
Het Woord voor Vandaag – week 33 

Maandag 15 augustus 

‘Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de 

zon’ (Pred. 2:20)(NBV21). 

 
Omgaan met teleurstelling (3). 

Wanneer je teleurgesteld bent in degenen met wie je werkt. Zonder de juiste mensen zal het je nooit 

allemaal lukken in het leven. Maar wanneer de mensen op wie je rekent je in de steek laten, is dat 

pijnlijk. Stel je de teleurstelling van Mozes voor. Hij laat de leiding over aan zijn broer Aäron terwijl 

hij veertig dagen op de berg Sinaï doorbrengt om de Tien Geboden in ontvangst te nemen. Maar 

wat treft hij aan wanneer hij terugkomt? Israël is een gouden kalf aan het aanbidden - gemaakt door 

Aäron. Wanneer Mozes hem het meest nodig heeft, faalt Aäron jammerlijk. Maar let op Mozes: bij 

teleurstelling zie je de ware leider naar boven komen. Hij confronteert Aäron met wat hij gedaan 

heeft, brengt de hele toestand bij God en bidt om vergeving voor het volk. God antwoordt en 

herinnert Mozes vervolgens aan zijn opdracht. ‘Leid het volk nu… mijn engel zal voor je uit gaan’  
(Ex. 32:34). Teleurstelling betekent niet het einde van je opdracht - of van Gods aanwezigheid. Dus 

doe wat God je heeft gezegd te doen! Wanneer je teleurgesteld bent in degenen in wie je hebt 

geïnvesteerd. We kijken opnieuw naar Mozes, die aan de wieg stond van de kerk in de woestijn. Zijn 

gemeente bestaat uit voormalige slaven die zijn verlost, die zijn gezegend en nu op weg zijn naar het 

beloofde land, maar zonder een greintje loyaliteit of dankbaarheid voor de man die alles op het spel 

heeft gezet om dit mogelijk te maken. Nog maar net uit Egypte keren ze zich al tegen Mozes en 

komen met beschuldigingen en verwijten en beschimpingen (zie Ex. 14). Was Mozes teleurgesteld 

en gekwetst? Ja. Maar elke keer dat hij het wilde opgeven, besprak hij het eerst met God, bad voor 

zijn klagende kudde, kreeg nieuwe orders van het hoofdkwartier en ging weer aan het werk. Dat is 

wat door God geroepen mannen en vrouwen doen wanneer ze teleurgesteld zijn en willen opgeven. 

En dat zou jij ook moeten doen. 

 
Dinsdag 16 augustus 

‘… nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten’ (Ps. 37:25)(NBV21). 

 
Maak je niet ongerust, God zal voor je zorgen. 

Als je maar met moeite de eindjes aan elkaar kunt knopen en daarover inzit, lees dan verder: ‘Wie 
de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, 

want de Heer richt hem op. Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige 

werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood’ (v. 23-25). Misschien sta je vandaag aan 

de rand van de afgrond, maar God laat je er niet intuimelen. En mocht je het toch doen, dan zal Hij 

je vangen. ‘Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en de naam van de Heer, je 

God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld’ (Joël 2:26). Probeer niet langer 

verwoed te verzinnen hoe alles zal moeten en ga op God steunen. ‘Vertrouw op de Heer en doe 

goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal je geven wat je hart 

verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen’             
(Ps. 37:3-5). God geeft je misschien niet alles wat je wilt, maar Hij zal je wel alles geven wat je nódig 

hebt: ‘Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee 

zullen we ons kleden? -  dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader 

weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 

gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matt. 6:31-33). ‘Leg je last 

op de Heer en Hij zal je steunen’ (Ps. 55:23). Maak je niet ongerust, God zal voor je zorgen! 
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Woensdag 17 augustus 

‘… richt mij op naar uw woord’ (Ps. 119:28)(NBG).  

 

Gods Woord bidden. 

Er werd wel gezegd ‘Gebed verandert dingen’. Maar dat krijgt een nieuwe betekenis wanneer je 

Bijbelteksten gebruikt wanneer je bidt. Zulke gebeden bewegen God ertoe te handelen ten 

behoeve van jou. En wat nog belangrijker is, ze veranderen joú. Wanneer je Gods Woord bidt, 

gebeurt er het volgende: 1) Je geloof neemt toe en stelt je in staat meer te ontvangen van wat 

God heeft beloofd. 2) Je denken wordt vernieuwd en zorgt ervoor dat je dingen anders gaat 

zien. 3) Je kent Gods volmaakte wil. 4) Je bent in staat om in de waarheid te wandelen. 5) Je 

groeit naar geestelijke volwassenheid. 6) Je komt dichter bij de Heer en hebt een intiemere 

relatie met Hem. 7) Je leert Gods wegen kennen en ze worden jouw wegen. 8) Je gaat Gods 

antwoorden op je gebeden begrijpen. 9) Je verandert op een positieve manier. 10) Je ziet het 

Lam van God dat het middelpunt van je Bijbel is. Hier zijn enkele voorbeelden van 

Schriftgedeelten die je kunt bidden: ‘Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe 

wonderlijk mooi uw wet is’ (v. 18). ‘Onderwijs mij in uw wetten. Leer mij de weg van uw regels 

begrijpen, en ik zal uw wonderen overdenken’ (v. 26-27). ‘Richt mij op zoals U hebt beloofd’ (v. 

