
Het Woord voor Vandaag – week 28 

Maandag 11 juli 

‘Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij’ (Jak. 4:17)(NBV21). 

 

De zonde van verzuim. 

We hebben de neiging om ons te concentreren op begane zonden - op het verkeerde dat we doen 

of hebben gedaan. Maar hoe zit het met de zonden van verzuim - het goede dat we nálaten te 

doen? Wanneer iemand in de gelijkenissen van Christus werd veroordeeld, was dat vaak vanwege 

een zonde van nalatigheid. Een man werd weggestuurd bij een bruiloft omdat hij geen 

bruiloftskleed aanhad (zie Matt. 22:12). Vijf meisjes werden uitgesloten van het huwelijksfeest 

omdat ze geen olie in hun kruiken hadden (zie Matt. 25:3-11). Een dienaar die zijn talent in de grond 

begroef in plaats van het te gebruiken, verbeurde het (zie Matt. 25:25-28). Een rijke man die niet 

voor zijn naaste zorgde, werd daarvoor veroordeeld (zie Luc. 16:19-24). Een onvruchtbare 

vijgenboom die geen vrucht voortbracht, werd vervloekt en verdorde (zie Marc. 11:20-24). 

Misschien gaat jouw belangstelling eerder uit naar een dieper geestelijk leven. Besef echter dat juist 

het meest geestelijke leven in wezen neerkomt op goed doen aan anderen! En het is de basis 

waarop je wordt beoordeeld en beloond. ‘En de koning zal hun antwoorden...  ‘Want ik had honger 

en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. Ik was een 

vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat 

in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.’ Dan zullen ook zij antwoorden: ‘Heer, wanneer 

hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en 

hebben wij niet voor U gezorgd?’ En Hij zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor 

een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan’ (Matt. 

25:41-45). Dus wanneer je de kans hebt om goed te doen, doe het dan! 

 
Dinsdag 12 juli 

‘Daarom tracht ik ook steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen’  
(Hand. 24:16)(NBV21). 

 

Houd je geweten zuiver. 

Er wordt wel eens gezegd dat ons geweten ons werd geschonken na de val van de mensheid in de 

hof van Eden. Dus dat ons verlangen om het verschil tussen goed en kwaad te kennen voortkwam 

uit het mechanisme dat God in ons gelegd heeft, beter bekend als ons geweten. We kunnen de 

ingevingen van ons geweten dus beter niet negeren, zijn stem niet tot zwijgen brengen of hem 

ongevoelig laten worden, want het is een ingebouwd waarschuwingssysteem dat ons beschermt 

tegen gevaar en schade. Dat betekent dat je je geen zorgen zou hoeven maken wanneer je geweten 

je parten speelt; je zou juist verontrust moeten zijn wanneer het niét het geval is. Hier zijn tien 

principes om je geweten zuiver te houden: 1) Besteed altijd aandacht aan die innerlijke stem 

waardoor je stopt en je beslissingen in twijfel trekt. 2) Zie je geweten als een door God gegeven 

filter dat helpt je hart zuiver te houden. 3) Onderzoek je motieven in alle ‘geef’ situaties. 4) Als je 
denkt dat je misschien iemands gevoelens hebt gekwetst, vraag dan om vergeving. 5) Nodig God uit 

om je hart te onderzoeken; vraag of Hij je wil laten zien of je iets moet veranderen in je doen en 

laten. 6) Begeef je, naar beste vermogen, niet bewust in compromitterende situaties. 7) Denk eerst 

aan anderen en respecteer hen met je woorden en daden. 8) Onthoud dat je geweten je morele 

kompas is. 9) Stel ethische richtlijnen vast in al je zakelijke transacties. 10) Wanneer een gedachte je 

onrustig maakt, neem dan de tijd om te bidden en erover te praten met iemand die je vertrouwt. 

Het woord voor vandaag is: houd altijd een zuiver geweten voor God. 
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Woensdag 13 juli 

‘Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht’ (Efez. 6:10)(NBV21). 

 

Wees sterk in de Heer. 

De Bijbel zegt: ‘God is sterk en hij wil dat je sterk bent. Dus pak alles op wat de Meester voor je 

heeft klaarliggen, goed gemaakte wapens van de beste materialen. En gebruik ze zodat je bestand 

bent tegen alles wat de duivel je voor de voeten werpt. Dit is geen namiddagse atletiekwedstrijd 

waarna we weer huiswaarts keren en die over een paar uur vergeten. Dit is voor altijd, een gevecht 

op leven of dood tot het einde aan toe, tegen de duivel en al zijn engelen. Wees voorbereid. Je hebt 

te maken met meer dan je in je eentje aankunt. Neem alle hulp aan die je kunt krijgen, elk wapen 

dat God heeft uitgevaardigd, zodat je nog steeds op de been bent wanneer het allemaal voorbij is 

