
Het Woord voor Vandaag – week 17 

Maandag 25 april 
‘Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen’ (1 Sam. 18:9)(NBV21). 
 

Competentie is geen compensatie voor onzekerheid. 
Een van de meest betrouwbare tests voor leiderschap is hoe je reageert op het succes van 
iemand anders. Kun je daar blij mee zijn of baal je daar stiekem van? Heb je het gevoel dat de 
zegen van de ander op de een of andere manier ten koste van jou is gegaan? Koning Saul 
stuurde David eropuit om tegen Goliat te vechten. Toen hij daarin slaagde en de Israëlieten 
Davids lof begonnen te zingen, kon Saul het niet aan. ‘Vanaf die dag begon Saul David te 
wantrouwen.’ Leiders die gebrek aan vertrouwen hebben, vormen een gevaar voor zichzelf, hun 
volgers en de groepen die ze leiden. Dat komt omdat leiderschap je gebreken niet camoufleert 
maar ze juist laat zien. Welke negatieve bagage je ook met je meezeult, hij wordt zwaarder 
wanneer je probeert anderen te leiden. Bij onzekere leiders zie je over het algemeen vier 
gemeenschappelijke kenmerken: 1) Ze bieden anderen geen zekerheid. Een goede leider echter 
zorgt ervoor dat zijn volgers goed in hun vel zitten. Hij respecteert ze, beloont ze en stimuleert 
ze. 2) Ze nemen meer dan ze geven. Onzekere leiders zijn voortdurend op zoek naar bevestiging, 
erkenning en liefde. En daarom zijn ze vaak meer uit op zekerheid voor zichzelf dan voor 
anderen. 3) Ze beperken hun beste mensen voortdurend. Onzekere leiders zien hun beste 
mensen niet als collega’s; ze zien ze als potentiële concurrenten die op zouden kunnen klimmen 
en hun positie zouden kunnen bedreigen. Zulke leiders vinden over het algemeen manieren om 
zelf met de eer te gaan strijken voor het werk dat door anderen is gedaan. 4) Ze doen hun 
organisatie voortdurend tekort. Wanneer volgers worden ondermijnd en niet worden erkend, 
raken ze ontmoedigd en presteren ze uiteindelijk niet meer naar hun potentieel. Wanneer dat 
gebeurt, lijdt de hele organisatie. Heb jij op een of andere manier ergens een leidende functie, 
kijk dan vandaag eens of je bij jezelf een van deze punten herkent. 
 
Dinsdag 26 april 
‘Wie zo doet, komt nooit ten val’ (Ps. 15:5)(NBV21). 
 

Hoe voorkom je dat je valt? 
Spreuken 29:1 zegt: ‘Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft wordt plotseling 
geveld, zonder kans op redding.’  Koning Salomo stond bekend als de wijste man die ooit heeft 
geleefd. Hij schreef deze woorden, maar helaas leefde hij er niet naar, dus hij faalde jammerlijk. 
En als het Salomo kon overkomen, dan is niemand van ons immuun! Karakter is tegenwoordig 
een cruciale kwestie geworden omdat zoveel politieke, zakelijke en religieuze leiders zo 
publiekelijk zijn gevallen. Als leider opereer je niet in een vacuüm. Je beïnvloedt vele anderen, 
en wanneer jij valt, ondervinden zij de gevolgen. Wanneer een grote eik valt, neemt hij de kleine 
boompjes met zich mee. Dus hoe kun je je beschermen tegen vallen? Door de voorkeur te geven 
aan karakter boven gaven. Tegenwoordig hebben we een ongezonde neiging om iemands gave 
toe te juichen en te belonen en zijn karakter over het hoofd te zien; beide moeten echter 
worden ontwikkeld. Karakter is de optelsom van je dagelijkse gewoonten. In Psalm 15 geeft 
David ons acht eigenschappen waarnaar we moeten zoeken in leiders die respect verdienen: 1) 
Ze zijn integer. 2) Ze doen niet mee aan roddels. 3) Ze benadelen anderen niet. 4) Ze spreken 
zich uit tegen het verkeerde. 5) Ze eren degenen die in de waarheid wandelen. 6) Ze komen hun 
belofte na, zelfs wanneer het hen iets kost. 7) Ze zijn niet zo hebzuchtig dat ze winst maken ten 
koste van anderen. 8) Ze zijn sterk en stabiel. David besluit zijn psalm door te zeggen dat 
degenen die deze dingen doet ‘nooit ten val komt.’ Zó voorkom je dus dat je valt! 
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Woensdag 27 april 
‘Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn 
oneerlijkheid ten onder’ (Spr. 11:3)(NBV21), 
 
