zijn 
dat je te veel weggeeft, eerder dat je te weinig zaait! 

 
Donderdag 10 maart 
‘En jullie Vader, die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen’ (Matt. 6:18)(NBV21). 

 
Wat alleen God ziet. 
Je bent misschien wel eens naar een concert geweest waar ze de nieuwste audiovisuele apparatuur 
gebruikten. De kans is groot dat je overweldigd was door de multidimensionale beelden en geluiden 
maar het na afloop alleen had over de geweldige prestaties van de artiesten. Als het optreden 
vlekkeloos verliep, heb je waarschijnlijk niet aan de licht- en geluidstechniek gedacht. Meestal 
merken we dat pas op wanneer de apparatuur uitvalt. Ze zijn het onzichtbare element; de mensen 
die hun werk doen door de ster er geweldig uit te laten zien en goed te laten klinken. De echte 
lofbetuigingen gaan naar degenen die in de schijnwerpers staan. Dat is de orde der dingen in het 
koninkrijk van de mens. Maar het koninkrijk van God werkt volgens het principe dat ‘de laatsten de 
eersten zullen zijn en de eersten de laatsten’ (Matt. 20:16). Jezus zei dat wanneer je vast, bidt en 
geeft zonder naar erkenning te zoeken, ‘jullie Vader die in het verborgene ziet (wat je doet), je 
ervoor zal belonen’. Op een groot schip zijn alleen de kapitein en een handvol officieren op de brug 
te zien. Maar de bemanning benedendeks bepaalt de voortgang van het schip gedurende het 
grootste deel van de reis. En in Gods kerk is het de ‘machinekamerploeg’ die veel van het werk 
trouw uitvoert: mensen met zorgtaken, mensen van de kinderopvang, chauffeurs, parkeerwachters, 
ziekenbezoekers, gevangeniswerkers en gebedsstrijders. Hoewel spraakmakende mensen de 
meeste lof krijgen, reserveert God speciale blijken van waardering en erkentelijkheid voor de 
bemanning benedendeks! En als jij een van hen bent, zul je spoedig genoeg zijn publieke 
aankondiging horen: ‘Voortreffelijk, je bent een goede dienaar... betrouwbaar… in iets zeer 
gerings…’ (Luc. 19:17). En wanneer dat gebeurt, zal al het andere in vergelijking daarmee verbleken! 
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Vrijdag 11 maart 
‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand’ (Jak. 5:16)(HSV). 

 
Je gebeden kunnen veel tot stand brengen! 
Tijdens zijn vakantie in Engeland bezocht D.L. Moody een kerk in Londen die geestelijk dood was. De 
voorganger herkende hem en vroeg of hij wilde preken in de ochtenddienst. Met tegenzin stemde 
Moody toe. Naderhand vertelde hij een vriend dat de gemeente zo lauw reageerde dat het enige 
wat hij kon doen was om zijn preek netjes tot een goed einde te brengen. Later herinnerde hij zich 
dat hij beloofd had daar die avond weer te spreken. Hij had er spijt van dat hij zijn vakantieplannen 
erdoor had laten onderbreken en zag ‘s middags al op tegen de avond. Maar achter de schermen 
gebeurde er iets waar Moody geen weet van had. Na de ochtenddienst ontmoette een oudere 
dame haar invalide zus voor de lunch en vertelde haar over Moody’s aanstaande bezoek. De ogen 
van haar zus lichtten op en ze riep uit: ‘Ik heb gebeden dat God Moody naar Engeland zou sturen! 
Schuif die lunch maar aan de kant, zusje. Wij gaan vanmiddag bidden en vasten voor de dienst van 
vanavond.’ Toen Moody die avond de preekstoel betrad, werd de plek gevuld met een ‘elektrisch’ 
besef van Gods tegenwoordigheid. Hij preekte vol vuur, en toen hij mensen uitnodigde om Christus 
te volgen, reageerden er vijfhonderd mensen. Moody dacht dat ze het verkeerd begrepen hadden 
en liet ze weer gaan zitten terwijl hij het evangelie opnieuw uitlegde. Maar toen hij een tweede 
uitnodiging deed, stonden dezelfde vijfhonderd op om Christus aan te nemen. Die zondag leidde tot 
een van de grootste opwekkingen die Engeland ooit meemaakte. Wat hielp om het te laten 
gebeuren? Twee oudere dames die begrepen dat hun kerk het vuur van Gods Geest hard nodig had. 
Ze geloofden Gods belofte: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ Maak 
vandaag gebruik van de kracht van gebed. Je gebeden kunnen helpen het vuur van God te 
ontsteken en geweldige dingen in gang zetten. 

