
Het Woord voor Vandaag – week 30 

Maandag 25 juli 

‘Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen’ (Est. 4:16)(NBV21). 

 

Met volle inzet. 

Ester, een joods meisje dat getrouwd was met een heidense koning, brak met een lange traditie, 

wandelde de troonzaal van haar echtgenoot binnen, sprak uit wat ze op haar hart had en redde haar 

volk van uitroeiing. Eén jonge vrouw redde een volk omdat ze bereid was alles op het spel te zetten. 

Heb jij vandaag het gevoel dat je niet genoeg in huis hebt? Heb jij het idee dat iemand anders jouw 

werk beter zou kunnen doen? Lees dan deze woorden van een voorganger: ‘Ik ben maar iemand in 

mijn eentje, maar ik ben nog steeds iémand. Ik kan niet alles doen, maar ik kan nog steeds iéts 

doen: en omdat ik niet alles kan doen zal ik niet weigeren om datgene te doen wat ik kán doen.’ 
Hoeveel mensen waren ervoor nodig om de stervende man op de weg naar Jericho te redden? Eén 

barmhartige Samaritaan. Hoeveel mensen waren ervoor nodig om de confrontatie met farao aan te 

gaan en leiding te geven aan de uittocht uit Egypte? Eén man: Mozes. Een gerespecteerd 

leiderschapsexpert schreef: ‘God heeft een droom in je gelegd. Die is van jou en van niemand 
anders. Die verklaart jouw uniekheid. Die toont je mogelijkheden. Alleen jij kan die tot leven 

wekken. Alleen jij kan die uitleven. Ontdek je die niet, neem je er geen verantwoordelijkheid voor 

en handel je er niet naar, dan beïnvloedt dat niet alleen jou negatief maar ook alle anderen die baat 

zouden hebben bij jouw droom.’ Een dichter schreef: ‘Van alle droevige woorden, gesproken of 

geschreven, zijn de droevigste: zo had het kunnen gaan in het leven.’ Zul je later terugkijken op je 

leven en het gevoel hebben dat je alleen maar bezig bent geweest om te voldoen aan 

verwachtingen van anderen? Of met de wetenschap dat je alles uit je leven hebt gehaald om je door 

God gegeven droom te verwezenlijken? Nu is er nog tijd om van richting te veranderen, dus kun je 

er beter ook nú over nadenken. 

 

Dinsdag 26 juli 

‘… in hun bemoeizucht praten ze ook over dingen die geen pas geven’ (1 Tim. 5:13)(NBV21). 

 

Stop ermee! 

De Bijbel zegt dat roddel niets minder is dan ‘bemoeizucht en praten over dingen die geen pas 
geven’. Jon Zens zegt: ‘Ik heb vrienden en gezinnen onnoemelijke pijn zien lijden vanwege roddels; 
informatie die iemand over je dumpt zonder toestemming van jou en de betrokkene zelf. Het kan 

waar, gedeeltelijk waar of volledig onwaar zijn. Het kan gemotiveerd zijn door goede bedoelingen, 

maar het bevat áltijd negatieve informatie en kleurt onterecht wat mensen van iemand waarnemen. 

De persoon die wordt neergehaald, is buiten beeld omdat de roddelaars gewoonlijk vermijden 

rechtstreeks te praten tegen degene die ze omlaaghalen.’ Een christelijke leider zei: ‘Het christelijke 
leger is het enige dat zijn gewonden afschiet.’ Dat zou jij niet moeten willen, dus beoordeel mensen 

gebaseerd op je eigen ervaringen met hen, niet op basis van wat iemand anders zegt. Informatie uit 

de tweede hand is notoir onbetrouwbaar en misleidend, en het schendt het gebod van Christus om 

‘anderen te behandelen zoals je zou willen dat ze jullie behandelen’ (Matt. 7:12). Wanneer je 

gekwetst bent door geroddel, herken je de wijsheid van die woorden vast wel. Geruchten en 

toespelingen lijken misschien onschuldig en komen op subtiele wijze naar je toe, maar zelfs als 

iemand niet kwaadaardig handelt, is zijn motief niet relevant. Het verspreiden van roddels botst met 

het wandelen in liefde en het zoeken naar het beste in anderen (zie 1 Kor. 13:7). A.W. Tozer zei: 

‘Geef nooit iets door dat iemand pijn zal doen. ‘Liefde bedekt tal van zonden’ (1 Petr. 4:8), en Gods 

gunst rust niet op roddelaars. Als je iets weet dat een van Gods kinderen pijn zou doen, ontdoe je er 

dan van, begraaf het en zeg: ‘Hier rust in vrede het verhaal over mijn broer.’ God zal het dan wel 

verder afhandelen.’ 
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Woensdag 27 juli 

‘… de vrede van God... zal uw hart en gedachten [in Christus Jezus] bewaren’ (Fil. 4:7)(NBV21). 

 
Laat Gods vrede je maatstaf zijn. 