Streven naar integriteit. 
Jezus zei: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Matt.19:19). Maar om van jezelf te houden, moet je eerst 
jezelf kunnen respecteren. En zelfrespect is gebaseerd op persoonlijke integriteit. Auteur Ted 
Engstrom vertelt het volgende verhaal in zijn boek over integriteit: ‘Voor een basketbalcoach en zijn 
team in Georgia was het hun kampioenschapsseizoen: eenentwintig overwinningen en vijf 
nederlagen en daarna een onverwacht dramatische overwinning in de finale. Maar nu is de nieuwe 
glazen prijzenkast buiten de sportzaal van de middelbare school leeg. Eerder deze maand werd het 
kampioenschap van hen afgenomen omdat de organisatie van hogerhand had beweerd dat in een 
van de eerdere wedstrijden van de school een niet speelgerechtigde speler vijfenveertig seconden 
had meegespeeld. ‘We wisten op dat moment niet dat hij niet speelgerechtigd was; we hoorden het 
pas een paar weken geleden’, zei de coach. ‘Sommige mensen hebben gezegd dat we er gewoon 
over hadden moeten zwijgen, dat het maar vijfenveertig seconden was en dat de speler sowieso 
weinig invloed had op het spel. Maar je moet doen wat eerlijk en juist is en wat de regels zeggen. Ik 
vertelde mijn team dat mensen scores van basketbalwedstrijden vergeten, maar hoe je bént, dát 
onthouden ze.’ Elk eerlijk of oneerlijk woord en elke eerlijke of oneerlijke handeling draagt bij of 
doet afbreuk aan je karakter. Dat is wat de Bijbel bedoelt met: ‘Wie eerlijk leeft, heeft zijn 
onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.’ Probeer dus 
vandaag om integer te zijn in alles wat je doet.   

 
Donderdag 28 april 
‘… in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met 
zijn wil’ (1 Joh. 5:14)(NBV21). 
 
Heb vertrouwen in je gebeden. 
Iemand schreef deze woorden: ‘Mijn vader was een drukbezet man, om hem op zijn werk aan de lijn 
te krijgen moest je via een centrale bellen tenzij je zijn privénummer kende. Dat gaf hij aan een paar 
zakenpartners, maar ook zijn kinderen hadden het allemaal. We wisten dat we, hoe druk hij het ook 
had, altijd zijn directe lijn konden bellen. Bij mij is dat hetzelfde, mijn kinderen kennen mijn 
nummer. Ze kunnen me altijd en overal bellen. En weet je, geen enkele stem klinkt mij fijner in de 
oren dan de stemmen van mijn kinderen. Wanneer een van hen zegt: ‘Hallo pap,’ maakt het niet uit 
waar ik druk mee ben, ze gaan altijd voor. Vermenigvuldig dat nu eens exponentieel - en weet: niets 
klinkt fijner voor God dan jouw stem die zegt: ‘Hallo Vader.’ Niets van wat er in de kosmos speelt 
zou Hem ervan weerhouden zijn volledige aandacht te richten op waar jij over wil praten of op wat 
jij wil vragen.’ Dat betekent dat wanneer God je Vader is, je altijd naar huis kunt bellen. Je hoeft 
maar te bidden en Hij is er! Jezus zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden... Is er iemand onder jullie 
die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om vis vraagt? Als 
jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal 
jullie vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!’ (Matt. 7:7, 9-11). Je 
kunt met God praten zonder te smeken en je in bochten te wringen, ‘in de zekerheid dat Hij naar 
ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil… dan weten we ook dat 
we alles al gekregen hebben wat we Hem gevraagd hebben’ (Joh. 5:14-15). Dus, is je vertrouwen in 
gebed weggesijpeld? Probeer dan een oorzaak te vinden en reken daar vandaag mee af. 
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Vrijdag 29 april 
‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander’ (Fil. 2:40(NBV21). 
 
De voordelen van onbaatzuchtigheid. 
Onbaatzuchtigheid doet drie dingen voor je: ten eerste verbetert het de kwaliteit van je leven. Het 
geeft je meer waardering voor het leven en een begrip van de hogere waarden ervan. Zien dat 
mensen het moeilijk hebben en je inzetten om in hun behoeften te voorzien zet veel dingen in 
perspectief. Iemand schreef: ‘Er is geen leven zo leeg als het egocentrische leven. Er is geen leven zo 
gefocust als het leven waarbij iemand zichzelf geeft.’ Wil je een betere wereld voor jezelf, richt je 
aandacht dan op het helpen van anderen. Onbaatzuchtigheid maakt je ten tweede onderdeel van 
iets dat groter is dan jezelf. Halverwege de jaren tachtig ontwikkelde een wereldwijd bekend 
farmaceutisch bedrijf een medicijn om rivierblindheid te genezen, een ziekte die miljoenen mensen 
infecteert en blindheid veroorzaakt, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Hoewel het een goed 
product was, konden potentiële klanten het niet betalen. Dus, wat deed het bedrijf? Het 
produceerde het medicijn toch en kondigde aan dat het gratis zou worden verstrekt aan iedereen 
die het nodig had. Uiteindelijk gaven ze op die manier meer dan 250 miljoen pillen weg. De 
directeur zei: ‘We proberen nooit te vergeten dat medicijnen voor de mensen zijn. Niet voor de 
winst. De winst volgt, en voor zover we ons herinneren, is die ook altijd gekomen.’ De les die we 
moeten leren? Simpel. Probeer niet zelf ‘groot’ te zijn, maar maak deel uit van iets dat groter is dan 
jezelf. Ten derde creëert onbaatzuchtigheid een nalatenschap. Iemand zei: ‘Leren, verdienen, 
teruggeven (in geld, kennis of tijd) - dit zijn de drie fasen van het leven.’ Wanneer je onbaatzuchtig 
denkt en in anderen investeert, krijg je de kans om een nalatenschap te creëren die jou zal 
overleven. Een nobel doel toch? 

