
Het Woord voor Vandaag – week 31 

Maandag 1 augustus 

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief’ (Joh. 13:34)(NBV21). 

 

Een gebod om lief te hebben (1). 

Liefde is vrijwel zeker het meest onbegrepen woord ter wereld. We verzwakken de betekenis 

ervan door overmatig gebruik: ‘Ik hou van mijn vrouw, ik hou van mijn land, ik hou van pizza’. 
Liefde geven en ontvangen is moeilijk wanneer we niet eens precies begrijpen wat het inhoudt. 

Goed dus om een aantal misvattingen uit de wereld te helpen. Wij denken dat liefde een gevoel 

is - een sentimentele knoop in je maag. Ware liefde creëert gevoelens, ja, maar het is meer dan 

een gevoel. Een tweede misvatting is dat liefde oncontroleerbaar is. Misschien heb je ooit wel 

eens gezegd dat je gewoon verliefd werd, alsof je was gestruikeld. Of je zegt: ‘Ik kan er niets aan 

doen als ik verliefd ben’, of het tegenovergestelde: ‘Ik kan er niets aan doen; ik hou gewoon niet 

meer van hem (of haar).’ Het feit echter dat Jezus ons gebiedt om van elkaar te houden 

betekent dat we controle hebben over wie we liefhebben en wie niet. Liefde bestaat in de kern 

uit twee dingen. Ten eerste is liefde een kwestie van keuze. ‘En bovenal, kleed u in de liefde, dat 

is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt’ (Kol. 3:14). Je moet je kleden, staat er. Zoals 

je de kleren kiest die je elke dag draagt, zo kies je de houding die je wil laten zien. Dus liefde is 

stuurbaar. Ten tweede is liefde een kwestie van gedrag. ‘… we moeten niet liefhebben met de 

mond, met woorden, maar waarachtig, met daden’ (1 Joh. 3:18). Het werkt als volgt: wanneer je 

iemand met oprechte liefde en belangstelling de hand reikt, veranderen je gevoelens voor die 

persoon. En zelfs als die jouw liefde niet beantwoordt, is God blij met je. Dat is beloning genoeg. 

 

Dinsdag 2 augustus 

‘… ga de weg van de liefde…’ (Efez. 5:2)(NBV21). 

 

Een gebod om lief te hebben (2). 

De Grieken gebruikten vier woorden om verschillende soorten liefde te onderscheiden: 1) 

Storge, wat natuurlijke genegenheid betekent. 2) Eros, wat seksuele aantrekkingskracht 

betekent. 3) Philia, wat emotionele genegenheid of vriendschap betekent. 4) Agape, wat 

onvoorwaardelijk gevende, opofferende liefde betekent. Wanneer de Bijbel vertelt over Gods 

liefde voor ons en het soort liefde dat we voor Hem en anderen moeten hebben, is het woord 

altijd ‘agape’, wat duidt op een bewuste handeling. Weet je dat het mogelijk is om van iemand 

te houden die je niet eens mag? Sterker nog, als God ons gaat leren lief te hebben, zal Hij soms 

‘moeilijke’ mensen in ons leven brengen. De waarheid is dat ons leven vol zit met mensen die 

we niet mogen. We houden niet van de manier waarop sommige mensen praten. We houden 

niet van de manier waarop sommigen zich gedragen. Wat sommige mensen dragen vinden we 

maar niks. Maar bovenal hebben we een hekel aan mensen die óns niet mogen. Als je er even 

over nadenkt, kun je waarschijnlijk wel een lijstje maken van mensen die je niet mag. Het zijn 

waarschijnlijk mensen met wie je moeilijk kunt opschieten. Iedereen is soms moeilijk lief te 

hebben - zelfs jij - maar er zijn ook mensen bij wie je dat eigenlijk nooit lukt. Maar Jezus heeft 

nooit van ons gevraagd dat we een sterke genegenheid voor iedereen zouden moeten hebben. 

Hij voelde geen warmte voor de farizeeën. We hoeven niet iedereen aardig te vinden - is dat 

geen opluchting? - maar we moeten ze wel liefhebben. Wat bedoelt de Bijbel wanneer er staat 

dat we de weg van de liefde moeten gaan? Net als bij fysiek wandelen vereist deze 

onvoorwaardelijke liefde inspanning, een beweging in een bepaalde richting en een dagelijks 

terugkerende actie. 
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Woensdag 3 augustus 

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 15:12)(NBV21). 

 

Een gebod om lief te hebben (3). 