Je kunt vandaag vrede hebben, ongeacht je omstandigheden: ‘Moge de Heer van de vrede u altijd en op 

elke wijze [onder alle omstandigheden, wat er ook gebeurt] vrede geven’ (2 Tess. 3:16). Denk er eens 

over na: God heeft geen zorgen of problemen omdat Hij alles in de hand heeft. En als je leert om op 

Hem te vertrouwen, ‘zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren’. Een christelijk auteur verwoordde het als volgt: ‘Stel dat je in een stad woonde 

die voortdurend werd lastiggevallen door vijandelijke aanvallen, dan zou één van de opties voor het 

leger zijn om troepen te sturen om daadwerkelijk naast je te gaan wonen. Ze zouden niet alleen 

bescherming bieden tijdens een aanval, ze zouden de vijand er ook van weerhouden toekómstige 

aanvallen uit te voeren. Dit is de implicatie van Fil. 4:7. De heilige Geest heeft a.h.w. een garnizoen 

soldaten [een bolwerk... een verdedigingsleger... een bezettingsmacht] in ons geplaatst. En Gods 

garnizoen van vrede zal in je hart en gedachten wonen, je beschermen en de wonden van zorgen en 

angst genezen die je leven dreigen binnen te dringen. Het is het soort vrede dat het menselijk verstand 

te boven gaat, omdat het door Gód wordt bekrachtigd en met de Geest is verbonden. ‘… we leven in 
vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang 

gekregen tot Gods genade, die ons fundament is…’ (Rom. 5:1-2).’ Zijn er gebieden in je leven waar je 

geen vrede ervaart? Geef ze aan God. De psalmist zei: ‘De Heer spreekt woorden van vrede tegen zijn 

volk, zijn getrouwen’ (Ps. 85:8). Iemand merkte op: ‘Wanneer God spreekt, is vrede de boodschap; 

neem nooit genoegen met een koers die niet wordt gekenmerkt door vrede… die komt niet van God.’ 
 
Donderdag 28 juli 

‘Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn’  
(Joh. 14:16)(NBV21). 

 
Het gebeurt vanbinnen (1). 

Weet je het nog? Maaltijden zonder mobieltjes, voicemail, sms’jes en overdaad aan informatie? 

Vrienden en familie die van elkaars gezelschap genieten, ongestoord door technologie? We zijn 

inmiddels een generatie die de kunst van communicatie en intimiteit aan het verliezen is - en het heeft 

invloed op de tijd die we met God alleen doorbrengen. Hoewel Jezus leefde vóór het hightechtijdperk, 

werd er wel voortdurend een beroep op Hem gedaan; dag en nacht kwamen er wel mensen achter Hem 

aan. Niettemin vertelt de Bijbel ons: ‘Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij 

op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden’ (Marc. 1:35). Jezus maakte tijd 

vrij om alleen te zijn met zijn Vader. Het vereist geestelijke discipline om de herrie en drukte van het 

leven te elimineren en stil te zijn en te luisteren. Maar als je het doet, zul je een diepe, bevredigende 

intimiteit en gemeenschap met God ontdekken. Je zou eens een paar minuten de tijd moeten nemen 

om de hoofdstukken 14 tot en met 16 in het Johannes evangelie door te lezen en de boodschap van 

Jezus tot je te laten doordringen. Je leest hier dat Hij wil dat zijn leerlingen vrede ervaren en dat Hij hen 

troost hen met de verzekering dat ze nooit alleen gelaten worden. Dit zijn zegeningen die Hij jou ook wil 

laten ervaren. Dus, hoe kun jij deze vrede en troost vinden? Je hoeft niet ver te zoeken! Het gebeurt 

vanbinnen omdat de heilige Geest immers in je woont. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Dan zal Ik de 

Vader vragen jullie een andere pleitbezorger (trooster) te geven die altijd bij je zal zijn.’ Het is misschien 

wel het best bewaarde geheim van het christendom dat de heilige Geest in elke gelovige woont en 

beschikbaar is om te voorzien in alles wat we nodig hebben om de moeilijkheden van het leven aan te 

kunnen. De Trooster werd beloofd door de Zoon, gezonden door de Vader, en vandaag is Hij de onze 

door geloof. Verwelkom Hem, vertrouw op zijn kracht, ervaar zijn vrede en volg zijn onfeilbare leiding. 
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Vrijdag 29 juli 

‘… het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen’ 
(Joh. 16:7)(NBV21). 
 

Het gebeurt vanbinnen (2). 