 
Zaterdag 30 april 
‘Dan zal het u en uw kinderen goed gaan…’ (Deut. 4:40)(NBV21). 
 
Je kinderen dingen bijbrengen. 
Als ouder geef je constant je waarden door aan je kinderen. Laat ze dan vooral ook zien dat jij bidt. 
Help ze begrijpen dat bidden de manier is waarop we een levenslange vriendschap met God 
ontwikkelen. En ze zullen zijn vriendschap nodig hebben wanneer jij er niet bent om ze te helpen. 
God zei: ‘Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en 
met roem overladen’ (Ps. 91:15). Laat ze vervolgens zien hoe God is. Het godsbegrip van je kind 
wordt door jou gevormd. Of je nu liefdevol en beschermend bent of afstandelijk en koud, ze zullen 
opgroeien met een begrip van God door de interacties die ze met jou hebben. Enkele voorbeelden 
zijn dat God het nooit te druk heeft om te luisteren, dat Hij ons telkens weer vertelt dat Hij van ons 
houdt en dat Hij nooit kwetsend is. Help ze ook God in anderen te zien. Wanneer kinderen worden 
aangemoedigd om God aan het werk te zien in hun eigen leven, gaan ze Hem ook aan het werk zien 
in het leven van anderen. Wanneer dat gebeurt, zullen ze anderen waarderen en respecteren en in 
ruil daarvoor ook waardering en respect ontvangen. Dat zal hen helpen om stevig en succesvol in 
het leven te staan. Stúúr ze ten slotte niet naar de kerk maar neem ze méé. Kinderen hebben het 
nodig om te geloven - en ergens bij te horen. Leer ze dat net zoals een ledemaat sterft als het 
losgekoppeld is van een lichaam, wij geestelijk sterven als we niet verbonden zijn met een 
plaatselijke kerk. ‘Erbij horen’ betekent dat ze altijd een plek hebben om naartoe te gaan. De Bijbel 
zegt: ‘Houd u altijd aan zijn wetten en geboden... dan zal het u en uw kinderen goed gaan…’ (Deut. 
4:40). Je kinderen helpen de juiste weg te vinden is het grootste geschenk dat je ze kunt geven. 
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Zondag 1 mei 
‘… doe [God] niet overijld met heel je hart geloften’ (Pred. 5:1)(NBV21). 
 
Ga niet overijld te werk! 
Wat betreft het aangaan en nakomen van verplichtingen neemt Salomo geen blad voor de 
mond: ‘Wees niet te haastig met je woorden… je moet spaarzaam zijn met je woorden… 
Wanneer je God toch een gelofte doet, los die dan ook spoedig in. God is niet gesteld op 
dwazen. Los dus je geloften in. Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet 
inlossen. Sta je mond geen loze, zondige geloften toe en zeg niet naderhand [tegen de priester] 
dat ze een vergissing waren’ (v. 1, 3-5). Dat geldt ook breder. Met andere woorden: wees in je 
contact met mensen niet impulsief, laat je luisteren en spreken in evenwicht zijn, zorg voor 
zoveel mogelijk informatie en raadpleeg God in gebed voordat je een verplichting aangaat. 
Mensen zeggen vaak wat ze denken dat anderen willen horen, maar dat kan hen in problemen 
brengen. Beloof niets wat je niet kunt waarmaken. En kom niet aanzetten met excuses. Niets 
vermindert je invloed zozeer als proberen een fout terug te draaien met een flauw excuus. 
Wanneer je een verplichting aangaat op basis van emotie, laat je je gevoel dus bepalen of je die 
verplichting ook daadwerkelijk na blijft komen. Echte toewijding werkt niet zo. Dat is geen 
gevoel; het is een karaktereigenschap. Menselijke emoties fluctueren voortdurend, maar 
toewijding moet rotsvast zijn. Echte toewijding komt tot uitdrukking in tijden van problemen en 
tegenspoed. Hangt niet af van gaven of capaciteiten, maar van integriteit. Is een resultaat van 
keuze, niet van voorwaarden. En houdt alleen stand wanneer die is gebaseerd op waarden. 
Kortom: ‘Wees niet te haastig met je woorden.’ Beloof niet te snel iets. Ga niet overijld te werk 
en denk na voordat je je ergens toe verbindt. 
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