Denk eens aan iemand die je bijna onmogelijk kunt liefhebben. Hoe kun je leren zo iemand 

toch lief te hebben? Voordat je zo iemand kunt liefhebben moet je ten eerste voelen en 

begrijpen hoe diep Gods liefde voor jou is. Paulus bidt dat ‘door uw geloof Christus kan gaan 

wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle 

heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de 

liefde van Christus te kennen…’ (Efez. 3:17-19). God wil dat je zijn liefde ervaart en begrijpt. 

Waarom? 1 Joh. 4:19 zegt dat we God liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Waarom is het belangrijk om je door God geliefd te voelen? Omdat onbeminde mensen vaak 

liefdeloze mensen zijn. Wanneer je je niet echt geliefd voelt, heb je niet het gevoel dat je 

liefde kunt geven. Dus eerst moet je Gods liefde voor jezelf ervaren. Jezus zei dat we elkaar 

moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Wat voor ergs je ook doet, Jezus houdt van 

je, zelfs op je slechtste momenten. Weten dat je door Christus geliefd bent, geeft je waarde 

en zekerheid; het stelt je ook in staat het aan te durven om van anderen te gaan houden. 

Het enige dat God van je vraagt, is dat je bereid bent om lief te hebben. Dan zal Hij je de 

kracht geven om het te doen. ‘… Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, 

die ons gegeven is’ (Rom. 5:5). 

 

Donderdag 4 Augustus 

‘… de hele nacht vingen ze niets’ (Joh. 21:3)(NBV21). 

 

Wanneer het niet lukt. 

Toen Jezus zijn leerlingen voor het eerst riep, zei Hij tegen hen: ‘Ik zal van jullie vissers van 

mensen maken’ (Matt. 4:19). Maar nadat ze Hem hadden horen beloven dat Hij zou opstaan 

uit de dood en ze Hem daadwerkelijk in levenden lijve hadden gezien, gingen ze terug naar 

wat ze deden voordat ze Hem ontmoetten: vissen. Nu zal God je ervaringen uit het verleden 

gebruiken om je dingen te leren, maar Hij leidt je altijd verder - nooit terug. Wanneer je door 

angst en onzekerheid terug wilt naar de zekerheid van wat je weet, eindig je als de 

discipelen: ‘de hele nacht vingen ze niets’. Maar er is goed nieuws: als God je heeft 

geroepen, ben je nog steeds geroepen. Kijk hoe Jezus ze aanspreekt: ‘Hebben jullie iets te 

eten, jongens (‘kinderen’ staat er in de HSV)?’ (Joh. 21:5). Ondanks je matige prestaties, ben 

je nog steeds Gods verloste kind. Vervolgens zegt Hij tegen hen: ‘Gooi het net uit aan de 

rechterkant van het schip, dan lukt het wel.’ ‘Ze wierpen het net uit, en er zat zoveel vis in 
dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: 

‘Het is de Heer!’ (v. 6-7). Let op wat Jezus daarna deed. Hij ontbeet met hen, hernieuwde het 

contact, nam hun twijfels weg en gaf hun de kracht om de wereld te veranderen. Hier 

kunnen we wat van opsteken. Wanneer je buiten Gods wil om werkt, is het alsof je aan de 

verkeerde kant van de boot vist; je put jezelf uit en boekt uiteindelijk maar weinig resultaat. 

Lukken dingen niet? Misschien komt het omdat je aan de verkeerde kant van de boot vist! 

Het zal beter gaan wanneer je je aan Christus onderwerpt, je contact met Hem hernieuwt en 

Hem toestaat je te leiden. 
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Vrijdag 5 augustus 

‘Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?’ (Gen. 18:14)(NBV21). 

 

Wanneer het leven te moeilijk lijkt. 

Veel van onze stress wordt veroorzaakt door onze behoefte om alles van tevoren te weten - om 

zo alles onder controle te kunnen hebben. Zelfs nadat we hebben gebeden en het probleem 

zogenaamd aan God hebben overgedragen, leven we volgens de filosofie: hopen op het beste 

en rekening houden met het ergste! Maar je zet je geld toch niet op de bank om er dan de hele 

nacht van wakker te liggen? Heb dan tenminste net zoveel vertrouwen in God! Merk je dat je in 

de neerwaartse ‘hoe, wat, wanneer of waar’ spiraal zit, probeer daar dan uit te breken en het 

aan God te geven. Niet aan de beperkte God van jouw begrip, maar aan de onbeperkte God 

wiens staat van dienst voor zichzelf spreekt, wiens trouw nooit faalt, en die het recht heeft 

verworven om te vragen of ‘ook maar iets voor Hem onmogelijk is’. Jezus leed nooit aan 

faalangst zoals wij. Waarom niet? Omdat Hij nooit bleef hangen bij de gedachte dat Hij iets niét 

kon doen waarvan zijn Vader Hem had verzekerd dat Hij het wél kon doen. En Hij leed ook niet 

aan angst voor gebrek. Hoewel Hij een eenvoudig leven leidde, was Hij verantwoordelijk voor 

het onderhouden van zichzelf en een hele groep anderen. Hoe deed Hij dat? De Bijbel zegt dat 

