
Het Woord voor Vandaag – week 26 

Maandag 27 juni 
‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Joh. 10:10)(NBV21). 

 
Jezus weet wat je in je mars hebt. 
Hebben de ervaringen die je hebt meegemaakt je misschien tot een ander persoon gemaakt dan 
God ooit bedoelde? Hebben de mensen, bezigheden en genoegens die je hebt gekozen ertoe geleid 
dat je nu geen hoop ziet voor je toekomst? Wanneer je je gevoel van eigenwaarde verliest, is het 
moeilijk te geloven dat God van je kan houden, maar dat doet Hij wel. Hij weet dat er in jou een 
persoon huist die speciale dingen voor Hem kan doen. Daarom beroert Hij je hart en laat Hij je 
weten dat Hij actief is in je leven. Reageer daarom op Hem in geloof. Durf te geloven dat Hij ‘een 
nieuwe schepping’ van je kan maken (2 Kor. 5:17). Verleg je vertrouwen van je eigen zwakheid naar 
zijn kracht. Vertrouw op Hem in plaats van op jezelf. Of je wonden nu door jezelf zijn toegebracht of 
door anderen zijn veroorzaakt, Jezus zal je genezen en weer oprichten. Jij zegt misschien: ‘Maar jij 
weet niet wat ik heb gedaan en wie ik heb bezeerd.’ Jezus weet dat wel. En Hij wil de ‘kromme’ 
plekken in je hart rechtzetten en je heel maken. Maar dan moet je Hem wel toegang geven tot elk 
gebied van je leven. Wanneer Hij in je hart komt, zul je nooit meer dezelfde gebroken persoon zijn. 
Davids zonden werden een nationaal schandaal. Maar toen God hem vergaf en hem in ere 
herstelde, schreef hij: ‘Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden, Hij vergeeft u alle 
schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij 
overlaadt u met schoonheid en geluk…’ (Ps. 103:2-5). Kijk eens naar de mogelijke voordelen die je te 
wachten staan wanneer je je leven toewijdt aan Christus: vergeving, genezing, bevrijding van 
destructieve gewoonten, vervulling en genade. 

 
Dinsdag 28 juni 
‘Wacht op de Heer…’ (Ps. 27:14)(NBV21). 

 
Wacht op God! 
Wanneer we ongeduldig worden en reageren zonder na te denken, kunnen we onszelf én anderen 
schade berokkenen. Wanneer we bidden en God niet snel genoeg reageert, besluiten we soms het 
heft in eigen handen te nemen en verergert dat de dingen alleen maar. Wanneer God zegt dat je 
moet wachten, zegt Hij in feite: ‘Vertrouw me met de timing, de manieren en de middelen, en je 
zult een beter resultaat krijgen.’ David schreef: ‘Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van 
Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere; wees sterk en Hij 
zal uw hart sterk maken: ja, wacht op de Heere’ (v. 13-14)(HSV). Het kan moeilijk zijn om op de Heer 
te wachten. In het heetst van de strijd is het veel gemakkelijker om je kalmte te verliezen. Kijk eens 
even terug. Hoe verliepen die overhaaste en gebedsloze beslissingen die je in het verleden hebt 
genomen? Denk je dat deze situatie anders zal zijn? Absoluut niet! Wat wil je? Tijdelijke verlichting 
of een permanente oplossing? Haastige spoed is zelden goed! Wanneer je haastig handelt, doe je 
dingen waar je spijt van gaat krijgen en waarvoor je je moet verontschuldigen. Of erger nog, 
waarvoor je je moet verantwoorden! Impulsiviteit bracht koning Saul in ernstige problemen. In 
plaats van te wachten op de komst van de profeet Samuël en de priesters om een zoenoffer aan 
God te brengen om hun overwinning op de Filistijnen zeker te stellen, werd Saul ongeduldig, 
eigende zich de rol van priester toe en bracht het offer zelf. Toen Samuël hem vroeg waarom, 
antwoordde hij dat hij zich gedwongen voelde (zie 1 Sam. 13:12). En het resultaat? ‘Samuel zei 
tegen Saul: ‘Hoe hebt u zo dom kunnen zijn... Als u zich had gehouden aan het gebod… dan had de 
Heer uw koningschap over Israël voor altijd bestendigd’ (v. 13-14). Wacht dus op God. 
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Woensdag 29 juni 
‘Want zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij’ (naar Spr. 23:7). 

