
Het Woord voor Vandaag – week 24 

Maandag 13 juni 
‘… dat ze vriendelijk moeten zijn en zich tegenover alle mensen steeds zachtmoedig moeten 
gedragen’ (Tit. 3:1-2)(NBV21). 
 

Leer verschillen te respecteren. 
Niemand van ons ontkomt aan enige vorm van tegenspoed. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie 
zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld’ (Joh. 16:33). Maar een zekere Verdell Davis 
schrijft: ‘We kunnen allemaal te kampen hebben met dezelfde ziekte, met gebroken relaties, 
beperkingen en mislukkingen, maar we zouden niet moeten proberen die verschillende vormen van 
lijden met elkaar te vergelijken. Dan hebben we namelijk geen oog voor de unieke dynamiek van 
ieder individueel leven. Wanneer je luistert naar verhalen op bijeenkomsten van ex-verslaafden - 
waar iedereen zit op basis van het feit dat hij verslaafd was - kom je erachter dat elke pijn, elk 
hartzeer, elk verlies, elke wisselwerking in relaties sterk is gekleurd door een of andere wending die 
niemand anders in de groep op precies dezelfde manier heeft ervaren. We moeten ervoor waken 
om onze eigen pijn ofwel erger ofwel minder erg te vinden dan die van iemand anders. Mijn 
problemen zijn uniek voor mij, en als ik er eerlijk en open mee wil afrekenen moet ik accepteren dat 
wat er aan de hand is mijn oprechte aandacht verdient.’ Paulus schrijft dat we vriendelijk moeten 
zijn en ons tegenover alle mensen steeds zachtmoedig moeten gedragen. Heb respect voor de 
verschillen tussen jouzelf en anderen, zelfs wanneer je eenzelfde soort ervaring hebt doorgemaakt. 
Kom niet aanzetten met een driepuntspreek en een voorgekauwd praatje. ‘Wie wijs is van hart, 
wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht’ (Spr. 16:21). 
Je kan het niet verkeerd doen bij iemand die bezeerd is door gewoon op te dagen, een knuffel te 
geven, te laten weten dat je meeleeft en voor hem of haar bidt. Het lijkt een cliché, maar het is nog 
steeds waar: mensen geven er niet om hoeveel jij weet, totdat ze weten hoeveel jij om hen geeft! Je 
laat de liefde van God niet zien door opdringerig en eigenzinnig te zijn en te doen alsof je alles weet. 
Je laat die wel zien door ‘vredelievend, mild en meegaand te zijn en vol ontferming’ (Jak. 3:17). 
 

Dinsdag 14 juni 
‘Luister naar raad, laat je terechtwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs’ (Spr. 19:20)(NBV21). 
 

Wie geeft jou advies? 
Misschien ben je goed in wat je doet. Mogelijk zelfs beter dan velen, maar zonder de hulp van 
anderen zul je nooit zo goed zijn als je zou kunnen zijn. Zonder een goede adviseur bereik je nooit je 
hoogste potentieel. Dat is gewoon niet mogelijk. Waarom zou een tennisser van wereldklasse een 
coach nodig hebben, en dan nog wel iemand die lang niet zo goed op het veld is als die tennisser 
zelf? Voormalig tennisser André Agassi beantwoordde die vraag als volgt: ‘Tennis vereist subtiele 
aanpassingen die cruciaal zijn om te winnen en mijn coach doet dat als de beste. Hoe ouder ik word, 
hoe waardevoller hij wordt.’ Hoe komt dat? Omdat leeftijd en ervaring je niet per se beter maken; 
vaak verdiepen ze alleen maar de sleur waar je in zit. In het leven, net als in de sport, bereik je nooit 
het punt waarop je geen goede input nodig hebt. Toch opereren velen van ons in de misplaatste 
veronderstelling dat we (misschien omdat we zelf leidinggeven) geen leiding nódig hebben. We 
maken de fout onszelf te meten met anderen in plaats van met ons eigen door God gegeven 
potentieel en uiteindelijk worden we nooit wat we hadden kunnen zijn. Zelfevaluatie is belangrijk, 
maar de evaluatie van anderen is cruciaal. Een goede coach meet je prestaties aan de hand van 
joúw sterke punten, niet aan die van iemand anders. Dat komt omdat hij weet waartoe jij in staat 
bent en hij wil dan ook joúw grenzen verleggen. En trouwens, goede coaches zijn constant ter 
plekke om te observeren, ze zitten niet ergens achterovergeleund op een rapport te wachten. Dat 
komt omdat ze persoonlijk geïnvesteerd hebben in jouw welslagen; een overwinning voor jou is een 
overwinning voor hen. Ruth had Naomi nodig en Timoteüs had Paulus nodig. Wie geeft jou advies? 
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Woensdag 15 juni 
‘… de gemeenschap met [de Vader en zijn Zoon] Jezus Christus. We schrijven u dit allemaal om u 
te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren (1 Joh. 1:3-4)(HB). 
 