Zelfs toen de leerlingen zich zorgen maakten over het vertrek van Jezus, verzekerde Hij hun dat 

het juist beter was, omdat het voor hen een nieuw tijdperk van kracht en gezag zou inluiden (zie 

Joh. 14:12). Een ‘nieuw management’ was niet het einde, maar een voortzetting van de 

bediening van Christus toen de heilige Geest het stokje overnam uit de hand van de Zoon en het 

in de handen van de leerlingen legde. De Zoon zou weggaan, maar de Geest zou ‘voor altijd bij 

hen zijn’ (Joh. 14:16). Dit was in hun belang (‘voor jullie eigen bestwil’ zegt de Naardense Bijbel 
hier in Joh. 16:7). De Geest zou daadwerkelijk hun lichaam binnenkomen en er permanent zijn 

intrek nemen! Niet als iets voorlopigs of vaags. Nee, als Gods Geest die óns uitkiest als zijn 

permanente verblijfplaats. Heb je wel eens nagedacht over het voordeel dat dit je oplevert? Je 

wordt bijvoorbeeld morgen wakker en je voelt je gestrest, moe en geïrriteerd, en 

menselijkerwijs gesproken kunnen deze gevoelens gemakkelijk je dag bepalen. Maar omdat de 

Geest in je woont, hoeven deze dingen je niet te beheersen. Paulus schrijft: ‘Weet u niet dat uw 

lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont…?’ (1 Kor. 6:19). Als je die belofte 

eenmaal door geloof aanvaardt, word je Gods tempel. Je kunt op je werk zijn, de kinderen naar 

school brengen, de hond uitlaten, wachten op de resultaten van een biopsie of de begrafenis 

van je beste vriend bijwonen, terwijl, tussen de bedrijven door, Gods Geest in je woont. Kun je 

nu zien waarom Jezus de leerlingen vertelde dat het goed voor Hem was om te vertrekken en de 

heilige Geest te sturen? Wat je ook doet, laat deze levensveranderende waarheid niet aan je 

voorbijgaan! 
 

Zaterdag 30 juli 

‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid’ (Joh. 14:16)(HSV). 
 

Het gebeurt vanbinnen (3). 

In het verslag van het Nieuwe Testament zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Ik zal de Vader bidden, 

en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.’ Het woord 

‘Trooster’ is in het Grieks ‘Parakletos’, wat betekent ‘iemand die langszij komt en met je 

meeloopt’ om je te sterken, te bemoedigen en te adviseren. Is dat niet geweldig? Wanneer je je 

ontmoedigd, verward en machteloos voelt, heb je toegang tot een wijze, medelevende, 

competente helper die zal verschijnen om je te ondersteunen en je te voorzien van wat je nodig 

hebt. Dus worstel niet langer in je eentje maar leer steunen op Hem, maak gebruik van zijn 

kracht en vertrouw erop dat Hij zijn machtige werk in jou doet. Paulus vertelt ons ook: ‘… laat u 

leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat 

in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte’ (Gal. 5:16). Er is 

een niet aflatende strijd tussen de Geest en het aardse. En onze eigen natuur kan nooit worden 

bedwongen door menselijk denken; dat levert alleen maar nederlaag en ontmoediging op. Wat 

is het antwoord? De heilige Geest zal je vertellen waar je heen moet en wat je moet doen. En 

hier is nog een ander groot voordeel dat de inwonende heilige Geest je zal brengen: ‘Allen die 

door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’ (Rom. 8:14). Bidden en de gok 

wagen is niet Gods manier. De heilige Geest onze Gids laten zijn - niet ons giswerk - zou onze 

leidraad moeten zijn in het leven. Dus het woord voor vandaag is - onthoud dat het vanbinnen 

gebeurt. 
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Zondag 31 juli 

‘…de Geest komt onze zwakheid te hulp’ (Rom. 8:26)(NBV21).  

 

Het gebeurt vanbinnen (4). 

De twee pijlers van het dagelijks leven van een gelovige zouden gebed en de Bijbel moeten zijn. 

Maar hoewel bidden misschien eenvoudig is, is het niet altijd gemakkelijk. We missen motivatie, 

zijn snel afgeleid en weten niet altijd zeker waar we voor moeten bidden. Maar God onderkent 

onze menselijke tekortkomingen en Hij voorziet ons van hulp in de vorm van de heilige Geest. 

Paulus schrijft: ‘… de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God… weet wat de Geest 

wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil’ (v. 26-27). Dat 

betekent dat, hoe je je ook voelt wanneer je bidt, de heilige Geest met jou is en met je meebidt 

en je zwakste gebeden verandert in krachtige verzoeken gericht tot de Vader. En ten aanzien 

van de tweede pijler, namelijk het Woord van God, is de rol van de heilige Geest even 

dynamisch. Jezus zei: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar 

de volle waarheid... Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat’ (Joh. 

16:13). Let op, de heilige Geest doet drie dingen. 1) Hij leidt ons als we het Woord van God 

bestuderen en het proberen te begrijpen. 2) Hij neemt wat Jezus ons wil laten weten en 

openbaart het aan ons. 3) Hij opent ons verstand over dingen die nog gaan komen. Het lijdt 

geen twijfel dat goede naslagwerken, op de Bijbel gebaseerde bronnen en bekwame 

bijbelleraren noodzakelijk en nuttig zijn, maar ze zijn geen vervanging wanneer het gaat om het 

horen van de heilige Geest voor jezelf en het zorgvuldig luisteren naar wat Hij jou wil vertellen. 
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