
Het Woord voor Vandaag – week 27 

Maandag 4 juli 
‘Als jullie geloof hebben...’ (Matt. 17:20)(NBV21). 

 
Blijf je geloof oefenen (1). 
Paulus schrijft: ‘Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt’ (Hebr. 11:1). 
Dank God voor het geloof van onze voorvaderen, maar om de berg te verzetten die jou in de weg 
staat, heb je ook zélf geloof nodig. Jezus zei: ‘Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg 
je tegen die berg: ‘Verplaats je van hier naar daar!’ en dan zal hij zich verplaatsen’ (Matt. 17:20). Het 
geloof van je oma heeft misschien haar berg verplaatst, maar je hebt je eigen geloof nodig om jouw 
berg te verplaatsen. We hebben allemaal bergen in ons leven en God is bereid ze te verplaatsen. 
Wat is het probleem? Twijfel! Meningen van anderen! Te weinig kennis van Gods Woord! Hoewel 
Jezus zijn discipelen de macht gaf om zieken te genezen, wisten ze toch niet wat ze aan moesten 
met een door demonen bezeten jongen. ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ vroegen ze 
Hem (zie Matt. 17:19). Let op wat Jezus hun zei: 1) Wees bereid om klein te beginnen. Een klein 
‘mosterdzaadje’ kan uitgroeien tot iets veel groters. Dus begin waar je bent en geloof God voor 
gewone, alledaagse dingen, en wanneer Hij je geloof honoreert, dank Hem dan en bouw erop voort. 
2) Let op wat je zegt. ‘Als jullie geloof hebben... dan zeg je tegen die berg: ‘Verplaats je van hier naar 
daar!’ en dan zal hij zich verplaatsen.’ Je woorden zijn a.h.w. het kanaal waardoor de leven gevende 
kracht van Gods Woord vrij kan komen. Dus laat wat je zegt in lijn zijn met wat er in de Bijbel staat. 
3) Wees bereid om te doen wat nodig is. Sommige bergen hebben een beetje extra gebed nodig, of 
in het geval van deze door demonen bezeten jongen, de kracht die door vasten komt. Waar het op 
neerkomt is dit: wanneer je doet wat Gods Woord zegt, zul je bergen in je leven zien verschuiven. 

 
Dinsdag 5 juli 
‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’ (Op. 2:29)(NBV21). 

 
Blijf je geloof oefenen (2). 
Het is niet genoeg om gewoon alleen maar naar een preek te luisteren, je moet proberen te horen 
wat God tegen je zegt. Jij kunt iets heel anders horen dan de persoon die naast je zit in de kerk. 
Waarom? Omdat God de boodschap voor jou persoonlijk maakt. De Bijbel wordt ‘het levende 
Woord’ genoemd (zie Hebr. 4:12) omdat bepaalde Schriftgedeelten plotseling tot leven komen en 
wortelschieten in je binnenste. Soms hoor jij wat niemand anders hoort. Misschien mis je zelfs een 
aantal specifieke punten uit de preek en kom je toch thuis met het antwoord dat je nodig had. 
Paulus zegt: ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’ (Rom. 
10:17)(NBG). Wanneer jij kunt zeggen: ‘Ik snap het, dit komt bij mij binnen,’ dan doet ‘het geloof dat 
uit het horen is’ zijn speciale werk in jou. Voordat Israël ten strijde trok, gingen de profeten 
gewoonlijk te rade bij God om er zeker van te zijn dat Hij het was die hen leidde. Dat komt omdat 
God geloof alleen eert wanneer het gebaseerd is op wat Hijzelf heeft beloofd. Dus waarvoor je zou 
moet strijden, is voor wat Gód heeft beloofd! Want besef dat je niet kunt zeggen dat God je in de 
steek heeft gelaten als Hij je iets sowieso niet heeft beloofd. En raak niet van slag wanneer je eigen 
misplaatste verlangens je laten reiken naar wat Hij iemand anders gaf. Vroeger werd wel gezongen: 
‘Elke belofte in het boek is van mij, elk hoofdstuk, elk vers en elke regel op rij.’ Daar zit een grond 
van waarheid in als je kijkt naar het feit dat God ons allemaal evenveel liefheeft. Maar er zijn 
specifieke beloften die Hij in joúw leven wil vervullen, omdat jouw roeping anders is dan die van 
anderen. Daarom moet je altijd naar God toe voor duidelijkheid en verdere bevestiging. 
 
 



Het Woord voor Vandaag – week 27 

Woensdag 6 juli 
‘… zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan’ (Ps. 84:11)(NBV21). 

