
Het Woord voor Vandaag – week 25 

Maandag 20 juni  
‘Wat Ik gezegd heb is vol van Geest en leven’ (Joh. 6:63)(NBV21). 
 
God spreekt tot je door zijn Woord. 
God zal onder andere tot je spreken door zijn Woord. Jezus zei: ‘Wat Ik gezegd heb is vol van 
Geest en leven.’ Het is echter niet de bedoeling om lukraak alleen maar op zoek te gaan naar 
bijbelteksten die je een goed gevoel geven. Om in geloof te groeien, zou het goed zijn om elke 
dag tijd te besteden aan lezen in je Bijbel en erin thuis te raken. Je kunt niet willekeurig 
beslissen dat het ene vers op jou van toepassing is en het andere niet. ‘Alles wat de Schrift zegt 
is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en 
fouten te weerleggen… zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed 
doel volledig is toegerust’ (2 Tim. 3:16-17). Wil je in het bedrijfsleven winst maken, dan moet je 
je bedrijf grondig kennen, anders ga je failliet. En wil je in je christelijk leven slagen, dan is het 
zaak om je Bijbel te kennen. Het is als de vergelijking tussen het sperma en het eitje. Noch het 
mannelijke sperma, noch het vrouwelijke eitje is in staat tot reproductie. Pas wanneer het 
sperma doel treft en bij het eitje komt, vindt er conceptie plaats, wat leidt tot leven en 
geboorte. En zo is het ook met je geestelijke groei. Wanneer Gods Woord en een ontvankelijk 
hart samenkomen, gaat er iets gebeuren! Er gaat niets boven een langdurige ‘blootstelling’ aan 
de Bijbel. Doe je dat niet, dan hoor je niet goed wat God tegen je zegt. Dan ben je altijd 
afhankelijk van de interpretatie van iemand anders. Stel je voor dat je op die basis met je 
partner communiceert! Hoelang denk je dat je relatie zou duren? Hetzelfde principe is van 
toepassing op je relatie met God. Laat God vandaag persoonlijk tot je spreken door zijn Woord. 
 
Dinsdag 21 juni  
‘… het woord van God, dat werkzaam is in u, die gelooft’ (1 Tess. 2:13)(NBV21). 
 
Als zaadjes die in je groeien. 
Wanneer je Gods Woord leest en het gelooft en ernaar handelt, is het alsof er zaadjes in je 
groeien. Zaadjes met leven in zich! In de natuurlijke wereld hoef je het proces waardoor zaad 
groeit niet te begrijpen; je hoeft zaadjes alleen maar water te geven, er goed voor te zorgen en 
ze te beschermen. En zo is het ook met de Bijbel. Paulus schrijft dat ze [de Tessalonicenzen] 
Gods woord niet hebben ‘aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het 
werkelijk is: het woord van God, dat werkzaam is in u, die gelooft’ (v. 13). Let op de uitdrukking 
‘werkzaam in u’. Gods Woord staat op zichzelf; het hoeft niet door anderen bekrachtigd te 
worden. In het verslag van het Nieuwe Testament, toen Jezus over het water naar zijn discipelen 
liep, zei Petrus: ‘Heer, als U het bent... zeg me dat ik moet komen’ (Matt. 14:28). Jezus gaf hem 
één woord: ‘Kom’ (v. 29), en Petrus begon te lopen. De andere discipelen geloofden 
waarschijnlijk niet dat Petrus het kon. Dat komt omdat ze niet begrepen wié er tegen Petrus 
sprak. ‘Ze dachten dat [Jezus] een geest was’ (Marc. 6:49)! Hier zit een les in voor ons allemaal. 
Wanneer God tot je spreekt door zijn Woord, verwacht dan niet dat iedereen je begrijpt, het 
met je eens is of je steunt. Het is niet meer dan menselijk om te willen dat bepaalde mensen 
zien wat jij ziet en geloven in wat je doet. Maar in dit bijbelgedeelte bereidt God ons speciaal 
voor op afwijzing door degenen die niet begrijpen wat God tegen ons heeft gezegd. Als je niet 
oppast, kunnen de meningen van mensen je doen twijfelen aan wat God heeft gezegd. Soms 
bevestigt Hij wat Hij je door anderen heeft verteld, en soms niet. Maar zolang je je voedt met 
Zijn Woord en het gelooft, is het ‘werkzaam in jou’. 
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Woensdag 22 juni  
‘Draag elkaars lasten…’ (Gal. 6:2)(NBV21). 
 
