
Het Woord voor Vandaag – week 35 

Maandag 29 augustus 

‘… u hebt de liefde van weleer opgegeven’ (Op. 2:4)(NBV21). 

 

Is je liefde voor God bekoeld? 

Een van de brieven van Paulus was gericht aan de gemeente in Efeze. De christenen daar waren 

geestelijk sterk, leerstellig gezond en voorbeeldig in hun liefde voor Christus. Dan zegt Jezus 

jaren later tegen diezelfde kerk: ‘… u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke 
hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger’ (v. 4-5). Is je liefde voor God 

bekoeld? Dan moet je teruggaan naar toen je Hem voor het eerst ontmoette en Hem opnieuw 

zoeken zoals je deed voordat je zoveel had gezien en gehoord; voordat de druk van het leven je 

had uitgeput. Ben je druk met werken voor de Heer? Pas op; druk zijn en onvruchtbaarheid gaan 

hand in hand! Drie keer vroeg Jezus aan Petrus of hij van Hem hield. Ten slotte zei Petrus: ‘Heer, 

U weet alles, U weet toch dat ik van U houd’ (Joh. 21:17). Oswald Chambers zei: ‘Pas op voor 

alles dat wedijvert met loyaliteit aan Jezus Christus. De grootste concurrent van toewijding aan 

Jezus is dienstbaar zijn voor Hem.’ Toen Petrus besloot die nacht te gaan vissen, had hij 

misschien wel besloten om alles achter zich te laten en terug te gaan naar waar hij de Heer voor 

het eerst ontmoette. Dat is een goede stap, als je daar tenminste ook de Heer zoekt! Wanneer 

je ontmoedigd raakt, ga je ofwel terug naar Degene die kan redden, behouden en vervullen, of 

je gaat terug naar wat er in je leven gebeurde vóórdat je Hem ontmoette. Dat is geen goede 

stap! Waarom niet? Er staat immers dat Petrus de hele nacht had gevist maar niets had 

gevangen. 

 

Dinsdag 30 augustus 

‘Almaar onvervulde hoop maakt ziek…’ (Spr. 13:12)(NBV21). 

 

Jij kunt mensen niet veranderen. 

Misschien denk jij dat iemand kan veranderen wanneer hij de juiste partner ontmoet. Maar zo 

werkt het niet. Alleen God kan mensen veranderen - en jij bent God niet! Bovendien, wanneer jij 

‘zo nodig nodig gevonden wil worden’, kan dit ertoe leiden dat je rampzalige relatiekeuzes 

maakt in het leven. Het kan zijn dat je verhalen hebt gehoord van mensen die door hun huwelijk 

enorme veranderingen hebben meegemaakt. Maar de waarheid is dat de kracht om te 

veranderen van binnenuit de persoon zelf moet komen, niet van jou. Wanneer jij je partner 

probeert te veranderen, werkt dat niet, en uiteindelijk maakt die onvervulde hoop ziek. 

‘Voortdurende teleurstelling zorgt voor hartzeer’ zegt Eugene Peterson in ‘The Message’. 
Wanneer je blijft verlangen naar iets en je blind staart op iets dat nooit werkelijkheid wordt, 

raak je zwaar teleurgesteld. Dan begin je excuses te maken voor wat er niet werkt in de relatie, 

zelfs als je directe omgeving het allang door heeft. Goede beslissingen ten aanzien van relaties 

zijn niet gebaseerd op hoop. En dan proberen gelovige mensen ook nog vaak elk probleem te 

vergeestelijken. Onder het mom van ‘geloof’ bagatelliseren ze hun instincten en negeren ze hun 

zintuigen. Dat is geen geloof in God! Geloof in God zou precies datgene moeten zijn wat het 

zegt: geloof in Gód. We moeten ons vertrouwen niet stellen in feilbare mannen en vrouwen, 

want die zullen ons teleurstellen. God geeft ieder van ons een wil, maar Hij dwingt ons niet om 

te veranderen. Verandering moet bij ieder van ons van binnenuit komen, als we de genade 

accepteren die God ons elke dag schenkt. ‘De Heer opende haar [Lydia’s] hart voor de woorden 

van Paulus’ (Hand. 16:14). Hier is een betere optie: bid voor mensen en laat Gód hen 

veranderen! 



Het Woord voor Vandaag – week 35 

Woensdag 31 augustus 

‘… maar telkens zei Samuël dat dit niet degene was die de Heer gekozen had’ (1 Sam. 16:10)(NBV21). 

 

Bouw je leven op Gods Woord. 

David had zeven broers. Toen het tijd werd om een koning te kiezen om Saul te vervangen, dacht 

Samuël dat een van hen een betere koning zou zijn dan David. Maar God wees alle zeven af. 