28). ‘Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod maakt mij wijzer dan 

mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden’ (v. 97-98). ‘Ik wil de geboden volgen van mijn 

God. Steun mij zoals U hebt beloofd, en ik zal leven, beschaam mijn verwachting niet’                
(v. 115-116). ‘Geef mij inzicht, en ik zal leven’ (v. 144). Bid vandaag Gods Woord. 
 
Donderdag 18 Augustus 

‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken…’ (1 Petr. 4:10)(NBV21). 

 

Gebruik je gave! 

‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen te helpen, zoals 
het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laten het dan 

Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. 

Want zo doet u alles tot eer van God…’ (v. 10-11). Sommige mensen denken dat je een 

openbaring moet hebben gehad, een ‘Damascus-ervaring’ zoals Paulus had, om te kunnen 

weten dat je ‘geroepen’ bent. Maar dat is niet zo. De gave die God je heeft gegeven is de sleutel 

om te weten wat Hij je wil laten doen. Je kunt niet altijd zijn wat je zélf wilt zijn, maar je kunt 

wel zijn waartoe God je oproept. Wat doe je graag en goed? Is muziek jouw sterkste kant? 

Werken met cijfers? Werken met kinderen? ‘De Geest openbaart zich door elk van ons’              
(1 Kor. 12:7)(HB). Dat betekent dat sommige dingen die andere mensen saai vinden, jou juist 

energie geven en verrijken. De Bijbel zegt dat God een ‘geestelijke tempel’ aan het bouwen is   

(1 Petr. 2:5). En daarin is ook plek voor jou. Dat verdrijft de misvatting dat je niet waardevol 

bent omdat je niet dezelfde talenten hebt als andere mensen. Het betekent dus tevens dat het 

aan jou is om af te rekenen met de mythe dat je verondersteld wordt álles te doen. Het is de 

bedoeling dat je binnen de grenzen blijft van Gods plan voor jou (zie 1 Kor. 12:27). Dus 

verontschuldig je vandaag niet voor vaardigheden die je niet hebt, maar pak de gave uit die God 

jou gegeven heeft en ga ermee aan de gang. 
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Vrijdag 19 augustus 

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

 

Manieren om veerkracht te ontwikkelen. 

Zoals elke vaardigheid kan mentale, emotionele en geestelijke veerkracht worden aangeleerd. Hier 

is hoe: 1) Zie tegenslagen als het begin van iets groters. 2) Onthoud dat succesvolle mensen niet 

alleen tegenspoed erváren maar ook aanváárden. 3) Luister niet naar de critici, doe gewoon je best. 

4) Besef elke dag dat gebed en dankbaarheid een vruchtbare voedingsbodem vormen voor geloof. 

5) Spreek bewust geloofsopbouwende woorden uit wanneer je bang bent. 6) Leer van mislukkingen 

en denk aan de vele keren dat je wel slaagde. 7) Probeer je de overwinning voor ogen te houden 

voordat je de strijd aangaat. 8) Weiger om stil te staan bij het verleden of je zorgen te maken over 

de toekomst; vandaag is de dag waarop je invloed kan uitoefenen. 9) Zoek een oplossing in plaats 

van te klagen. 10) Twijfel niet aan jezelf, spreek je geloof uit. 11) Wanneer de dingen er hopeloos 

uitzien, onthoud dan dat ‘bij God alles mogelijk is’ (Marc. 10:27). 12) Wanneer je je alleen voelt, 

denk dan aan al diegenen die je hebben geholpen en die van je houden en je steunen. 13) Bid om 

leiding wanneer je het te druk hebt (zie Jak. 1:5). 14) Rust uit wanneer je moe bent, maar geef niet 

op. Eindig sterk in alles wat je doet. 15) Onthoud dat ‘alle dingen je mogelijk zijn’ door Christus, ook 

al denk je dat je het niet kunt (zie Fil. 4:13)(HSV). 16) Erken wat je niet in de hand kunt hebben, 

focus op wat je wel kunt en geef de rest over aan God. 17) Zorg voor voldoende beweging, om jezelf 

een gevoel van controle te geven en je humeur te verbeteren. 18) Lach om stress te verminderen, je 

immuunsysteem te versterken en je bloed te laten stromen. 19) Wees dankbaar. Wanneer jij 

iemand die jou geholpen heeft een bedankbriefje of mailtje stuurt, doet het jouzelf namelijk ook 

goed! 

