
Het Woord voor Vandaag – week 32 

Maandag 8 augustus 

‘… zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt…’ (1 Tess. 2:13)(NBV21). 

 

Gedachten over de Bijbel (1). 

‘Wij danken God… dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een 
boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: het woord van God’ (v. 13). Laten we kijken 

naar vier waarheden over de Bijbel die we in geloof zouden moeten aannemen: 1) De Bijbel is 

levensveranderend. In de gelijkenis van de zaaier zei Jezus: ‘Het zaad is het woord van God’ (Luc. 
8:11). Misschien begrijp je niet hoe de kracht van een zaadje werkt, maar je weet wel dat het zal 

ontkiemen wanneer je het in ontvankelijke grond zaait; het blijft niet gewoon niks zitten doen, het 

zal vrucht voortbrengen. Zo is ook je Bijbel ‘het woord van God, dat werkzaam is in u, die gelooft’   
(1 Tess. 2:13). 2) De Bijbel werkt. ‘… het [het woord] keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet 

zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied’ (Jes. 55:11). Let op het woord 
‘gebied’. Elk woord dat God spreekt, heeft een missie en zal deze gegarandeerd volbrengen in 
overeenstemming met zijn wil, zijn strategie en zijn timing. 3) De Bijbel is creatief in de letterlijke 

zin. ‘… een hemel en aarde… die door Gods woord gevormd waren’ (2 Petr. 3:5). Gods Woord was 
krachtig genoeg om alles wat bestaat te scheppen. Hij hoefde zich niet in te spannen, Hij zweette 

niet. Hij sprak gewoon, en het werd volbracht. Wij mogen ook Gods Woord uitspreken, bijvoorbeeld 

wanneer we bidden. 4) De Bijbel is gezaghebbend. ‘Ze waren diep onder de indruk van zijn 

onderricht, want Hij sprak met gezag... Allen waren verbijsterd. Ze waren allemaal verbaasd... en 

zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om 

onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ (Luc. 4:32, 36). De krachten 
van de duisternis om je heen moeten vandaag Gods Woord erkennen en zich eraan onderwerpen, 

dus ga erop staan! 

 
Dinsdag 9 augustus 

‘… voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast’ (Ps. 119:89)(NBV21). 

 

Gedachten over de Bijbel (2). 

Gods Woord moet een ‘gedane zaak’ zijn in je leven. De hemel is het Hooggerechtshof; wanneer het 

over een zaak beslist, is die afgedaan. En aangezien Gods Woord een ‘gedane zaak’ in de hemel is, is 

de vraag: is het een ‘gedane zaak’ in jouw leven? Jezus zei: ‘Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar 

mijn woorden verdwijnen nooit’ (Marc.13:31). De Bijbel heeft nooit een update nodig; de Bijbel is 

volmaakt en kan niet worden verbeterd. Daarom instrueert Jezus je om zijn ‘woorden in jou te laten 
blijven’ (Joh. 15:7). Met andere woorden, programmeer je denken met Gods Woord. Hoe doe je 

dat? 1) Geef het een permanente verblijfplaats, geen bezoekersstatus. ‘Laat Christus’ woorden in al 
hun rijkdom in u wonen’ (Kol. 3:16). Laat je hart er vol van zijn, tot overvloeiens toe. Lees de Bijbel, 

mediteer erover, spreek de woorden hardop uit. Ja, en zing die woorden zelfs. ‘… onderricht en 
vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die 

de Geest u vol genade ingeeft’ (v. 16). 2) Houd het te allen tijde voor je. ‘Leg dat wetboek geen 

moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven 

staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen’ (Joz. 1:8). Spreek het uit, denk het uit, 

wandel het uit! Vind je dat je dingen niet zo goed kunt onthouden? Geen probleem. Jezus zei: ‘… de 
pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zal jullie alles… in 

herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb’ (Joh. 14:26). Als je over Gods Woord mediteert, 

zal de heilige Geest jouw onvolmaakte geheugen te hulp komen. 
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Woensdag 10 augustus 

‘Wie zich… spiegelt in de volmaakte wet… en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en 

vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel’ (Jak. 1:25)(NBV21). 

 

Gedachten over de Bijbel (3). 

Je leven zou moeten worden beheerst door het Woord van God, niet door je impulsen, je 

gedachten of de meningen van de mensen om je heen. De Bijbel is niet Gods poging om je 

interessante inzichten of goede raad ter overweging te geven; het is Gods vaststaande mening. 