Waarom? Ten eerste omdat ze qua uiterlijk wel goed oogden maar geestelijk gezien de boot misten. 

God legde Samuël uit: ‘… de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart’ (v. 7). 

Davids geestelijke hart was gevormd door al die jaren die hij had doorgebracht met God. De kreet 

van zijn hart was: ‘Zoals een hert smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God’ 
(Ps. 42:2). Ten tweede hadden ze geen persoonlijke ervaringen met God om op terug te vallen. De 

leeuw en de beer waren groot, en Goliat was nog groter. Maar toch liet David zich niet intimideren. 

‘De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de 

handen van deze Filistijn’ (1 Sam. 17:37). Er zijn geen onbeduidende gevechten. De kleinere rusten 

je toe voor de grotere die je bestemming bepalen, dus bouw voort op je ervaringen met God. Hoe je 

reageert in een crisis wordt bepaald door de ervaringen die je met God hebt gehad. God wees de 

broers ten slotte ook af omdat ze gemakkelijk werden beïnvloed door anderen. Davids broers lieten 

toe dat de angsten van de mensen om hen heen hun vertrouwen in God verzwakten. Angst is 

besmettelijk; als je er lang genoeg naar luistert, raak je ook besmet. Nee, je hoeft je niet helemaal af 

te zonderen van de wereld, maar je moet je wel wapenen tegen de negatieve invloeden ervan. 

Davids broers werden bang toen ze luisterden naar Goliat, maar David niet. Dus naar wie luister jij 

vandaag? Probeer uit te vinden hoe God de dingen ziet en baseer daar je leven op; laat zijn Woord 

bepalend zijn bij elk probleem.  

 
Donderdag 1 september 

‘Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt is wijs’ (Spr. 13:10)(NBV21). 

 

Wees niet afwijzend. 

Waarom negeren we inbreng die ons zou kunnen helpen? Soms is het om ons ego te beschermen 

tegen een pijnlijke waarheid. Wanneer we een diepgewortelde mening hebben, nemen we een 

afwijzende houding aan ten opzichte van het denken van anderen. En niet alleen doen we hen 

daarmee pijn, maar ook onszelf. ‘Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude 

dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad’ (Pred. 4:13). Het zal best zo zijn dat je op sommige 

gebieden genoeg kennis of vaardigheden in huis hebt. Maar je hebt ook gebieden waar je advies 

nodig hebt. De dag dat je besluit te stoppen met luisteren, is de dag dat je besluit te stoppen met 

groeien. Thomas Carlyle zei: ‘Iedereen is mijn meerdere in zoverre ik van hem kan leren.’ Zelfs als 

wat je leert negatief is of een les is in wat je niet moet doen, is het nog steeds waardevolle 

informatie die je kan beschermen en verrijken. John Maxwell zegt: ‘Wat is het enige - meer dan wat 

dan ook - dat de groei van een organisatie zal bepalen? De groei van de mensen in de organisatie. 

En wat bepaalt de groei van mensen? De groei van de leider! Zolang mensen je volgen, kunnen ze 

alleen zo ver gaan als jij gaat. Als jij niet groeit, zullen zij niet groeien, of ze gaan ergens anders heen 

waar ze wel kunnen groeien.’ Er is een verhaal over een oude boer die met zijn muilezel naar een 

paardenrace ging.  ‘Jouw muilezel heeft geen kans om te winnen tegen al die volbloeden,’ zei een 

wedstrijd-official tegen hem. ‘Dat weet ik,’ antwoordde de man, ‘maar ik dacht dat een beetje 

contact hem goed zou doen.’ Om te groeien heb je de juiste contacten en de juiste inbreng van 

anderen nodig. 
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Vrijdag 2 september 

‘ … alles wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn’ (Matt. 18:18)(NBV21). 

 

God zal je steunen! 

God zei tegen Jozua: ‘Strek je zwaard uit naar Ai, want Ik geef je de stad in handen’ (Joz. 8:18). 
Het is verbazingwekkend hoe moedig je je kunt voelen wanneer God je steunt. Wanneer je weet 

dat Hij aan jouw kant staat, kun je zeggen dat elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed 

machteloos zal zijn (zie Jes. 54:17). Maar overmoed is zelfvertrouwen dat niet gebaseerd is op 

God-vertrouwen. Ons probleem is dat we dingen plannen, zeggen en doen zonder eerst te 

controleren of God achter ons staat. Weet je nog wat de boze geest zei tegen degenen die de 

bediening van Paulus probeerden na te bootsen toen ze niet bekrachtigd waren door Gods 

Geest? ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ (Hand. 19:15). Wanneer je wordt 

aangevallen, moet je ten eerste weten dat je met God verzoend bent (zie 2 Kor. 5:19). 