Je hebt een ondersteuningsnetwerk nodig. 
God schiep onze fysieke lichamen met interne systemen die elkaar ondersteunen. En zo is het 
ook in onze relaties. Iedereen heeft een ondersteuningsnetwerk nodig. Soms, wanneer anderen 
ons teleurstellen, zeggen we: ‘Vanaf nu aan is het alleen God en ik!’ Dat is een grote fout! Het is 
het schaap dat afdwaalt van de kudde dat door de wolf wordt opgegeten. Satan zal je isoleren 
om je kapot te kunnen maken. ‘En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij 
aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is 
gevlochten, is niet snel stuk te trekken’ (Pred. 4:12). Studies tonen aan dat mensen die zorg en 
steun krijgen, langer leven, sneller herstellen van ziekte en het leven zinvoller vinden. 
Ondersteuning geeft ons een gevoel van verbinding en acceptatie, wat de belangrijkste 
menselijke behoeften zijn. Het biedt een arena waarin je kwetsbaar kunt zijn; een plek waar je je 
veilig kunt voelen door te zeggen: ik weet het even niet, kun je me helpen of, ik heb een knuffel 
nodig. Dit is steun - op Gods manier. En als je het in je eigen familie niet kunt vinden, wend je 
dan tot de familie van God. En nog een gedachte: vergeet niet je waardering uit te spreken naar 
degenen die je steunen. Het doet anderen goed wanneer je laat weten dat je dankbaar bent 
voor hun hulp. Ondersteuning is geen eenrichtingsverkeer: ‘Draag elkaars lasten.’ Ga niet zo op 
in je eigen problemen dat je vergeet dat anderen ook problemen hebben. Neem de tijd om ook 
te informeren naar wat een ander in beslag neemt. Niemand houdt van mensen die alleen maar 
‘nemen’. Het is in het geven en nemen van wederzijdse steun dat we groeien en ons door God 
gegeven potentieel in het leven vervullen. 
 
Donderdag 23 juni 
‘… de rechtvaardige geeft, uit mededogen’ (Ps. 37:21)(NBV21). 
 
Financiële zekerheid. 
Je verlangen naar financiële zekerheid kan je ontmoedigen om te geven. Waarom? Omdat elke 
cent die je weggeeft, je het gevoel geeft dat die niet langer beschikbaar is voor je bescherming. 
Maar het tegendeel is waar. Ons gevoel van vrijheid en veiligheid neemt juist toe wanneer we 
geven, want door te geven zeggen we in feite dat onze zekerheid ergens anders ligt dan bij de 
bank of bij ons eigen vermogen om geld te verdienen. Geven is een daad van vertrouwen in 
God, en het is een goede manier om financiële onzekerheid te overwinnen. Denk eens aan alle 
dingen in het leven waarover we weinig of geen controle hebben. Ziekte. Ongevallen. 
Ontslagen. Economische omstandigheden. Geen wonder dat we onzeker zijn! De Bijbel zegt: 
‘Wie vrijgevig is wordt almaar rijker, wie gierig is wordt arm. Een gulle gever zal gedijen, wie te 
drinken geeft, zal te drinken krijgen’ (Spr. 11:24-25). Voor de rationele geest klinkt het contra-
intuïtief, maar voor de koninkrijksgeest is het logisch. Paulus schrijft: ‘Bedenk dit: wie karig zaait, 
zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij 
zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, 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 ruimschoots kan bijdragen aan allerlei goed werk’ (2 Kor. 9:6-8). In 
joúw hand zal een cent nooit meer waard zijn dan een cent. Maar als je het in Góds koninkrijk 
zaait, is het de aanzet tot een oogst die je kunt binnenhalen wanneer je iets nodig hebt. Geven 
is een goede oefening wanneer je te veel behoefte hebt aan financiële zekerheid. 
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Vrijdag 24 juni 
‘Omdat je Mij je zoon… niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen’ (Gen. 22:16-17)(NBV21). 
 