Jezus zei: ‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een 

wijs man, die zijn huis bouwde op een rots’ (Matt. 7:24). Het fundament van deze bouwer heeft 

de stormen van het leven doorstaan. Aan de andere kant zei Jezus: ‘En wie die deze woorden 

van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis 

bouwde op zand… het stortte in…’ (v. 26-27). Nu veroordeelde Jezus de tweede man niet omdat 

hij slecht werk had afgeleverd of omdat hij zijn woorden niet had gehoord, begrepen en geloofd, 

maar omdat hij er niet naar had gehándeld. Jakobus schrijft: ‘Vergis u niet, alleen horen is niet 

genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen… niet als iemand die hoort en vergeet, maar als 

iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel’ (Jak. 1:22, 25). Als jij denkt dat het 

afdoende is Gods Woord te lezen, te kennen en zelfs te geloven, heb je het mis. Omdat het Gods 

Woord is, moet ook gehoor gegeven worden aan zijn instructies. Dat vereist niet alleen dat je 

erin gelooft, maar ook dat je je ernaar gedraagt. Jakobus zei niet dat je geluk ten deel valt om 

wat je gelooft, maar om wat je ‘doet’. Toen Mozes Gods Woord aan de Israëlieten voorlas, 

zeiden ze: ‘Alles wat de Heer gezegd heeft zullen we doen en ter harte nemen’ (Ex. 24:7). En dat 

zou ook jouw leefregel moeten zijn. 

 

Donderdag 11 Augustus 

‘Hij... wist dat het tijd was geworden om hen te redden’ (Ex. 2:25)(HB). 

 

Blijf op God vertrouwen. Hij zal tussenbeide komen. 

’De Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep 

steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat Hij met 

Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan 

(‘ontfermde zich over hen’ zegt de HSV)’ (v. 23-25). Net toen de Israëlieten dachten dat het 

leven niet erger kon worden, zorgde de farao ervoor dat ze geen stro meer kregen en beval hij 

ze desondanks hetzelfde dagelijkse aantal stenen af te leveren. Toen bereikten ze hun 

breekpunt! Is dat waar je vandaag bent? Zo ja, dan zijn hier drie dingen die goed zijn om te 

weten: 1) Soms helpt het om je gevoelens te delen. Zeker wanneer je het op het juiste moment, 

op de juiste manier, bij de juiste mensen doet. Het kan therapeutisch en helend zijn. Maar vaak 

is de hulp die je nodig hebt niet bij mensen te vinden, dus… 2) Er komt een tijd dat je het uit 

moet roepen tot God. God zag hen dag aan dag worstelen. Maar sinds ze met iedereen spraken 

behalve met Hem, veranderde er niets. Vraag: heb je ervoor gebeden? Bidden moet je eerste 

optie zijn, niet je laatste redmiddel. David zei: ‘In mijn nood heb ik geroepen: ‘Heer!’ En de Heer 

antwoordde, Hij gaf mij ruimte’ (Ps.118:5). Davids gebeden haalden hem uit zijn benarde plek 

en gaven hem weer een plek bij God. 3) God zal altijd zijn belofte houden. ‘God… dacht aan het 
verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten… en trok zich hun lot aan’ (Ex. 2:24-

25). God werkt volgens zijn plan, niet het onze. Hij heeft een vastgesteld schema voor het 

beantwoorden van je gebed en je verlossing, dus blijf bidden en Hem geloven. 
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Vrijdag 12 augustus 

‘Een wijze heeft rijke schatten… in huis…’ (Spr. 21:20)(NBV21). 

 

Wees ‘wijs’ met je geld. 

Gods Woord zegt dat je twee dingen met je geld kunt doen. 1) Een gedeelte zaaien. De Bijbel zegt: 

‘… wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’ (2 Kor. 9:6). Zit je momenteel krap? Houd niet 

alles krampachtig vast omdat je bang bent niet genoeg te hebben. Geef God wat zaad om mee te 

werken, en Hij zal ervoor zorgen dat je een oogst hebt wanneer je die nodig hebt. Zijn vermogen om 

te voorzien wordt niet beperkt door de wereldeconomie. Doe wat Isaak deed: ‘Toen brak er in het 

land hongersnood uit... Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, 

want de Heer zegende hem’ (Gen. 26:1,12). Door wie werd Isaak financieel gezegend? Door de 

Heer! Wanneer God je zegt iets te geven, mag je het in geloof doen, in het vertrouwen dat je er op 

het juiste moment, op de juiste manier en op precies de juiste plekken weer iets voor terugkrijgt. 

Heb je dat nog nooit geprobeerd? Probeer het gewoon eens! 2) Een gedeelte sparen. ‘Een wijze 

heeft rijke schatten en kostbare olie in huis, een dwaas verkwanselt alles’ (Spr. 21:20). Leer te leven 

binnen je mogelijkheden. Herinner jezelf eraan dat je gelukkig kunt leven zonder de meeste dingen 

die op tv worden geadverteerd. Bid eerst eens voor je een aankoop doet. Dat de bank de lening 

goedkeurt, wil nog niet zeggen dat God de uitgaven goedkeurt. Jozef instrueerde de farao: ‘Al het 

goede dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken, moet worden verzameld... Uit 

die voedselvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren hongersnood’ (Gen. 41:35-36). Leef 

volgens het ‘Jozef-principe’ en spaar. En nog een gedachte: als je roekeloos geld blijft verspillen, 

waarom zou God dan je gebed beantwoorden en je meer geld geven om te verspillen? 