Onvoorwaardelijke vreugde. 
Wanneer vreugde in je leven ontbreekt, ontbreekt ook kracht (zie Neh. 8:10). Ons geluk zou niet 
gebaseerd moeten zijn op wat er om ons heen gebeurt; het zou afhankelijk moeten zijn van 
onze relatie met Jezus. Johannes spreekt over de blijdschap die ze hebben ervaren  
(1 Joh. 1:4). Pastor Reimar Schultze merkt op: ‘Johannes zei dit niet toen alles in orde was, maar 
toen alles in een puinhoop was veranderd. 1) Al zijn mede-apostelen waren vermoord. 2) Rome 
had de tempel verwoest, er was geen steen op de andere gelaten. Flavius Josephus een 
ooggetuige, schreef: ‘Het aantal mensen dat omkwam overtrof alle verwoestingen in de wereld 
ooit door mensen of God aangericht.’ 3) Veel joden en christenen werden vluchtelingen. De 
gemiddelde levensverwachting was ongeveer veertig jaar en 25 procent van de mensen in Rome 
was slaaf. 4) Johannes zelf leefde als een veroordeelde crimineel op het eiland Patmos. Hij 
kende geen aards comfort; geen zekerheid dat hij de volgende dag zou halen. Toen de beker van 
ellende vol was, gaf God hem de opdracht om de wereld de absolute macht van het 
christendom te laten zien en haar triomf over alle dingen. De geschriften van Johannes, ook juist 
met betrekking tot onze dagelijkse wandel, vormen het sluitstuk over alles wat de hemel wilde 
openbaren in het Woord: als we apostolische gemeenschap hebben, zal onze vreugde vol zijn. Je 
hebt niet per se prettige omstandigheden nodig om dit te laten gebeuren.’ De psalmist zei het 
als geen ander: ‘… overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw 
zijde’ (Ps. 16:11). 
 
Donderdag 16 juni 
‘Ben je verstrikt geraakt in eigen woorden…’ (Spr. 6:2)(GNB). 
 