 

Zaterdag 20 augustus 

‘… een man, vaardig in zijn werk…’ (Spr. 22:29)(NBG). 

 

Zegen op je werk (1). 

Salomo schrijft: ‘Zie je iemand die een kundig vakman is? Hij komt in dienst van de koning, 
onaanzienlijken zal hij niet dienen’ (v. 29). Maar vaardigheid is niet genetisch bepaald; je moet 

eraan werken. Soms betekent dat ‘s nachts doorhalen, je grenzen verleggen en weigeren met 

minder genoegen te nemen. Als je naar echte ambachtslieden kijkt, stijgt je waardering voor hen. Je 

ziet hun aandacht voor detail, hun weigering om de boel af te raffelen, hun geduld, toewijding en 

trots op hun werk. Ze wekken vertrouwen en respect. Er is geen praktischer demonstratie van het 

ware christendom! Wanneer ze spreken, luisteren mensen. Als je daaraan twijfelt, probeer dan je 

geloof eens te delen met mensen die zien dat jij oneerlijk, slordig en onvoorzichtig bent. Het is beter 

om te zwijgen zolang je niet het recht hebt verworven om gehoord te worden. De Bijbel zegt dat 

wat je werk ook is, ‘doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de 

Vader, dankt door Hem’ (Kol. 3:17). Omdat je Christus vertegenwoordigt en zijn Geest in jou leeft, 

zou jij toonaangevend moeten zijn qua uitmuntendheid. Je medewerkers en klanten zouden erop 

moeten kunnen vertrouwen dat ze niets dan het beste van je krijgen. Een bekwaam werker kan niet 

verliezen omdat God belooft dat zijn werk onvermijdelijk de aandacht zal trekken van mensen die 

hem zullen promoten en belonen (zie Spr. 22:29). Misschien beginnen ze wel helemaal onderaan, 

maar net als room stijgen ze naar boven. Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego begonnen als 

dienaren in Babylon. Maar ze eindigden als de naaste adviseurs van de koning. Waarom? ‘En over 
welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo 

voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk’ (Dan. 1:20). 
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Zondag 21 augustus 

‘… een vlijtig mens wordt voorzien van al het goede’ (Spr. 13:4)(NBV21). 

 

Zegen op je werk (2). 

Een andere sleutel tot succes op je werk is hard werken. ‘… een vlijtig mens wordt voorzien van 
al het goede.’ Vraag het aan willekeurige werkgevers en ze zullen je vertellen dat hun grootste 

uitdaging ligt in het vinden en behouden van goede mensen. ‘… ijverige handen brengen 

rijkdom’ (Spr. 10:4). IJver betekent gedisciplineerd, gemotiveerd, alert en betrouwbaar zijn en 

iets doorzetten wanneer je eraan begint. En het is onbetaalbaar omdat het zo moeilijk te vinden 

is (zie Spr. 12:27). De Bijbel leert dat het de verantwoordelijkheid van je baas is om jou een 

eerlijk loon te betalen, en dat het jouw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat je goed werk 

aflevert. Bij een sollicitatiegesprek werd een man gevraagd of hij verantwoordelijkheidsgevoel 

had. Hij antwoordde: ‘Jazeker, want elke keer als er in mijn vorige baan iets misging, zei de baas 

dat ik verantwoordelijk was!’ Maar zonder gekheid, wil jij floreren? Zorg dan dat degene die 

boven je gesteld is floreert! Hard werken brengt je verder, manipulatie en gekonkel niet. ‘Een 

vlijtig mens verwerft gezag, luiheid leidt tot slavernij’ (Spr. 12:24). Luie werknemers zoeken niet 

zo snel naar manieren om zichzelf te verbeteren, ze proberen eerder aanmerkingen te maken 

op hun bazen, op de programma’s die ze moeten gebruiken en op hun ijverigere collega’s. Deze 

mensen willen de privileges die anderen krijgen, maar zijn niet bereid om ervoor te werken. De 

Bijbel zegt dat ‘de verlangens van een luiaard niet worden vervuld, maar dat een vlijtig mens 

wordt voorzien van al het goede’ (Spr. 13:4). Al het goede valt hem ten deel: de voldoening van 

een goed uitgevoerde taak, een gevoel van eigenwaarde, een reputatie van integriteit, het 

vertrouwen van anderen en mogelijk ook baanzekerheid, winst en promotie, maar bovenal Gods 

‘goed gedaan’. 
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