
Het Woord voor Vandaag – week 34 

Maandag 22 augustus 

‘… acht de ander hoger dan uzelf’ (Rom. 12:10)(NBV21). 

 

Zegen op je werk (3). 

Hier is nog een belangrijke sleutel voor zegen op je werk: attentheid. En dat geldt ongeacht je 

functie, of je nu een leidinggevende functie bekleedt of een van de schoonmakers bent. Het 

naamplaatje op de deur van je kantoor zegt misschien dat je respect verdient, maar dat moet je wel 

elke dag verdienen door je werkethiek en je houding. In het Oude Testament verdienden de meeste 

mensen hun brood in de landbouw en de veeteelt, dus geeft Salomo dit advies: ‘Weet hoe het met 

je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde’ (Spr. 27:23). Goede leiders zorgen ervoor dat ze 
op de hoogte zijn van de behoeften, sterke en zwakke punten, het potentieel en de motivatie van 

hun medewerkers. Hierdoor daalt het ziekteverzuim onder werknemers, verbetert het moreel en 

stijgen kwaliteit en productie. Geloof het of niet, een loonsverhoging is niet altijd de enige 

motivator. Soms is jouw attentheid, begrip en interesse in een medewerker ook een krachtige 

motivator. Mensen kleineren of ze als vanzelfsprekend beschouwen garandeert alleen maar wrok. 

Wanneer je echt om mensen geeft, probeer je het beste in hen naar boven te halen. En als je een 

werknemer bent, dan belooft God: ‘… wie zorg heeft voor zijn heer, wordt door hem gerespecteerd’ 
(v. 18). Als je de mensen boven je blijft bekritiseren, zullen de mensen om je heen je gaan 

wantrouwen. Waarom? Omdat ze weten dat je op een gegeven moment hetzelfde gedrag naar hen 

zal laten zien! Zolang je een hekel hebt aan het feit dat je een volger bent en geen leider, zul je nooit 

geschikt zijn als leider. De Bijbel zegt dat je goed moet spreken over degenen die gezag over je 

hebben (zie Tit. 3:1-2). En als je dat niet kunt, zeg dan liever maar niets en zoek een andere baan: zo 

kun je zegen ervaren op je werk. 

 

Dinsdag 23 augustus 

‘Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet…’ (Spr. 10:2)(NBV21).  

 

Zegen op je werk (4). 

Wil je zegen ervaren bij wat je doet, dan is het ook belangrijk om te proberen eerlijk te zijn. Het is 

onverstandig om te stelen, ook al word je nooit gepakt. ’Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet.’ Je 
kunt dingen wegnemen en ermee wegkomen, maar je hebt er geen profijt van. ‘In de schoot 

geworpen rijkdom is weer snel verdwenen’ (Spr. 13:11). Je kunt niet het verkeerde doen en toch het 

juiste resultaat behalen. Daar krijg je niet alleen problemen mee, je zult ze ook veroorzaken bij 

degenen die van je houden en van jou afhankelijk zijn. ‘Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te 

gronde’ (Spr. 15:27). Denk je even in: je zou je baan kunnen verliezen, je reputatie kunnen schaden, 

vernederd kunnen worden, geconfronteerd worden met kosten en juridische gevolgen waar je hele 

gezin voor betaalt, en in schande eindigen, wat allemaal een negatieve invloed zal hebben op je 

kinderen. Je partner verdient een eerlijke partner. Je kinderen verdienen een eerlijk rolmodel, ervan 

overtuigd dat het pad dat jij bewandelt veilig is voor hen om te volgen. Uit een onderzoek bleek dat 

40 procent van Amerikaanse werknemers toegaf tijdens het werk wel eens dingen weg te nemen, 

en 25 procent van hen voelde zich zelfs gerechtvaardigd om dat te doen. Ze praatten het goed door 

te zeggen: ‘Iedereen doet het, waarom zou ik het niet doen... De baas kan het betalen, hij zal het 

niet missen... Het gaat maar om kleine dingetjes, het zal geen verschil maken... Het bedrijf is mij iets 

verschuldigd en dus neem ik gewoon wat van mij is... ik verdien het, ik heb hard gewerkt en daar 

nooit erkenning voor gekregen.’ Wat heeft God hierover te zeggen? ‘De winst van een goddeloze is 

bedrieglijk’ (Spr. 11:18). Wanneer jij je werkgever bedriegt, zegt de Bijbel dat je ‘goddeloos’ bent. 
Werkgevers en klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat uitgerekend een volgeling van Christus 

eerlijk is, zijn loon verdient en kwaliteitsservice biedt. 



Het Woord voor Vandaag – week 34 

Woensdag 24 augustus 

‘… mijn hart springt op van vreugde…’ (Ps. 28:7)(HSV). 

 
Vreugdetraining (1). 