en alleen nog wat strijdkreten weerklinken. Waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en verlossing 

zijn meer dan woorden. Leer hoe je ze toepast. Je hebt ze je hele leven nodig. Gods Woord is een 

onmisbaar wapen. Op dezelfde manier is gebed essentieel in deze voortdurende oorlogvoering. Bid 

veel en lang. Bid voor je broers en zussen. Houd je ogen open. Houd bij elkaar de moed erin zodat 

niemand achteropraakt of afhaakt’ (naar v. 10-18). Dé manier om een comeback te maken is om 

weer op te staan en verder te gaan. Winnen is één keer meer opstaan dan dat je onderuit bent 

gehaald. Booker T. Washington zei: ‘Succes wordt niet afgemeten aan de hoogten die je bereikt, 

maar aan de obstakels die je overwint bij het bereiken ervan.’ De God die je dient is groter dan de 

obstakels die je tegenkomt. De kracht die Hij geeft is groter dan de krachten die tegen je zijn 

opgesteld. Zoek dus je kracht in de Heer! 

 

Donderdag 14 juli 

‘Wie naar mij luistert zal veilig zijn, hij hoeft geen angst te hebben voor het kwaad’  
(Spr. 1:33)(NBV21). 

 

Verstandige beslissingen nemen. 

Denk eens aan de belangrijkste beslissingen die we tijdens ons leven nemen: een partner kiezen, 

beslissen waar we gaan wonen en wat voor werk we willen gaan doen. Kun je, terugblikkend, 

zeggen dat je consequent de verstandigste keuzes hebt gemaakt? Zoals Jennifer Winquist schrijft: 

‘We maken keuzes op basis van wat het beste voelt, van wat het gemakkelijkst is, het snelst, wat 

onze kinderen blij maakt, de baas gedeisd houdt, ons probleem voor het moment laat stoppen. We 

kopen wat we graag willen in plaats van te sparen voor noodzakelijke dingen. We trouwen met de 

eerste de beste in plaats van te wachten op ‘de beste’. We zorgen dat we een baantje krijgen in 

plaats van een opleiding. We eten een zak chips in plaats van een zak wortels. We zijn niet van plan 

te falen, maar zolang we niet van plan zijn te winnen door verstandige keuzes te maken, kunnen we 

uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Verstandige keuzes zijn meestal geen snelle oplossingen, 

of egoïstische, of remedies op de korte termijn; ze gaan om planning, hard werken, opoffering en 

veerkracht. Maar de beloningen zijn enorm.’ Jakobus zegt: ‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag 

God erom, en Hij… zal u wijsheid geven’ (Jak. 1:5). De wereld besteedt miljarden aan het zoeken 

naar wijsheid, maar als Gods kinderen hebben we de wijsheid van de Schepper van het universum 

tot onze beschikking. Bovendien, wanneer je het geduld en de volwassenheid ontwikkelt om de 

verstandige keuze te maken in plaats van de gemakkelijke, hoef je nooit in angst of vrees te zitten 

voor de uitkomst. John Mason zegt dat groeien in wijsheid betekent God vrezen, Hem behagen, van 

Hem horen, naar Hem kijken, zijn weg kiezen, nederig voor Hem blijven, zijn advies aannemen, zijn 

correctie ontvangen, in gebed je relatie met Hem onderhouden en zijn Zoon persoonlijk kennen (zie 

Ps. 111:10; Pred. 2:26; Spr. 2:6; 3:13; 8:10-11; 11:2; 13:10; 29:15; Efez. 1:16-17; 1 Kor. 1:30). Hoe 

staat het daarmee bij jou? 
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Vrijdag 15 juli 

‘… Hij schold niet terug…’ (1 Petr. 2:23)(HSV). 

 

Reageren zoals Jezus. 

Wat doe je als iemand je teleurstelt of van streek maakt? Kom je met grof geschut en reageer je 

gelijk? Zeg je: ‘Ik word helemaal gek van jou’? Wanneer je dat zegt, laat je toe dat iemand anders 

jouw emoties bepaalt. Je erkent dat je die ander de macht hebt gegeven om te beslissen over jouw 

gevoelens en reacties. Maar niemand kan de controle van jou overnemen - die geef jij uit handen op 

het moment dat je begint te reageren! De Bijbel zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar 

overwin het kwade door het goede’ (Rom. 12:21). Vergelden is reageren. Maar vergeven is vanuit 

jezelf handelen. Het zegt: ‘Ik kies hoe ik hierop reageer.’ Hebben andere mensen controle over je 

emotionele gesteldheid? Laat je toe dat zij jouw geluksniveau verhogen of je onderdompelen in 

bezorgdheid, angst of boosheid? ‘Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing 

dan een stad veroveren’ (Spr. 16:32). De persoon die zijn stemmingen en reacties kan beheersen, is 