Houd het niet achter - geef het! 
God zal je niet vragen om wat je niet hébt, maar soms vraagt Hij om iets wat je echt wilt 
hoúden. Waarom? Om te zien of er iets is waar je meer waarde aan hecht of meer afhankelijk 
van bent dan van Hem. Abraham werd op de proef gesteld als niemand anders in de 
geschiedenis. Maar hij slaagde voor de test en werd gezegend zoals heel weinig anderen in de 
geschiedenis. Stel je voor dat God tegen je zou zeggen: ‘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’ (v. 2). Kun je je de vragen voorstellen die door je hoofd zouden gaan? Geen 
wonder dat Abraham ‘Gods vriend’ werd genoemd (Jak. 2:23) en ‘de vader van alle 
onbesnedenen die geloven’ (Rom. 4:11). En toen de test voorbij was, zei God dit: ‘Omdat je dit 
hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden... zal Ik je rijkelijk zegenen en 
je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de 
zee… En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want jij 
hebt naar Mij geluisterd’ (Gen. 22:16-18). En wat vraagt God van jou? Worstel je daarmee? 
Houd je achter wat Hij wil, of ga je er helemaal in mee? Isaak was het moeilijkste zaad dat 
Abraham ooit moest zaaien. Maar dat zaad bracht een oogst van zegen voort die groter was dan 
alles wat Abraham ooit had gedroomd of voor mogelijk had gehouden. Wat vraagt God jou 
vandaag te doen? Wanneer je ja tegen Hem zegt, ervaar je mogelijk ook een heel nieuw niveau 
van zegen in je leven. Ervaar en zie. 
 
Zaterdag 25 juni 
‘… het is jullie hemelse Vader zie ze voedt’ (Matt. 6:26)(NBV21). 
 
Mussen. 
Jezus zei: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad; 
het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan 
door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken 
jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken 
niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al 
met zoveel zorg bekleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? 
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Waarmee zullen we ons kleden? - dat zijn 
allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles 
nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden’ (v. 26-33). En wil je nog wat meer bijbelse beloften om 
op te bouwen? ‘Vromen, heb ontzag voor de Heer: wie Hem vreest lijdt geen gebrek’ (Ps. 34:9). 
‘Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer en grote liefde voor zijn geboden. Zijn 
nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde 
bewonen zijn huis... Voor slechte tijding vreest hij niet, zijn hart is gerust: hij vertrouwt op de 
Heer’ (Ps. 112:1-7). God liet deze beloften optekenen in zijn Woord, zodat je ze keer op keer zou 
kunnen lezen, en zo al lezend je zorgen te boven kunt komen en je leven met vreugde en 
vertrouwen kunt leven. 
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Zondag 26 juni 
‘Ik heb voor je gebeden…’ (Luc. 22:32)(NBV21). 
 
Wanneer je faalt, bidt Jezus voor je. 
‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 
Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer 
bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (v. 31-32). Heb je je ingelaten met dingen waarvan 
je dacht dat je ze nooit zou doen? Je had nooit gedacht dat je een affaire zou hebben. Je had 
nooit gedacht dat je zou bedriegen, stelen en liegen om vooruit te komen in het leven. Je had 
nooit gedacht dat je jaloers en boos zou worden op het succes van iemand anders. Je had nooit 
gedacht dat je je gezin zou verwaarlozen of verkeerd zou behandelen. Je had nooit gedacht dat 
je verslaafd zou raken aan pornografie. Je had nooit gedacht dat je verslaafd zou raken aan 
drugs en alcohol. Je bent niet de enige! Petrus zwoer dat hij Jezus nooit zou verloochenen, maar 
hij deed het wel. En niet één keer, maar herhaaldelijk. Hield Petrus van de Heer? Absoluut. Maar 
omdat hij zwak was, keerde hij Hem de rug toe. Wat een schuld om te dragen. Geen wonder dat 
hij ‘naar buiten ging en bitter huilde’ (v. 62). Maar Jezus wist van tevoren dat het zou gebeuren 
en vertelde Petrus dat Hij voor hem zou bidden. Hier is een verbazingwekkende gedachte: 
wanneer jij zondigt, bidt Jezus voor je! ‘Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen 
redden, omdat Hij voor altijd leeft en voor hen kan pleiten’ (Hebr. 7:25). Stel je voor: jij worstelt 
met een zondige gewoonte, terwijl Jezus tegelijkertijd zijn reinigende bloed aan de Vader 
aanbiedt en Hem om hulp en barmhartigheid smeekt voor jou. Zullen Jezus’ gebeden voor jou 
verhoord worden? Natuurlijk. En Hij zal, net als bij Petrus, hoelang het ook duurt, met je 
samenwerken totdat je weer op het goede spoor zit. 
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