Vreugde is als een spier; hoe meer je die ontwikkelt, hoe sterker hij wordt. Hier zijn twee 

oefeningen om je te helpen innerlijke vreugde te ontwikkelen: 1) Probeer meer dankbaarheid te 

tonen. ‘Dank God onder alle omstandigheden’ (1 Tess. 5:18). Let op, er staat niet dat je 

dankbaar moet zijn vóór alle omstandigheden, maar erónder. Een deskundige op het gebied van 

stress zegt dat dankbaarheid meer emotionele energie produceert dan welke andere houding 

ook. Zoek dus naar meer manieren om dankbaarheid te tonen. Stuur eens een mailtje of bel 

iemand om te vertellen hoeveel hij of zij in je leven heeft betekend. En vergeet niet om God 

dankbaar te zijn. De psalmist zegt: ‘Hem wil ik loven met een lied’ (Ps. 28:7). Als je van nature 

geen vrolijk type bent, ga dan God loven en zie hoe je houding verandert. 2) Zoek naar manieren 

om te geven. ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Hand. 20:35). En ook zegt de Bijbel dat 

‘God liefheeft wie blijmoedig geeft’ (2 Kor. 9:7). Waarom? Omdat je het meest op God lijkt 

wanneer je geeft, en Hij geeft niet met tegenzin. Hoeveel je geeft (en niet alleen in materieel 

opzicht) kan soms zelfs bepalen hoeveel je van God ontvangt! De Bijbel zegt dat wanneer je 

Hem bijvoorbeeld het eerste tiende van je inkomen zou geven, Hij ‘de sluizen van de hemel zal 

openen en zegen in overvloed laat neerdalen’ (Mal. 3:10). God blijft uiteraard de ultieme Gever. 

Zoals de oude boer zei: ‘Ik schep het in Gods voorraadschuur en Hij schept het in de mijne - 

alleen heeft God een grotere schep.’ 

 
Donderdag 25 Augustus 

‘… Ik zeg dit… opdat zij vervuld worden van mijn vreugde’ (Joh. 17:13)(NBV21). 

 
Vreugdetraining (2). 

Hier zijn nog twee manieren om meer vreugde te ervaren: 1) Ga anderen dienen. Zolang je leeft 

met het idee dat je er recht op hebt dat andere mensen jou dienen zal je vreugdemeter ‘leeg’ 
zijn. Jezus zei dat je door je leven aan anderen te geven, overvloedig leven vindt (zie ook Marc. 

8:35). Paulus herinnert ons eraan: ‘Wees toegewijd in uw werk, alsof het voor de Heer is en niet 

voor de mensen, want u weet dat allen… door de Heer beloond worden voor het goede dat ze 

doen’ (Efez. 6:7-8). De gelukkigste mensen hebben het doorgaans te druk met het helpen van 

anderen om zichzelf af te vragen of ze wel gelukkig zijn. Zoek een doel dat groter is dan 

eigenbelang en zet je daarvoor in. Als je dat doet, zal wat je nalaat veel groter zijn dan je 

levensduur. 2) Deel je geloof met iemand. ‘Er heerst vreugde onder de engelen over één 

zondaar die tot inkeer komt’ (Luc. 15:10). Vertrouwen op Christus als je Verlosser zal je de 

meeste vreugde geven in het leven. En je op één na grootste vreugde zal komen wanneer je 

anderen met Hem laat kennismaken. Veronderstel dat je je geloof met iemand deelt. Misschien 

reageert die persoon op dat moment niet, maar je hebt wél het zaad van Gods Woord gezaaid. 

En het kan dus zijn dat hij later zijn leven aan Christus toewijdt. Al ben je daar misschien nooit 

achter gekomen. Maar stel je voor dat je die persoon in de hemel ontmoet en hij zegt: ‘Ik wil je 

bedanken dat je tijd voor me hebt uitgetrokken. Ik ben hier omdat jij voldoende om me gaf om 

me over Jezus te vertellen.’ Ben jij je vreugde kwijt. Dan wil ik je vragen: wanneer was de laatste 

keer dat je je geloof met iemand deelde of hem tot Christus leidde? 

 



Het Woord voor Vandaag – week 34 

Vrijdag 26 augustus 

‘God houdt haar voor eeuwig in stand. Sela’ (Ps. 48:9)(NBV21). 

 

Sela: ‘Pauzeer en denk er eens rustig over na.’ 
Eenenzeventig keer in het boek Psalmen lezen we het woord ‘sela’ aan het einde van een 

bijbelgedeelte. Wat betekent het? Dat je even stil blijft staan bij de tekst en er rustig over na 

denkt. De Bijbel kun je niet overhaast ontdekken. Je kunt hem niet vluchtig lezen en de schat 

ontdekken die erin verborgen zit. Daarom schreef David: ‘Met heel mijn hart heb ik U gezocht, 

laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet 

tegen U zondigen’ (Ps. 119:10-11). Wanneer je Gods Woord in je hart bergt door erover na te 

denken en het in je op te nemen kun je erop bouwen wanneer je een specifieke behoefte hebt. 