 

Zaterdag 13 augustus 

‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’ (Spr. 24:16)(NBV21). 

 

Omgaan met teleurstelling (1). 

Laten we de komende dagen eens kijken naar vijf verschillende soorten teleurstellingen. 

Teleurstelling in jezelf. Dit is de meest ondermijnende soort teleurstelling, omdat het je in een 

neerwaartse spiraal kan brengen waar je moeilijk uit kunt komen. Petrus maakte dat mee. Hij zwoer 

trouw aan Christus en zei: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ (Matt. 26:33). Toch 

verloochende hij Christus drie keer. Later herinnerde hij zich de woorden van Christus: ‘… nog voor 
de haan gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen’ (Matt. 26:34). Petrus, diepbedroefd door 

zijn mislukking, ‘ging naar buiten en huilde bitter’ (Luc. 22:62). Is dat hoe je je vandaag voelt? Denk 

je misschien: ‘Heer, hoe kunt u ooit iemand zoals ik gebruiken?’ Jezus was niet geschokt. Hij was 

zich terdege bewust van Petrus’ gebreken toen Hij hem riep. Maar Hij wist ook dat zijn geen blad 

voor de mond nemende leerling een teder hart had, dus koos Hij ervoor om hem genade te 

schenken in plaats van hem terzijde te schuiven. Toen Christus na de opstanding het bevel gaf om 

‘tegen zijn leerlingen en tegen Petrus te zeggen’ dat ze Hem in Galilea zouden zien, bevestigde Hij 

zijn keuze voor zijn falende leerling (zie Marc. 16:7). De rest van het verhaal van Petrus is een 

verhaal van overwinning. Wat zou je dus moeten doen wanneer je zondigt, of faalt en jezelf 

teleurstelt? Verneder jezelf ten eerste en heb berouw. Belijd je zonde; kom niet met 

verontschuldigingen, praat het niet goed en geef niet de schuld aan omstandigheden of mensen. 

Ontvang vervolgens Gods genade en vergeving in geloof, niet op basis van gevoelens. Laat Satan je 

er niet van overtuigen dat je buiten Gods bereik en genade bent. Dat ben je niet. Maak het ook niet 

erger dan het is door je door teleurstelling te laten verzanden in hopeloosheid en wanhoop. En zorg 

er ten slotte voor dat je alle hulp krijgt die je nodig hebt om weer op het goede spoor te komen - 

hoe eerder, hoe beter. 
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Zondag 14 augustus 

‘… het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan’ (Job 30:26)(NBV21). 

 

Omgaan met teleurstelling (2). 

Wanneer je teleurgesteld bent in leiderschap. Je zou er toch vanuit kunnen gaan dat je Eli, de 

hogepriester in Israël, kon vertrouwen. Dat dacht Samuëls moeder tenminste, toen ze haar zoon 

aan hem toevertrouwde, ervan overtuigd dat hij hem alles zou leren om in Gods dienst te 

kunnen staan. Maar Eli had een ernstige karakterfout. Hij was een zwakke ouder, iemand die 

toekeek terwijl zijn zonen hun priesterlijke privileges misbruikten door steekpenningen aan te 

nemen en om te gaan met prostituees. Wie zou het de jonge Samuël kwalijk hebben genomen 

als hij onderuit was gegaan toen de man naar wie hij opkeek zo faalde? Maar nee, hij verwerkte 

zijn teleurstelling en hield zijn ogen op God gericht: ‘Samuel groeide op. De Heer stond hem 

bij…’ (1 Sam. 3:19). Als gevolg daarvan werd hij een van Israëls grootste profeten. Dus hoe ga je 

om met die teleurstelling in je leider? Door je ogen op de Heer gericht te houden! Wanneer je 

teleurgesteld bent in je familie. Kijk in dit geval weer naar Jozef. Toen God hem een visioen van 

toekomstig succes gaf, dacht hij dat zijn broers daar blij om zouden zijn. In plaats daarvan 

reageerden ze met wrok en verkochten hem als slaaf. Ver van huis en haard kwijnde hij 

jarenlang weg in de gevangenis voor een misdaad die hij niet had begaan. Wat een uitnodiging 

tot bitterheid, om de bal terug te kaatsen en te zinnen op wraak. Maar als Jozef dat had gedaan, 

zou hij als een onbekende veroordeelde in een buitenlandse gevangenis zijn gestorven. In plaats 

daarvan stond hij God toe hem te rehabiliteren. En dat wil God ook voor jou doen. ‘Maar elk 

wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert 

zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt, dit is het recht 

dat Ik hun toeken - spreekt de Heer’ (Jes. 54:17). 
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