 
Zaterdag 12 maart 
‘… haar zonden zijn haar vergeven… want ze heeft veel liefde betoond…’ (Luc. 7:47)(NBV21). 

 
De farizeeër en de zondige vrouw. 
Op een dag was Jezus aan het eten in het huis van een farizeeër toen er een zondige vrouw 
binnenkwam. ‘Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de olie. Toen de farizeeër die Hem uitgenodigd 
had dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem 
aanraakt!’ (v. 38-39). Maar Simon de farizeeër had het mis. Het was niet zo dat Jezus het niet wist, 
het was dat Hij er niet om gaf! Die dag vergaf Hij haar zonde en zond haar weg, verlost, in ere 
hersteld en op het rechte pad. Dit verhaal vertelt wat we al weten; Jezus kwam om verlossing te 
brengen aan zondaren op straat en aan huichelaars in de kerk. Niemand is buiten het bereik van zijn 
genade. Besef met dat in gedachten dat je nooit moet vergeten waarvan God je verlost heeft! Merk 
op wat Jezus tegen Simon de farizeeër zei: ‘… wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde’ 
(v. 47). Terugdenkend aan de zonden uit zijn verleden schreef David: ‘Hij trok mij uit de kuil van het 
graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. 
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag 
en vertrouwen op de Heer’ (Ps. 40:3-4). En onthoud ook dat Jezus niet naar je verleden kijkt maar 
naar je toekomst. De menigte zag deze vrouw als onkruid, maar Jezus zag haar als een roos, en Hij 
gaf haar water. Kortom: als je vandaag vergeving nodig hebt, kom dan bij Jezus. En ben je al 
vergeven, dank Hem dan uit de grond van je hart. 
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Zondag 13 maart 
‘De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid’ (Joh. 4:23)(HSV). 
 
Ware aanbidders. 

Hoe kun je een aanbidder worden? Ten eerste is er niet één manier die voor iedereen geldt. De 
Bijbel zegt niet dat je God op een bepaalde manier moet aanbidden. Dat komt omdat 
aanbidding zo’n krachtige uitstorting is van ons hart naar de Heer dat het niet beperkt kan 
worden tot woorden of gevangen kan worden in een lied, een schreeuw of stilte. Jezus zei: ‘De 
ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem 
zo aanbidden’ (v. 23). Ten tweede heeft God jou geschapen om Hem te aanbidden. Misschien 
heb je het nog nooit zo gezien - maar God heeft ons geschapen om het enige te doen wat Hij 
niet voor zichzelf kan doen - aanbidden! De apostel Johannes schreef: ‘U bent het waard, Heere, 
te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door 
uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (Op. 4:11)(HSV). Niets verheugt het hart van onze 
hemelse Vader meer dan de liefde en aanbidding van zijn verloste kinderen. Ten derde is 
aanbidding iets dat iedereen overal en altijd kan doen. De Samaritaanse vrouw in de Bijbel 
groeide op met de overtuiging dat ware aanbidding alleen moest plaatsvinden op een heilige 

berg genaamd Gerizim, terwijl de Joden geloofden dat je God in de tempel in Jeruzalem moest 
aanbidden. Maar Jezus zei dat het niet beperkt zou moeten blijven tot de kerk of tot een 
bepaalde dag van de week. De psalmist verwoordt het in zijn onnavolgbare stijl als volgt: ‘Loof, 
dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer! De naam van de Heer zij geprezen van nu tot 
in eeuwigheid! Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de Heer’ 
(Ps. 13:1-3). Dus, word een aanbidder. 
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