Vervolgens dat het zowel Gods strijd is als die van jou (zie 2 Kron. 20:15), en tenslotte dat ‘alles 

wat jullie op aarde bindend verklaren ook in de hemel bindend zal zijn, en alles wat jullie op 

aarde ontbinden ook in de hemel ontbonden zal zijn’ (Matt. 18:18). Er moet overeenstemming 

zijn in beide domeinen. Als het niet is goedgekeurd waar God is, zou het ook niet moeten 

worden goedgekeurd waar jij bent. Je vertrouwen komt voort uit de wetenschap dat je handelt 

in zijn wil. De Bijbel noemt ons ‘medewerkers van God’ (1 Kor. 3:9), dus je kunt niet zomaar je 

eigen ding gaan doen. Probeer geen berg te verplaatsen die de Heer niet wil verplaatsen of 

iemand uit de dood op te wekken, behalve de Lazarus die Hij roept. We doen op aarde alleen 

wat Hij als zijn wil heeft verklaard in de hemel. En Hij steunt en helpt ons! 

 

Zaterdag 3 september 

‘Niemand met zweren of uitslag…’ (Lev. 21:18-20)(NBV21). 

 

Omgaan met je onopgeloste problemen. 

Wil je hulp kunnen bieden aan iemand met onopgeloste problemen, dan is het beter om eerst je 

eigen problemen op te lossen. Als het medicijn dat je aanbiedt jou niet heeft heel gemaakt, zul 

je niet geloofwaardig zijn wanneer je het probeert toe te passen op het leven van anderen. 

Betekent dit dat God je niet zal gebruiken als je onopgeloste problemen hebt? Nee, het zijn vaak 

juist de gebrokenen die meesters worden in het herstellen. Maar eerst moet je de tijd nemen 

om zelf te genezen. Het is moeilijk om over overwinning te praten wanneer je zelf tegenslag 

ervaart. Wanneer je geestelijk en emotioneel bloedt, kun je de problemen van mensen niet 

behandelen met hetzelfde soort strijdbare geloof dat je zou hebben als je het probleem al had 

opgelost. Is het dan verkeerd om een gebroken hart te hebben? Nee, want God ‘geneest wie 

verbroken zijn en verzorgt hun diepe wonden’ (Ps. 147:3). Dus laat God je heel maken zodat Hij 

je kan gebruiken. In oudtestamentische tijden kon je als priester niet dienen als je een vorm van 

huiduitslag had, wat gezien werd als een niet-genezen wond is. En hier is waarom: 1) Je zou 

geestelijk niet in orde zijn. 2) Je zou niet dicht bij anderen kunnen komen voor het geval ze 

tegen je aan botsten en het laagje van je korstje stootten. 3) Je kon niet op je best zijn omdat de 

pijn je kracht ondermijnde. 4) Je zou bang zijn om over je korstje te praten voor het geval 

mensen je zouden afwijzen. Dus je zou op twee niveaus leven en onzeker, hypocriet of 

controlerend worden. 5) Het ergste van alles is dat je het zo druk zou hebben met werken voor 

God en zorgen voor anderen, dat je geen tijd zou hebben om te stoppen en voor jezelf te 

zorgen. Dus het woord voor vandaag is: los je onopgeloste problemen op. 
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Zondag 4 september 

‘Wacht op de Heere… en Hij zal uw hart sterk maken’ (Ps. 27:14)(HSV). 

 

Ben je aan het einde van je Latijn? 

David zei: ‘Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere had gezien in het land 

van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken’ 
(v. 13-14)(HSV). Het woord ‘wachten’ is afkomstig van een Hebreeuws woord dat waarschijnlijk 

oorspronkelijk sloeg op het in elkaar draaien van touw. Elk touw begint als een draadje en elk 

toegevoegd strengetje maakt het touw sterker. Dus elke keer dat je op de Heer wacht, voeg je 

een draadje aan het touw toe; je wordt een beetje sterker, beter tegen alles opgewassen. Hang 

je aan een zijden draadje? Breng meer tijd met God door en kijk hoe Hij de draad in een touw 

verandert. Nu is wachten niet altijd passief; soms is het actief, zoals wanneer een ober bij een 

tafeltje wacht wat de klant wenst en hem vervolgens bedient. In dit geval is wachten niet zozeer 

een positie als wel een focus. De Bijbel zegt: ‘De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie 
op U vertrouwt’ (Jes. 26:3). Of je nu biddend Gods aanwezigheid zoekt of Hem actief dient, je 

hebt de zekerheid dat je kracht vernieuwd zal worden. Als je vandaag aan het einde van je Latijn 

bent, pak dan deze beloften vast: ‘Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn 
vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput’ 
(Jes. 40:31).  ‘Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen… zo volgen onze ogen de 

Heer, onze God…’ (Ps.123:2). 
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