
Het Woord voor Vandaag – week 36 

Maandag 5 september 

‘Hij [Josia] deed wat goed is in de ogen van de Heer’ (2 Kron. 34:2)(NBV21). 

 
Je hebt invloed op wat je nalaat. 

Toen Josia koning werd, zuiverde hij Israël van afgoderij en begon de tempel te herbouwen. Op dat 

moment ontdekte een priester enkele lang verloren gewaande boekrollen die Gods Woord 

bevatten. Toen Josia hoorde wat erin stond, was hij diep geraakt toen hij besefte dat zijn volk ver 

van God was afgedreven. Dus stuurde hij een bericht naar de profetes Chulda met de vraag wat er 

van het volk zou worden. Ze vertelde hem dat, aangezien hij zijn hart had opengesteld toen hij Gods 

Woord hoorde, zijn volk gespaard zou blijven zolang hij leefde (zie v. 14-27). Een hele generatie 

ontving genade vanwege de integriteit van één man. En er was veel te overwinnen voor die ene 

man. Josia’s grootvader, Manasse, was als de Hitler van het Oude Testament. Hij ‘vergoot 
onschuldig bloed, zo veel dat Jeruzalem ervan overvloeide’ (2 Kon. 21:16). En de vader van Josia 

stierf door toedoen van zijn eigen dienaren. ‘Hij deed wat slecht is’, luidt hoogstwaarschijnlijk zijn 
grafschrift. Josia was pas acht toen hij de troon besteeg. Onmiddellijk koos hij voor gerechtigheid en 

stopte zijn hele leven niet meer met doen wat juist was. Wat ik hiermee zeggen wil? Je ouders kun 

je niet kiezen, maar je rolmodellen wel. Je verleden kun je niet veranderen, maar je kunt er wel 

bovenuit stijgen. Je ouders kunnen je je DNA hebben gegeven, maar Jezus geeft je een nieuw begin. 

‘Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft’ (Efez. 5:1). Je verleden hoeft niet je 

gevangenis te zijn. Je hebt een zekere mate van zeggenschap over je leven, een zekere mate van 

invloed op je toekomst en een keus welk pad je neemt. Kies dus goed, en ooit op een dag - 

generaties later - zullen anderen God danken voor wat jij hebt nagelaten. 

 
Dinsdag 6 september 

‘Blijf juist volharden…’ (Hebr. 10:36)(NBV21). 

 
Houd stand, blijf geloven, blijf strijden. 

Satan houdt je in de gaten. Hij kent je sterke en zwakke punten en weet je tot het uiterste te 

drijven. Maar wanneer jij stand blijft houden, blijft geloven en de strijd blijft aangaan, dan, zegt de 

Bijbel: ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, 

ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft’ (Jak. 

1:12). Wanneer je beproefd bent gebleken betekent het dat de overwinning je kwalificeert voor 

grotere dingen. Wanneer je ‘staande blijft’ (of zoals in de HSV ‘verzoeking verdraagt’) betekent dat 

je karakter en vasthoudendheid op de proef worden gesteld. Vraag je je af hoelang deze beproeving 

zal duren? Dat weet God alleen. Goliat trotseerde de legers van Israël veertig dagen lang (zie 1 Sam. 

17:16). Satan verhinderde Daniëls gebeden eenentwintig dagen lang (zie Dan. 10:13). Satan is 

meedogenloos, dus dat zou jij ook moeten zijn. Bij gebed overwint joúw volharding zíjn weerstand. 

‘Geef die onbeschroomheid dus niet op… Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u 

ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:35-36). David kwam pas in de problemen met Batseba toen 

hij het slagveld verliet (zie 2 Sam. 11:1). Dus blijf strijden en God zal je te hulp komen. Hij deed het 

voor Jozua. Toen Jozua extra tijd nodig had om zijn vijanden te verslaan, liet God de zon stilstaan en 

de tijd stoppen (zie Joz. 10:12). Het was alsof God tegen hem zei: ‘Zolang de zon niet ondergaat, ga 

jij ook niet ten onder, want dezelfde kracht die de zon liet stilstaan, houdt jou overeind!’ Toen Jezus 

tien melaatsen genas, zegt de Bijbel: ‘Terwijl ze gingen werden ze gereinigd’ (Luc. 17:14). Ze vroegen 

zich waarschijnlijk af wannéér het zou gebeuren en hoé. Geloof behoeft geen details en uitleg; het 

blijft gewoon stug doorgaan en God geloven voor het juiste resultaat. 
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Woensdag 7 september 

‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden…’ (Hand. 16:31)(NBV21). 

