
Het Woord voor Vandaag – week 23 

Maandag 6 juni. 
‘… 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). 
 
Sleutels tot verhoord gebed (2). 
Gods wil kennen. Johannes schrijft: ‘Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de 
zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn 
wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we 
alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben’ (v. 14-15). Een van de zekerste 
manieren om te weten dat je bidt naar Gods wil is bidden overeenkomstig zijn Woord. Gebruik 
de bijbelteksten om te onderbouwen waarvoor je bidt. Dan kun je zeggen: ‘Heer, u hebt het in 
uw Woord beloofd, en ik geloof U daarvoor.’ Soms zijn er dingen waarvoor we willen bidden, 
maar weten we niet zeker of het bijbels gezien wel Gods wil voor ons is. In dat geval zou je God 
kunnen vragen om het je te geven als het zijn wil is - en om je te helpen hoe dan ook genoegen 
te nemen met zijn beslissing. Augustinus bad: ‘Geef dat ik uw wil mag doen alsof het mijn wil is, 
zodat U mijn wil kunt doen alsof het Uw wil is.’ D.L. Moody verwoordde het zo: ‘Leg je 
smeekbede voor God neer en zeg dan: ‘Uw wil geschiede, niet de mijne.’ Mijn zoetste les in 
Gods leerschool was de Heer voor mij te laten kiezen.’ Soms moet je misschien wel een tijdje 
wachten, want Gods timing maakt deel uit van zijn wil. Maar wees geduldig; het zal ooit een 
keer gaan gebeuren. Je ziet het misschien nog niet, maar God heeft het beloofd en het is 
onderweg. En vergeet niet dat als Hij je niet geeft waar je om hebt gevraagd, Hij je iets beters zal 
geven wanneer je in geloof wandelt en een goede houding bewaart. 
 
Dinsdag 7 juni 
‘Als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen’ (Jak. 4:3)(NBV21). 
 
Sleutels tot verhoord gebed (3). 
Juiste motieven. De reden waaróm je bidt is veel belangrijker dan de woorden die je uitspreekt. 
Het motief is het waaróm achter het wát. En een zuiver hart hebben dat van God en van 
mensen houdt, is altijd aanvaardbaar voor de Heer. Aan de andere kant is egoïsme 
onaanvaardbaar, evenals wraakzucht, manipulatie, controle, jaloezie en trots, en ook bidden om 
de loterij te winnen. In feite is alles wat gebaseerd is op puur egoïsme een onaanvaardbaar 
motief. Iemand vroeg eens aan een kind of hij wel elke avond bad. Hij dacht er even over na en 
antwoordde: ‘Nee, want op sommige avonden heb ik niets nodig.’ Klinkt je dat bekend in de 
oren? Maar de eerste en belangrijkste reden voor gebed is het ontwikkelen van een intieme 
relatie met God! Stel je even voor: hoe lang denk je dat je huwelijk zou standhouden als je 
alleen thuiskwam om je partner te zien wanneer je behoefte had aan schone was, een goede 
maaltijd en een beetje liefde? Niet erg lang, toch? Hetzelfde principe geldt voor gebed. Jezus 
zei: ‘Als jullie in Mij blijft en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’ 
(Joh. 15:7). Zorg dus dat je in Christus ‘blijft’ om antwoord op je vragen te willen krijgen. Jakobus 
schrijft: ‘Als u bidt ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen.’ De waarheid is dat we van nature egocentrisch zijn. Daarom is het nodig dat we 
ons hart regelmatig zuiveren - en daarvoor moeten we onze motieven onderzoeken. Het kan in 
het begin pijnlijk zijn, maar het is wel nodig als je wilt dat je gebeden verhoord worden. 
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Woensdag 8 juni 
‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade…’ (Hebr. 4:16)(HSV). 
 