Spreek woorden die heelheid bevorderen. 
Stormie Omartian zegt: ‘Aan het begin van mijn wandel met de Heer zei ik vaak negatieve 
dingen als: ik ben een mislukkeling, ik ben lelijk, niets gaat er ooit goed, niemand geeft om mij. 
Toen sprak de heilige Geest tot mijn hart: ‘Dood en leven zijn in de macht van de tong…’ (Spr. 
18:21)(HSV). Ik had woorden van dood gesproken, niet van leven. Een duidelijk voorbeeld had te 
maken met mijn spraakprobleem. Dat had ik al van kinds af aan en ik werd er tijdens mijn hele 
schooltijd mee geplaagd. Toen ik oud genoeg was om me professionele hulp te kunnen 
veroorloven, ging ik naar een logopedist. Ik oefende dag in dag uit, jaar in jaar uit, maar zonder 
al te veel resultaat. Nog steeds haperde mijn stem halverwege elke presentatie of spreekbeurt. 
‘Het lukt me nooit om goed te kunnen spreken,’ riep ik uit. Maar terwijl ik die woorden sprak de 
Heer en zei: ‘Je brengt ‘de dood aan je situatie’ omdat je niet de waarheid spreekt. Spreek niet 
uit wat je denkt, of wat waarheid lijkt. Spreek uit wat je weet dat de waarheid van mijn Woord 
is: ‘De tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot’ (Jes. 32:4); ‘Ik leg je mijn woorden in de 
mond’ (Jes. 51:16). Kort daarna, toen ik werd gevraagd om te spreken op een 
vrouwenbijeenkomst, bracht ik mijn angsten bij God en sprak zijn waarheid uit in plaats van mijn 
eigen negatieve meningen. Mijn toespraak ging heel goed en daaruit vloeide een hele 
spreekbediening voort. De Bijbel zegt dat je verstrikt kan raken in je eigen woorden (zie Spr. 
6:2). Dus ook in je zelfpraat. Verwijder woorden van hopeloosheid, twijfel en negativiteit uit je 
vocabulaire. Ze lijken misschien ongevaarlijk, maar ze beïnvloeden je lichaam en ziel. Spreek 
woorden die de heelheid weerspiegelen waarnaar je verlangt.’ 
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Vrijdag 17 juni 
‘Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen’  
(Hebr. 11:17)(NBV21). 
 
De goddelijke kunst van het loslaten. 
In Genesis 12 zei God tegen Abraham dat hij zijn land, zijn familie en zijn naaste verwanten moest 
verlaten. Toen hij ja zei tegen God, bewandelde hij een onbekend pad naar een onbekende 
bestemming, gebaseerd op de kracht van een belofte. Zonder aarzelen trok de vijfenzeventigjarige 
patriarch weg uit Charan ‘zoals de Heer hem had opgedragen’ (Gen. 12:4). We gaan even 
vijfentwintig jaar verder en Isaak is geboren; de wonderzoon die Gods belofte zou vervullen dat 
door Abrahams afstammelingen ’alle volken der aarde zich gezegend zullen noemen. Want 
Abraham heeft naar Mij geluisterd’ (Gen. 26:4-5). Dan stelt God een hartverscheurende eis: ‘Haal je 
zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet 
je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal’ (Gen. 22:2). En in gehoorzaamheid aan Gods Woord 
‘stond Abraham de volgende ochtend vroeg op… nam zijn zoon Isaak met zich mee’ (v. 3). Gods 
beloofde zegen was afhankelijk van Abrahams bereidheid om los te laten waar hij het meest van 
hield. Vasthouden aan Isaak zou natuurlijk en begrijpelijk zijn geweest, maar het zou een kink in de 
kabel zijn geweest voor de beloofde zegening. Waar klamp jij je aan vast waardoor je Gods zegen in 
je leven blokkeert? Zijn het je kinderen, vriendschappen, reputatie, macht, bezittingen, comfort, 
gewoonten? Abrahams bereidheid om Isaak te offeren was de ultieme daad van geloof. ‘Door zijn 
geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen.’ Hoe kon hij dat 
doen? ‘… hij [Abraham] zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op 
te wekken…’ (Hebr.11:19). Abraham geloofde dat loslaten bij God nooit verliezen betekent, maar er 
iets beters voor terugkrijgen. Dat geldt ook voor jou. 
 
Zaterdag 18 juni 
‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden’ (Jes. 43:18)(NBV21). 
 