Bijbelse meditatie houdt in dat je de tijd neemt om na te denken; om ‘er even bij stil te staan en 

er eens rustig over na te denken’. Het is een beproefde methode die God voor je heeft 
ingesteld. Hij wil dat je de Schrift leert bidden en erover mijmert, omdat deze gewoonten je 

zullen helpen om alles te ervaren wat Hij voor je heeft. Het belangrijkste dat je jezelf kunt 

afvragen wanneer je voor de uitdagingen van het leven staat, is: wat zegt God hierover in zijn 

Woord? Waarom is dat zo belangrijk om je dat af te vragen? De volgende twee teksten geven 

een antwoord: ‘Voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast’ (Ps. 119:89). ‘Het woord van 

onze God houdt eeuwig stand’ (Jes. 40:8). Gods Woord is zijn wil! Toen God Jeremia riep voor 

zijn taak als leider, had Jeremia zo zijn bedenkingen over zijn eigen bekwaamheid. Dus zei God: 

‘Ik leg mijn woorden in jouw mond’ (Jer. 1:9). Vervolgens zei Hij tegen Jeremia: ‘… zo zeker laat 
Ik mijn woorden uitkomen’ (v. 12). Het enige waar je van op aan kunt is dat God zich aan zijn 

Woord zal houden. Sela! 

 

Zaterdag 27 augustus 

‘… Abraham ging naar de plaats waar hij bij de Heer had gestaan’ (Gen. 19:27)(NBV21). 

 

Begin je dag goed. 

Abraham stond bekend als ‘Gods vriend’ (Jak. 2:23). Wat een eer! Maar het geheim van zijn 

grootheid zien we maar al te gemakkelijk over het hoofd: ‘s Morgens vroeg ging Abraham naar 

de plaats waar hij bij de Heer had gestaan.’ Hij begon zijn dag met God! Doe jij dat ook? Hoe je 

‘s ochtends opstaat, zet de toon voor je dag. Dus probeer dit eens: ga morgen eerst een paar 

minuten naar God toe en leg Hem je plannen voor de dag voor. Loop je dag na. Over sommige 

dingen zit je waarschijnlijk in. Geef ze gewoon aan Hem. Misschien zit je met een bepaald 

probleem waar je je echt zorgen over maakt. Vraag Hem om wijsheid. De Bijbel zegt dat Hij je 

die graag zal geven (zie Jak. 1:5). Als Hij je niet onmiddellijk een antwoord geeft, besef dan dat 

dit komt omdat Hij wil dat je Hem vertrouwt. Hij heeft iets in gedachten, iets waar je nog niet 

aan hebt gedacht. Zo vaak beginnen we onze dag gespannen, gehaast, gejaagd of zelfs bang. 

Maar dat hoeft niet. Kijk, je gaat sowieso aan je dag beginnen, waarom zou je hem niet met God 

beginnen? Je zult sowieso een eerste gedachte hebben, dus waarom zou je die niet wijden aan 

God voor wiens aangezicht al onze zorgen vervliegen? Wanneer je een slechte dag hebt, vraag je 

zelf dan eerst eens af: ‘Ben ik deze dag met God begonnen, of ben ik vergeten Hem erbij te 

betrekken?’ Twee teksten die relevant zijn in dit verband: ‘In de morgen, Heer, hoort U mijn 
stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht’ (Ps. 5:4). ‘Vervul ons in de morgen met uw 

liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen’ (Ps. 90:14). 

 



Het Woord voor Vandaag – week 34 

Zondag 28 augustus 

‘Wees stil en erken dat Ik God ben’ (zie Ps. 46:11). 
 

Nog een aantal gedachten over gebed. 

Door de eeuwen heen hebben christenen de waarde leren kennen van korte gebeden. Dit zijn 

een soort fluistergebeden die je waar dan ook en in elke situatie kunt uitbidden. Frank Laubach 

probeerde voortdurend in contact te staan met God door Hem vragen te stellen. Gedurende de 

dag vroeg hij regelmatig of hij nog steeds in Gods wil was en Hem nog welgevallig was. Je kunt in 

principe elk moment beschouwen als een tijd waarin contact met God mogelijk is. Tegen de tijd 

dat je leven voorbij is, heb je misschien maanden voor verkeerslichten gestaan, ongewenste 

mails geopend, naar verloren spullen gezocht en in diverse rijen staan wachten. Waarom zou je 

dit soort momenten niet aan God geven? Door Hem je fluistergebeden te geven wordt het 

gewone buitengewoon. Eenvoudige zinnetjes als ‘Dank U, Vader,’ of ‘Ik vertrouw op uw Woord,’ 
of ‘Ik wil U graag behagen’ kunnen de trip naar je werk of ergens anders heen in een 
pelgrimstocht veranderen. Je hoeft je kantoor niet uit of in de keuken op je knieën te gaan. Bid 

gewoon waar je bent. Laat de keuken een kerk worden en het klaslokaal een kapel. Geef God 

ook de laatste gedachten van de dag. Richt je aandacht op Hem aan het eind van je dag. Eindig 

de dag zoals je begon - pratend met God. Dank hem voor de goede dingen van je dag. Stel Hem 

vragen over de moeilijke dingen. Zoek zijn genade. Zoek zijn kracht. Verzeker je van zijn belofte 

voor je je ogen sluit: ‘Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet’ (Ps. 
121:3-4). Als je bidt voordat je in slaap valt, vallen je zorgen weg. Er is toch geen betere plek om 

weg te doezelen dan in de armen van je Vader? 
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