Sleutels tot verhoord gebed (4). 
Vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid is geen arrogantie, aanmatiging of een gevoel dat je recht op dingen 
hebt. Het is vertrouwen gebaseerd op wie je bent in Christus. Paulus schrijft: ‘Laten wij dan met 
vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade 
vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (v. 16)(HSV). Als Gods verloste kind heb je het 
recht om op elk moment tot Hem te naderen. Dat te weten stelt je in staat Satans pogingen om je 
onwaardig te laten voelen te overwinnen. Dan verdwijnt je natuurlijke neiging om te zeggen dat je 
weet dat God het kan maar dat je niet kunt geloven dat Hij het ook voor joú zal doen. Want 
wanneer je je onwaardig voelt denk je dat namelijk vaak. Maar de glorieuze waarheid is: Jezus heeft 
je waardig gemaakt! (Zie Kol. 1:12.) Er staat ook dat we barmhartigheid en genade vinden op het 
juiste tijdstip, en genade is eenvoudigweg onverdiende gunst. Met andere woorden, God zal je 
geven wat je niet verdient wanneer je genoeg vertrouwen hebt om het Hem te vragen. Bovendien 
vraag je in de naam van Jezus, niet in je eigen naam. Je komt bij de Vader met alles wat Jezus is, niet 
met alles wat jij bent. En hier is nog een gedachte: wanneer je verborgen zonde in je hart 
meedraagt, kun je niet met vertrouwen bidden. Niet beleden zonde sluit jou op en God buiten (zie 
Ps. 66:18). Maar het goede nieuws is dat wanneer je God vraagt om je zonde te openbaren, Hij dat 
ook zal doen. En wanneer Hij dat doet, moet je ermee afrekenen als je de communicatielijnen open 
wilt houden. Als God je herinnert aan een situatie waarin je niet het juiste deed, probeer het dan 
niet onder het tapijt te vegen. Erken het en ontvang zijn vergeving. Dan kun je met vertrouwen 
bidden. 
 
Donderdag 9 juni 
‘… God heeft lief wie blijmoedig geeft’ (2 Kor. 9:7)(NBV21). 
 
Zou je willen dat je meer had gegeven? 
De film ‘Schindler’s List’ vertelt het verhaal van de pogingen van één man om het beste te halen uit 
een wanhopige situatie. Als directeur van een munitiefabriek in Polen besloot Oskar Schindler zijn 
positie te gebruiken om Joodse levens te redden. Door ze in zijn fabriek te werk te stellen redde 
Schindler veel veroordeelde Joden uit de gaskamers. Maar hen in dienst houden was kostbaar, en 
beetje bij beetje verkocht hij zijn persoonlijke eigendommen om zijn bedrijf overeind te houden. 
Aan het einde van het verhaal worden de nazi’s verslagen en wordt de volledige impact van 
Schindler’s inspanningen duidelijk wanneer de doden worden geteld en de levenden terug 
wankelen richting vrijheid. In één scène, op zijn knieën bij de spoorrails die duizenden de dood in 
hadden gestuurd, kwam Schindler tot het opzienbarende besef dat hij er nog meer had kunnen 
redden! Overweldigd door spijt betreurt hij het dat hij de weinige persoonlijke bezittingen die hij 
nog bezat, had behouden. Als hij had geweten wanneer de oorlog zou eindigen, zou hij nog meer 
hebben gedaan. Nu was het te laat. Oskar Schindler was een held. Hij heeft in de Tweede 
Wereldoorlog waarschijnlijk meer Joden gered dan wie dan ook. Maar interessant genoeg kon hij 
alleen maar denken aan wat hij niét had gedaan. Hij had meer willen doen. Een krachtige les in het 
verhaal van Schindler is deze: zelfs blije gevers zullen op hun leven terugkijken en wensen dat ze 
meer hadden gedaan. Er zijn ook anderen die minder gaven dan ze hadden kunnen geven, of die 
helemaal nooit hebben gegeven. Kun je je hun gedachten voorstellen als ze voor God staan, verslag 
doen van hoe ze hun hulpbronnen hebben gebruikt en dienovereenkomstig worden beloond? ‘God 
heeft lief wie blijmoedig geeft’, dus zoek naar gelegenheden om te geven. 
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Vrijdag 10 juni 
‘… er is geen god die kan redden als deze’ (Dan. 3:29)(NBV21). 

 
Wees trouw aan jezelf. 
Het verhaal van de drie Hebreeuwse mannen in de vurige oven leert ons deze vier lessen: 1) Het 
doen van Gods wil kan je in de problemen brengen. Verwacht niet dat de wereld je zal waarderen. 
Kijk maar naar Jezus: ‘In het Woord (Jezus) was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (‘niet 
begrepen’ volgens de HSV)’ (Joh. 1:4-5). 2) God zal bij je zijn in je problemen. Toen Nebukadnezar in 
het vuur keek, zei hij: ‘Ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde 
lijkt op een godenzoon’ (Dan. 3:25). In plaats van hén te vernietigen, vernietigde het vuur de 
touwen die hen bonden, waardoor ze vrijkwamen. Wees bemoedigd! Het kan lijken alsof je door 
omstandigheden bent ingesloten, maar God zal je zaak bepleiten en je er als overwinnaar uit 
tevoorschijn laten komen. 3) Je moeilijkheden vormen je getuigenis. Mensen kijken naar je. De 
dingen waarop zij vertrouwen werken niet, en ze vragen zich af of datgene waar jij op vertrouwt wél 
werkt. Jouw trouw aan God en zijn tussenkomst namens jou zal hun leven raken op manieren die je 
theologie nooit zal doen. Iedereen in Babel wist wat de Hebreeuwse mannen geloofden. Maar ze 
wilden weten of het ook werkt midden in het vuur. En dat doet het! 4) Hoe groter je moeite, hoe 
groter je zegen. ‘Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en AbedNego een hogere positie in de 
provincie Babel’ (v. 30). Hier is een bijbels principe waarop je kunt bouwen: wanneer jij laat zien dat 
je trouw bent in moeilijke tijden kan God je op een diepere manier zegenen. 