Pak vandaag de rommel aan. 
We hebben allemaal emotionele zolders en kelders waar we onze ‘rommel’ opslaan. En zo is het ook 
in onze relaties. Het is moeilijk voor een relatie om te gedijen wanneer een van beide partijen zijn 
mentale en emotionele rommel niet heeft verwerkt. We hebben het hier dan bijvoorbeeld over 1) 
spijt die we hebben over fouten uit het verleden, 2) wrok die we koesteren wanneer we voelen dat 
ons onrecht is aangedaan, en 3) pijn die we verbergen onder wolken van woede, scepsis en 
isolement. Als je het type bent dat gauw wrok koestert en vasthoudt aan fouten uit het verleden, 
zelfs die van jezelf, dan ken je het gevoel gebukt te gaan onder je mentale en emotionele rommel. 
Vastklampen aan pijn en voedende wrok zal je ziel opeten, je geluk verteren en je van alle 
vooruitgang beroven. Net als schuld, houdt deze rommel je gevangen in het verleden. Als een oude 
vlam je heeft bezeerd en je hebt hem of haar nooit losgelaten, zul je elke keer dat je partner zoiets 
doet, met onredelijke felheid reageren, alsof hij of zij de oorspronkelijke persoon was die je pijn 
heeft gedaan. Als gevolg hiervan laat je je partner ontdaan achter, verbijsterd over jouw 
buitensporige reactie op een lichte overtreding die op zichzelf onbeduidend was. Je weet pas wat je 
in je leven hébt, laat staan wat je nódig hebt, wanneer je de rommel uit het verleden hebt 
opgeruimd zodat je de zegeningen van het ‘hier en nu’ kunt ervaren. Het komt allemaal neer op het 
gehoorzamen van deze twee Schriftgedeelten: 1) ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven wie ons iets schuldig is’ (Matt. 6:12) en 2) ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk 
niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten’ (Jes. 43:18-19). Pak vandaag de 
rommel aan. 
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Zondag 19 juni – Vaderdag 
‘Ikzelf en mijn familie zullen de Heer dienen’ (Joz. 24:15)(NBV21). 
 
Wees een Vader voor je kinderen. 
De geliefde radiocommentator, Paul Harvey, schreef: ‘In een tijd waarin maatjes zijn met je zoon 
populair is, blijf ik een Vader. Als er een kloof bestaat tussen mijn zonen en dochters en mezelf, 
zal ik er alles aan doen om het te begrijpen, maar ook om begrepen te worden. Als ze het 
vertellen zoals het is, zal ik luisteren, zelfs als ik het beter vind zoals het was. Als ouderwetse 
dingen zoals gebed, bijbelstudie, lofprijzing en geloof in God mijn kinderen ooit achterhaald, 
ouderwets of wat dan ook lijken te zijn, vertrouw ik op Gods hulp om voldoende geloof te 
hebben om toch voor hen te bidden, en ik beloof met de patriarch Job om extra offers voor hen 
te brengen. Met liefde zal ik hun vragen over de feiten van het leven beantwoorden, maar ik 
weiger een oogje toe te knijpen voor naaktheid en onzedelijkheid. Als experimenteren met 
drugs of marihuana ooit aan de orde zou komen, zal het in strijd zijn met al mijn gebeden en 
verzoeken. Ik wil echter dat mijn kinderen weten dat ik zelf ook fouten maak, dat ik soms dwaas 
en trots ben, en vaak inconsequent. Maar dat zal ik niet tolereren als excuus voor mijn 
hypocrisie. Ik zal ze vragen me te helpen veranderen, maar van mijn kant mogen ze ook 
verwachten dat ik hen zo nodig bij stuur. Sommigen verwachten misschien van de jongere 
generatie dat zij de wijsheid hebben om te zeggen welke oude dingen uit het verleden hebben 
afgedaan en wat er zal overblijven voor toekomstige generaties; anderen laten misschien het 
nageslacht in huis het eten, de muziek en de uitgaven van het huishouden bepalen, maar ik blijf 
een Vader.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.  

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2022. All rights reserved.  
Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: 

 tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl 