 
Zegt God: ‘wacht’? 
Vaak zijn de moeilijkste momenten in het leven de momenten wanneer alles wat we over God 
weten niet lijkt te helpen of niet de resultaten geeft waarop we hoopten. Dat is het moment 
waarop we iets gaan leren over zijn stilzwijgen. Ook al spreekt God soms geen woord, dan leert 
Hij ons toch, zelfs in die stilte. Hij laat ons groeien door ons aan te moedigen om na te denken, 
te studeren en tot conclusies te komen, terwijl Hij erbij staat als de liefhebbende ouder die Hij 
is. Geloof komt vanuit het horen, maar geduld vanuit stilte. Geduld is wat God je geeft wanneer 
moeilijke dingen onveranderd blijven. Het is zijn kalmeringsmiddel voor het onrustige hart. Het 
is de balsem die Hij over je pijnlijke spieren wrijft wanneer je het gevoel hebt dat je op het 
breekpunt staat. Dit zijn de momenten waarop de pijn zo lang duurt dat alleen God het 
benodigde geduld kan vrijmaken - de loutere genade om je erdoorheen te slepen. Er zitten grote 
voordelen aan wachten. Bijvoorbeeld: als je leert wachten en rustig observeren, dan zul je 
betere keuzes maken. Datgene waarvan je vandaag denkt niet zonder te kunnen, kun je 
misschien tot je genoegen morgen makkelijk missen. ‘… zijn weldaden weigert Hij niet aan wie 
oprecht hun weg gaan.’ Dus wanneer God zegt dat je moet wachten, vertrouw Hem dan. Of het 
is iets wat je nu niet nodig hebt, of Hij heeft iets beters voor je in gedachten. En wat doe je dan 
in de tussentijd? De Bijbel zegt: ‘Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk 
maken…’ (Ps. 27:14)(HSV). Maak je niet langer nodeloos zorgen, blijf niet langer aandringen, laat 
God aan het werk en je komt er sterker uit tevoorschijn en met een beter resultaat. 

 
Donderdag 7 juli 
‘… dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken’ (Spr. 23:16)(NBG). 

 
Beheers je tong. 
Onderschat nooit de kracht van een gesproken woord. Slechts één president in de Amerikaanse 
geschiedenis is ooit afgetreden: Richard Nixon. Heb je er ooit over nagedacht wat hem ten val 
bracht? Het verhaal is dat het de opnames waren van zijn privégesprekken. Maar het waren niet 
de opnames, het was zijn tong. Het waren niet de opnames, maar wat hij daarop zei dat zijn 
ondergang bepaalde. De woorden ‘tong, mond, lippen en woorden’ worden bijna 150 keer 
genoemd in het boek Spreuken; ongeveer vijf keer in elk van de eenendertig hoofdstukken. Het 
feit dat er zoveel belang wordt gehecht aan onze woorden, vertelt ons dat we beter moeten 
oppassen met wat we zeggen. Sta er eens bij stil: in een periode van vijftig jaar zegt de 
gemiddelde persoon genoeg woorden om er twaalfduizend boeken van elk driehonderd 
pagina’s van te maken. Als dat het gemiddelde is, denk dan eens aan de bibliotheken die je 
ermee vult en de erfenis die je nalaat. En helaas zullen sommige van de woorden die je spreekt 
nooit worden vergeten! Een dichter schreef ooit: ‘Als je geen onvertogen woorden over je 
lippen wil laten glippen, let dan op vijf dingen bij elkaar: tót wie je spreekt, óver wie, en hoe, 
wanneer en waar.’ Salomo wilde dat zijn kinderen zouden opgroeien met een hart van wijsheid, 
dus zei hij: ‘Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen; dan zal mijn 
binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken’ (v. 15-16)(NBG). Beheers je tong 
dus vandaag. 
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Vrijdag 8 juli 
‘… beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen’ (Jak. 5:16)(NBV21). 
 