 
Zaterdag 11 juni 
‘Kom allen bij Mij… leer van Mij…’ (Matt. 11:28-29)(NBV21). 

 
Jezus is de enige weg. 
Stel je voor dat je een kind bent dat iets meer wil weten over astronomie. Je leest over de eerste 
reis naar de maan en je gaat je leerkracht allerlei soorten vragen stellen over ruimtereizen. ‘Hoe ziet 
het eruit op de maan?’ De leerkracht komt met antwoorden in de trant van ‘nou waarschijnlijk…’ of 
‘ik denk…’ of ‘misschien…’ De leerkracht is er immers nooit geweest. Maar de volgende dag komt 
Neil Armstrong op bezoek in de klas. De leerkracht vertelt dat de kinderen vragen mogen stellen, en 
Neil Armstrong beantwoordt elke vraag trefzeker. Hij kent de maan, hij wandelde op de maan. Geen 
speculatie of aarzeling - hij spreekt met overtuiging. Dat deed Jezus ook: ‘Hij sprak hen toe als 
iemand met gezag…’ (Matt. 7:29). Jezus kent de afmetingen van de hemel. Hij kent de woorden van 
de liederen die door de engelen worden gezongen. Niemand heeft zoveel kennis van God als Hij - en 
Hij wil die kennis delen met jou: ‘… niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de 
Zoon het wil openbaren’ (Matt. 11:27). Maar let op wat Jezus daarna zegt: ‘Kom allen bij Mij, jullie 
die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan… leer van Mij… Dan zullen jullie werkelijk rust vinden’ 
(Matt. 11:28-29). ‘Leer van Mij’ staat er! Leer van Mij hoe je moet omgaan met je geld, met je 
huwelijk en met je stemmingswisselingen. Leer van Mij hoe je op de juiste manier kunt leven op 
aarde, en hoe je naar de hemel kunt gaan wanneer je sterft.’ En hebben we dat niet heel erg nodig, 
om dat te leren? Het huidige informatietijdperk is een tijdperk van verwarring geworden: te veel 
kennis van hoe en wat, maar nauwelijks een weten waaróm. We hebben antwoorden nodig. 
Antwoorden die alleen Jezus heeft. Weet je niet zeker of je Hem kunt vertrouwen? Er is maar één 
manier om daarachter te komen! 
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Zondag 12 juni 
‘… als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet’  
(2 Tim. 2:13)(NBV21). 
 
Gods trouw aan jou. 
Hier is iets waar je heel blij om kunt zijn: Gods trouw aan jou hangt niet af van jouw trouw aan 
Hem. De Bijbel zegt dat als wij Hem ontrouw zijn, Hij ons trouw blijft. Je fouten kunnen je buiten 
Gods wil plaatsen, maar nooit buiten zijn bereik. Catherine Marshall vertelt over een grote 
persoonlijke worsteling die ze meemaakte na het schrijven van een roman met de titel Gloria. Ze 
begon het boek in 1969 en liet het project na tweeënhalf jaar liggen. Voor haar was het op de 
plank gelegen manuscript als ‘een sterfgeval in de familie’. In een poging haar tegenstrijdige 
gedachten en gevoelens met elkaar in overeenstemming te brengen bracht ze tijd door in een 
retraitehuis. Daar las ze op een gegeven moment het bijbelverhaal uit Numeri over een tijd 
waarin giftige slangen het Israëlitische kamp vulden. De mensen beseften dat de slangen waren 
gestuurd als straf voor hun zonde en ze riepen de Heer berouwvol aan. De Heer zei tegen 
Mozes: ‘Laat een [bronzen] slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is 
en ernaar kijkt, blijft in leven’ (Num. 21:8). Catherine realiseerde zich dat net zoals de Israëlieten 
naar God toegingen met wat hen pijn had gedaan en zij werden genezen, wij ook onze fouten en 
zonden in gebed tot God kunnen opheffen, in het vertrouwen dat Hij ons geneest. Ze schrijft: 
‘Wanneer iemand van ons een verkeerde (of zelfs twijfelachtige) weg is ingeslagen in zijn leven  
door arrogantie, gebrek aan vertrouwen, ongeduld of angst - zal God hem een uitweg tonen.’ 
Zelfs wanneer je afdwaalt, houdt God zoveel van je dat Hij je weer naar zich toe zal trekken. ‘Als 
wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw.’ 
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