Hij ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds bad en voortdurend in contact bleef met zijn hemelse 

Vader. Hij wist dan ook hoe Hij vissen moest vangen wanneer ze niet beten, en zelfs hoe Hij 

belastinggeld kon vinden in de bek van een vis wanneer Hij het nodig had. Nu zal God niet op 

precies die manier voor jou zorgen, maar Hij heeft wél beloofd om voor je te zorgen. Hier is een 

belofte om vandaag aan vast te houden: ‘Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na 

aan het hart’ (1 Petr. 5:7). ‘Hij zorgt voor u’, zegt de NBG-vertaling. 

 

Zaterdag 6 augustus 

‘Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis’ (Ps. 112:4)(HSV). 

 

Wanneer je in duisternis wandelt (1). 

Geloof is als zo’n filmpje van vroeger dat ontwikkeld moest worden in het donker. Donkere 

dagen laten je op God leunen. De waarheid is dat als je geloof nooit op de proef gesteld werd, je 

niet gemotiveerd zou zijn om dichter naar Hem toe te gaan. Edward Mote schreef: ‘Als ‘k in de 
nacht Hem niet aanschouw, ik rust in zijn onfeilb’re trouw... Als alles rond mij het begeeft dan is 

Hij al mijn hoop, die leeft! Op Christus, vaste Rots, hou ‘k stand, al andere grond is drijvend 

zand.’ Het is niet zo moeilijk om God te prijzen wanneer je goed gezond bent en je rekeningen 

zijn betaald. Maar tijdens de donkere dagen ontdek je pas waaruit je geloof bestaat en waar je 

vertrouwen echt ligt: in jezelf, in anderen of in God. Wanneer je dagen net zo donker aanvoelen 

als je nachten, is hier een tekst waar je op kunt steunen: ‘Als hij in duisternissen gaat en geen 

licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God’ (Jes. 

50:10)(HSV). Job leefde een voorbeeldig leven, maar verloor alles. Verontrust en verbijsterd riep 

hij: ‘Mijn weg verspert Hij met een muur, de paden die ik ga hult Hij in duisternis’ (Job 19:8). Job 

zag geen weg door of om de situatie heen. Toen ontdekte hij dat als je de reden niet kunt 

vinden, je de relatie kunt vertrouwen. ‘Ik héb U horen spreken, en nu heb ik gezien wie U bent’ 
(Job 42:5). Toen hij die ontdekking deed, veranderde alles: ‘De Heer zegende Job in zijn latere 

leven nog meer dan in zijn vroegere…’ (Job 42:12). Wat God voor Job deed, kan Hij ook voor jou 

doen. 
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Zondag 7 augustus 

… Hij liep tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe’ (Marc. 6:48)(NBV21). 

 

Wanneer je in duisternis wandelt (2). 

‘… liep Hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe… Toen ze Hem over het 

water zagen lopen, dachten ze dat Hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit... 

Maar Hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Houd moed! Ik ben het; wees niet bang.’ Hij stapte bij 

hen in de boot en de wind ging liggen’ (v. 48-51). Duisternis is niet altijd het werk van de vijand; 

soms is het een van Gods beste leermiddelen. Je leert de Heer het beste kennen door met Hem 

door stormen te gaan; door de plaats te bereiken waar je denkt: ‘Als God nu niet te hulp schiet 

zink ik’. En dan komt Hij: ‘lopend over het water’. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat Ik jullie in 

het donker zeg, spreek dat uit in het licht’ (Matt. 10:27). Het is soms in je donkerste momenten 

dat God je enkele van je grootste inzichten geeft. De psalmist zei: ‘… het duister zou voor U niet 
donker zijn - de nacht zou oplichten als de dag’ (Ps. 139:12). Ren daarom niet weg voor je 

problemen, maar vraag God om je nachtzicht te verbeteren en je ‘schatten der duisternis en de 

rijkdommen van verborgen plaatsen’ te laten zien (Jes. 45:3)(HSV). En nog een laatste gedachte: 

wanneer de duisternis die je ervaart door God is verordonneerd, probeer dan niet je eigen licht 

te creëren. ‘Als [je] in de duisternis loopt, verstoken van enig licht, vertrouw dan op de Heer en 

steun op je God. Maar u die leeft in uw eigen licht… mijn hand zal u treffen’ (Jes. 50:10-11). 

Wanneer het van Godswege bepaald is dat je in duisternis wandelt, hoef je niet bang te zijn; 

God heeft beloofd je erdoorheen te loodsen. 
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