Een verontschuldiging die werkt. 
Een oprechte verontschuldiging kan een gespannen of verbroken relatie helpen genezen en 
herstellen. Maar, zoals Gary Chapman ons vertelt, het houdt daar niet op. Je kunt nog meer 
doen: 1) ‘Het spijt me’ zeggen is niet genoeg! Het is een goed en noodzakelijk begin, maar het is 
geen goed einde. Bijvoorbeeld: ‘Jammer dat je het zo opvat, het spijt me’ is geen 
verontschuldiging; het is een verdekte aanval! Je moet specifiek bekennen waar je spijt van 
hebt. ‘Het spijt me dat ik je heb beledigd door wat ik zei’, erkent wat je hebt gedaan en doet 
recht aan de gekwetste. 2) Wees ten volle verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Anders kan er 
geen sprake zijn van genezing of verzoening. ‘Het was fout om zo tegen je te praten’ is eerlijk, 
nederig, concreet en verantwoord. Het helpt de benadeelde partij om jouw verontschuldiging 
als oprecht te zien. Oprechtheid vermindert boosheid en moedigt anderen aan om je woorden 
te vertrouwen en te accepteren. 3) Bied aan om het waar mogelijk goed te maken. Vraag: ‘Is er 
iets dat ik kan doen om de situatie te verbeteren?’ Door jezelf op te werpen om er al het 
mogelijke aan te doen wordt je verontschuldiging oprecht en welgemeend. Jakobus zegt het zo: 
‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.’ 4) Vráág om vergeving - ga er 
niet automatisch vanuit. ‘Wil je me alsjeblieft vergeven voor wat ik heb gedaan?’ Jij moet het 
zeggen en de andere persoon moet het horen voordat genezing en herstel kan beginnen. 
Wanneer je om vergeving vraagt en de ander die schenkt, heb je samen ‘getekend bij het 
kruisje’. Je legt je wederzijdse toewijding vast om de pijn achter je te laten en te werken aan een 
gezondere relatie. 
 
Zaterdag 9 juli 
‘Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis…’ (Luc. 
5:9)(NBV21). 
 
God zal je helpen om te slagen. 
‘[Jezus] zei tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon 
antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als 
U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme 
school vissen in de netten dat die dreigden te breken. Ze gebaarden naar de mannen in de 
andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden 
ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn 
knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ Hij was 
verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis… Jezus zei tegen 
Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ En… ze lieten alles achter en volgden 
Hem’ (v. 4-11). Hier zijn zeven nuttige levensveranderende waarheden: 1) Jezus zal komen waar 
jij bezig bent en je helpen. 2) Wanneer wat je doet niet werkt, zal Hij je een betere manier laten 
zien. 3) Ook al is het op dit moment misschien niet logisch, doe wat Hij je zegt. 4) Het succes dat 
Hij voor je in gedachten heeft, is groter dan alles wat jij kunt verzinnen. 5) De manier waarop je 
dingen doet past misschien niet goed bij wat Hij voor jou in gedachten heeft, dus wees bereid 
om daarin een en ander te veranderen. 6) Wanneer je zijn goedheid ervaart, zul je aan zijn 
voeten vallen en Hem erkennen als jouw Heer. 7) Wanneer je je realiseert wat Hij voor je in 
gedachten heeft, laat je alles achter en volg je Hem. 
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Zondag 10 juli 
‘Wat Ik graag zou zien dat jullie doen’ (naar Jes. 58:7). 
 
Een sleutel tot beantwoord gebed. 
Max Lucado schrijft: ‘Onze generatie is de rijkste generatie christenen ooit. We zijn slim, goed 
opgeleid en ervaren. We kunnen in vierentwintig uur de wereld rondreizen of een bericht 
versturen in een milliseconde. We hebben de meest geavanceerde onderzoeksmogelijkheden 
en allerlei medicijnen binnen handbereik. We hebben voldoende middelen. Slechts 2 procent 
van de graanoogst in de wereld zou, indien gedeeld, voldoende zijn om de problemen van 
honger en ondervoeding over de hele wereld uit te bannen. Er is genoeg voedsel op de planeet 
om iedereen vijfentwintighonderd calorieën per dag aan voedsel te bieden. We hebben genoeg 
voedsel om de hongerigen te voeden. Wanneer je kleinkinderen ontdekken dat jij leefde in een 
tijd waarin 1,75 miljard mensen arm waren en 1 miljard honger hadden, hoe zullen zij dan je 
reactie beoordelen? Wat nog belangrijker is, wat zal Gód zeggen? Toen de Israëlieten klaagden 
dat God hun gebed niet beantwoordde, zei Hij tegen hen: ‘Is het niet: je brood delen met de 
hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren 
om medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult spoedig herstellen… Dan 
geeft de Heer antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’…wanneer 
je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in 
het donker schijnen… De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken…’ 
(v. 7-11). Richt je eens wat minder op je eigen behoeften maar wat meer op de behoeften van 
anderen. Dat is een sleutel tot beantwoord gebed. 
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