 
Let op je denken. 
Toen we jong waren, werd ons gezegd dat we op onze manieren moesten letten. Wanneer we 
eenmaal aan het werk gaan, wordt ons verteld dat we ons op onze eigen zaken moeten letten. 
Wel, hier is een wijze raad die van toepassing is op het hele leven: ‘Let op je denken!’ Wanneer 
het daar mis gaat, gaat het overal mis! In Spreuken 23 schetst Salomo zes levensprincipes over 
ons denken: 1) Je gedachten bepalen je karakter. ‘Want zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij.’ 
Voordat je een leugen vertelt, moet je die eerst koesteren en a.h.w. als een leugenaar gaan 
denken. Voordat je overspel pleegt, koester je eerst een fantasie. Dus als je iets niet wilt doen, 
blijf er dan niet bij stilstaan! 2) Verspil je gedachten niet aan mensen die ze niet waarderen. 
‘Spreek niet tegen een dwaas, hij veracht je verstandige woorden’ (v. 9). 3) De eerste persoon 
die je moet leren leiden, ben jijzelf. ‘Heb een open oor voor wijze woorden, een open geest voor 
onderricht’ (v. 12). Zolang je blijft groeien, kun je blijven leiden. 4) Zorg ervoor dat je 
rolmodellen principiële en integere mensen zijn. ‘Wees niet jaloers op zondaars’ (v. 17). 5) Blijf 
erop vertrouwen dat wat God voor je bedoeld heeft, zal gaan gebeuren. ‘… heb altijd ontzag 
voor de Heer. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren’ (v. 17-18). 6) Blijf standvastig 
in wat je weet dat juist is. Laat je niet afleiden. ‘Luister… en word wijs, kies de juiste weg’ (v. 19). 
Kortom: let op je denken. 

 
Donderdag 30 juni 
‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten…’ (1 Tim. 5:8)(NBV21). 

 
Hoe ga je om met je gezin? 
Of je nu in de kerk bent, of thuis of aan het werk, als jij er ‘de verantwoordelijke persoon’ bent, 
dan is hier een vraag die je serieus moet beantwoorden: als je niet van je eigen familie houdt en 
er niet voor zorgt, waarom zouden de mensen die van jou richting verwachten, denken dat je 
wel van hén zult houden en voor hén zult zorgen? Geeft die vraag je een ongemakkelijk gevoel? 
Is je reactie misschien dat jouw persoonlijke leven niemand anders iets aangaat? Nou, dan heb 
je het mis! Jij geeft het goede voorbeeld. En hoewel de mensen om je heen zich misschien niet 
vrij voelen om je te vertellen wat ze van je vinden, weerhoudt dat hen er niet van om het te 
denken of het tegen anderen te zeggen. Neem je in je zoektocht naar succes je gezin mee of laat 
je ze achter? Geef je ze de tijd en aandacht die ze verdienen, of zijn ze aan het einde van een 
zware dag stelselmatig de dupe van jouw frustraties? Zijn ze belangrijker voor je dan je werk, je 
succes of je persoonlijke geluk? Dat zou wel zo moeten zijn. Als je alle onderscheidingen en 
prijzen op de werkvloer wint en op het thuisfront faalt, wat heb je dan gewonnen? Wie viert dat 
met jou mee? Psycholoog William James zei: ‘In elke persoon zit een diep verlangen om 
gewaardeerd te worden.’ En de oppervlakkige opmerkingen van collega’s die je talent en 
prestaties prijzen, zullen niet aan die behoefte voldoen. Dat lukt alleen in een huis waar 
acceptatie, liefde en aanmoediging elk gezinslid samenbindt. Je huis zou je toevluchtsoord 
moeten zijn - de plek waar je beschutting vindt tegen de stormen van het leven. Wat doe jij 
eraan om dat ervan te maken? 
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Vrijdag 1 juli 
‘Zal Hij… ons dan met Hem ook niet alles schenken’ (Rom. 8:32)(NBV21). 

 
God zal (met Hem) voorzien in ‘alles’ wat je nodig hebt. 
De Bijbel zegt: ‘Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen 
heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken?’ Een auteur geeft deze 
vergelijking: ‘Stel dat een man een jongen tegenkomt die door een stelletje tuig in elkaar wordt 
geslagen. Hij rent op de bende af, redt de jongen en brengt hem naar een ziekenhuis. De jongen 
wordt verzorgd tot hij weer is opgeknapt. De man betaalt de behandeling van het kind. Hij komt 
erachter dat het kind een wees is en adopteert hem als zijn eigen kind en geeft de jongen zijn 
naam. Op een nacht, maanden later, hoort de vader dat de zoon ligt te huilen in bed. Hij gaat 
naar hem toe en vraagt waarom hij huilt. ‘Papa, hoe moet dat nou morgen? Hoe kom ik aan 
eten? En hoe aan kleren om warm te blijven? En waar zal ik slapen?’ De vader is met recht 
bewogen. ‘Heb ik het je niet laten zien? Begrijp je het niet? Ik heb mijn leven geriskeerd om je te 
redden. Ik heb mijn geld gegeven om je te laten verzorgen. Je draagt mijn naam. Ik heb je mijn 
zoon genoemd. Zou ik dat allemaal doen en dan niet in alles voor je zorgen?’ Wees nu eens 
eerlijk. Heeft God je gered zodat je je zorgen zou maken? Zou Hij je leren lopen alleen maar om 
je te zien vallen? Zou Hij voor jouw zonden aan het kruis genageld zijn en dan je gebeden 
negeren? Kom nou! Plaagt de Bijbel ons wanneer er staat: ‘Zijn engelen geeft Hij opdracht over 
je te waken, waar je ook gaat’ (Ps. 91:11)? Je weet toch wel beter? Dus stop met je zorgen te 
maken, en sta veilig op zijn belofte dat Hij ‘ons met Hem alles zal schenken’. 