sterker dan een ommuurde stad. Maar iemand die zijn eigen geest niet kan beheersen, is weerloos, 

als een stad zonder muren eromheen. Die persoon heeft geen verdediging; die is overgeleverd aan 

alles wat iemand met hem wil doen. Kracht vind je in zachtmoedigheid, en zachtmoedigheid heeft 

het vermogen om gekwetstheid aan te pakken zonder te vergelden; het kan de klap opvangen 

zonder terug te slaan. Jezus noemde het ‘de andere wang toekeren’ (zie Matt. 5:39). Niet 

gemakkelijk? Nee, dat is het niet; soms zelfs bijna onmogelijk. Vind je zo reageren niet natuurlijk? Je 

hebt gelijk, het is bóvennatuurlijk; het is de vrucht van de Geest (zie Gal. 5:22-23). Je hebt Gods 

kracht nodig om zo te kunnen te leven. 

 
Zaterdag 16 juli 

‘… Ik heb jullie opgedragen om… vrucht te dragen, blijvende vrucht’ (Joh. 15:16)(NBV21). 

 

Productief voor God. 

Heb je je ooit afgevraagd hoe sommige mensen zoveel kunnen verrichten? Wat maakt hen zo 

productief? Spoel eens door naar het eind van je eigen leven. Wat is ervoor nodig om te kunnen 

zeggen: ‘Ik heb een productief leven geleid. Ik heb bereikt wat ik wilde doen’? Wat beschouw je als 

een productief leven? En nog belangrijker: ken je Gods definitie van een productief leven? Laten we 

eens kijken wat het betekent om een vruchtbare christen te zijn. Het woord ‘vrucht’ komt 
zesenzestig keer voor in het Nieuwe Testament. Er worden drie verschillende soorten vrucht 

genoemd: het soort dat we eten - vijgen en druiven; biologische vrucht - baby’s; en geestelijke 

vrucht - een karakter dat op Christus lijkt. De Bijbel definieert deze geestelijke vrucht negenvoudig: 

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing (zie Gal. 5:22-23). Nu weet je wat voor soort vrucht God in je leven wil voortbrengen. 

Dat is zijn definitie van een productief leven. Jezus zei: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 

worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn’ (Joh. 15:8). Het bewijs 

dat je een leerling van Jezus bent, is dat je geestelijk vrucht draagt. Misschien ben je een goede 

‘fruitkeurder’ als het gaat om het onderzoeken van het leven van anderen. Maar wat voor soort 
vrucht groeit er in je eigen leven? Word je ‘aardser’ of ga je meer op Christus lijken? Om te weten 

hoe vruchtbaar je bent, kun je eens kijken naar wat er in je leven groeit. Als je daar tevreden over 

bent, blijf dan vooral doen wat je doet. Bevalt wat je ziet je niet, dan kan je de Vader vragen of Hij je 

wil helpen om vruchten voort te brengen die Hem verheerlijken. 
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Zondag 17 juli 

‘Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in 

volkomen vrede laten leven’ (Jes. 26:3)(HB).  

 

Stressplakkertjes. 

Wel eens van stressplakkertjes gehoord? Het zijn een soort stippen die je op je hand kunt 

plakken. Terwijl de adrenaline in je lichaam verandert, veranderen ze van kleur en laten zien of 

je onder stress staat. Zou het niet geweldig zijn als we een klein intern waarschuwingslampje 

hadden dat ons elke keer informeerde als onze focus van de Heer af was? Of als we een kleine 

pieptoon of een signaallampje hadden dat ons waarschuwde dat we niet op God waren 

afgestemd? Maar dat hebben we al! Het staat bekend als spanning of stress. Gespannen worden 

op zich is namelijk al een duidelijke aanwijzing dat we onze ogen van de Heer hebben afgewend 

en ze op de omstandigheden hebben gericht. We staren naar het probleem in plaats van naar 

de oplossing. En wanneer we dat doen, worden we gespannen. Goedbeschouwd kan stress 

Gods manier zijn om te zeggen: ‘Blijf scherp, kijk naar Mij.’ De Bijbel zegt: ‘Degenen die… vaak 
hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven.’ Je hebt de keuze om 

je te concentreren op je problemen of op Degene die de oplossing in handen heeft. Corrie ten 

Boom schreef: ‘Hoe zwarter de nacht om ons heen werd, hoe helderder en waarachtiger en 

mooier het woord van God brandde. Als je naar de wereld kijkt, word je bedroefd. Als je naar 

binnen kijkt, word je depressief. Als je naar God kijkt, word je rustig.’ Waar je je op concentreert 

is bepalend voor je mate van vrede. Dus wanneer er problemen komen, concentreer je dan op 

Gods aanwezigheid; Hij is bij je en Hij heeft beloofd dat Hij je nooit zal verlaten (zie Hebr. 13:5). 
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