 
Zaterdag 2 juli 
‘Jullie hoeven niet overhaast te gaan… want de Heer gaat voor jullie uit…’ (Jes. 52:12)(NBV21). 

 
Probeer te vertragen (1). 
Wel eens van de ‘haastziekte’ gehoord? Degenen die het hebben, schieten in druk verkeer van 
de ene rijstrook naar de andere; proberen als eerste uit het vliegtuig te komen, ook al moeten 
ze eeuwig wachten bij de bagageband; toeteren als je niet als een renpaard wegscheurt 
wanneer het stoplicht op groen springt; tikken met hun vingers tegen alles wat ze kunnen 
vinden wanneer ze ergens moeten wachten; drukken herhaaldelijk op het liftknopje in een 
poging die sneller te laten gaan. Ze doen ons denken aan kolibries. Vogeltjes die komen 
aanvliegen en dan in de lucht blijven hangen en nergens heen gaan. Hun vleugeltjes kunnen tot 
vijfenzeventig keer per seconde bewegen! Het probleem is dat hun gemiddelde levensduur 
slechts drie jaar is, vergeleken met die van een arend, die dertig jaar is. Wat is het verschil? De 
arend heeft geleerd om zijn energie te sparen door mee te bewegen met de door God gegeven 
windstromen. De boodschap hier is eenvoudig: wanneer je gebruik maakt van de inwonende 
kracht van de heilige Geest, houd je het langer vol en ga je hoger dan je ooit had gedroomd. Een 
predikant zei dat hij in zijn jonge jaren een soort ‘stressverspreider’ was, en iedereen om hem 
heen voelde dat. Op een dag zei een van zijn kinderen tegen hem: ‘Papa, ik zal proberen op te 
schieten, maar ik wil je iets vertellen.’ Hij antwoordde: ‘Oké, joh, doe maar rustig aan.’ Na een 
lange pauze kreeg hij een aha-moment toen zijn kind zei: ‘Luister - dan - langzaam!’ Beslissen 
om te vertragen zal zeker de kwaliteit van je leven en je relaties verbeteren. 
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Zondag 3 juli 
‘Wie gelooft, zal zich niet weghaasten’ (Jes. 28:16)(HSV).  
 
Probeer te vertragen (2). 
Elke keer dat je in een haast-modus komt, stuur je een soort noodsignaaltoestand naar je 
lichaam. En dat reageert door de stresshormonen adrenaline en cortisol vrij te geven die je 
voorbereiden om met gevaar om te gaan. Het lichaam kan geen onderscheid maken tussen 
fysiek gevaar of het gevaar om je baan te verliezen, of enige andere vorm van stress en druk. 
Het weet alleen dat er actie moet worden ondernomen en dat het je energie moet geven om 
ermee om te gaan. Dit is een goede zaak als je inderdaad fysiek wordt bedreigd. Maar leven met 
je lichaam in een constante alert-stand is als een non-stop bokswedstrijd van vijftien ronden. 
Vroeg of laat betaal je de prijs in de vorm van hartaandoeningen, zweren, vergeetachtigheid en 
tal van andere aandoeningen. Wat is de remedie? Bewustzijn, Geloof en Verandering. Word je 
ten eerste bewust van je continue hoge tempo en jouw aandeel erin elke keer dat je je haast. 
Vraag jezelf af hoe je het had kunnen voorkomen. Geloof ten tweede dat de heilige Geest je de 
overwinning zal geven als je Hem erom vraagt en Hij je gedrag zal veranderen. Verander ten 
slotte ook zelf - ga bewust vertragen. Praat langzamer, beweeg langzamer. ‘Haastige spoed is 
zelden goed.’ Haast veroorzaakt dubbel werk, ongelukken en andere dingen die tijdverspilling 
veroorzaken. Vraag: zit je vandaag dit stukje snel door te lezen? Zo ja, dan is dit het woord voor 
jou vandaag: probeer eens twee keer zo lang de tijd te nemen om te lezen en na te denken over 
wat je leest, en vraag God: ‘Wat zegt u tegen mij? Welke veranderingen wilt U in mijn leven 
bewerkstelligen? Op welke manieren wilt U dat ik ergens verbeteringen aanbreng?’ God heeft 
geen haast, dus vertraag en ga mee in zijn tempo. 
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