 
Hoe word je gered? 

Ken je de ‘Romeinse weg’ naar redding of verlossing? Het is gebaseerd op vier eenvoudige 

stappen uit het boek Romeinen. Stap één: ‘Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de 

nabijheid van God’ (Rom. 3:23). We zijn allemaal door en door zondaars die dringend een 

Verlosser nodig hebben. Stap twee: ‘Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God 

schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus’ (Rom. 6:23). Evangelie betekent ‘goed nieuws’. 
En dat is dit: voor al je zonden van de wieg tot het graf is betaald door Jezus. Stap drie: ‘Christus 

is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:8). Je kunt geen redding verdienen 

door goede werken; God geeft het je voor niets. Het enige wat je hoeft te doen is het in geloof 

ontvangen. Stap vier: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem 

uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig 

worden verklaard: als uw mond belijdt, zult u worden gered… want er staat: ‘Ieder die de naam 

van de Heer aanroept, zal worden gered’ (Rom. 10:9-13). Voelt je leven leeg? Verlang je naar 

vrede; zou je willen weten dat je zonden zijn vergeven en dat je een thuis in de hemel hebt 

wanneer je sterft? Stel vandaag je vertrouwen in Jezus en laat Hij de Heer van je leven mogen 

zijn. Bid gewoon deze woorden: ‘Heer, ik geef mijn leven aan U. Wilt U in mijn hart komen. Door 

geloof ontvang ik de gave van het eeuwige leven. Ik dank U dat U alles tussen U en mij hebt 

goed gemaakt, in Jezus’ naam. Amen.’ 

 
Donderdag 8 september 

‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede 

stichten’ (Jak. 3:18)(NBV21). 

 
Verlies je vrede niet. 

Satan weet dat Gods Woord alleen kan worden ontvangen door een hart en een geest die in 

vrede zijn, dus hij zal er alles aan doen om je van streek te maken. Hij geniet ervan wanneer jij 

net voor je naar de kerk gaat ruzie krijgt en de hele dienst met een slecht gevoel blijft zitten. 

Daarom moet je er alles aan doen om je vrede te bewaren. Er schuilt kracht in vrede! Als de 

duivel je niet van streek kan laten raken heeft hij geen macht over je. Hij wint pas de controle 

wanneer jij die verliest. Hij zaait onrust om je vrede te kunnen roven, je in verwarring te 

brengen en je doelloos in het rond te laten rennen. Geef hem die kans niet! De volgende keer 

dat je je druk maakt over een probleem, zou je jezelf eerst eens moeten afvragen wat de vijand 

in zijn schild voert. Wat zou het resultaat zijn als je toegeeft aan deze emoties? Wanneer je 

gestrest bent, verlies je je vreugde. En wanneer je je vreugde verliest, verlies je je kracht, want 

‘de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht’ (Neh. 8:10). Het is dus essentieel dat je 

zelfbeheersing uitoefent en je vrede probeert te bewaren. Jakobus schrijft: ‘De wijsheid van 

boven daartentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol 

ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht’ (v. 17). Het 

kan wat kosten om goed met anderen op te schieten, maar wil je vrede hebben, dan is ‘t het 

alleszins waard.  
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Vrijdag 9 september 

‘De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd…’ (Ps. 69:10)(NBV21). 

 

Verlies nooit je passie voor God. 

Vraag: hoe sta je tegenover God? Passief of met passie? Let op de stappen die leidden tot 

Petrus’ verloochening van Jezus. Stap één: ‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft 

opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet 

zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (Luc. 

22:31-32). Jezus waarschuwt Petrus dat hij een doelwit is, maar Petrus gelooft Hem niet. Stap 

twee: ‘Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de 

hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand’ (v. 54). Petrus was een van Christus’ naaste 
discipelen, maar nu zie je dat hij Hem ‘op afstand’ volgt. Stap drie: ‘Een dienstmeisje... zei: ‘Die 

man hoorde er ook bij!’ Maar hij [Petrus] ontkende het: ‘Mens, ik ken Hem niet eens!’ (v. 56-57). 

Stap vier: ‘De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de 

woorden van de Heer: ‘Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij driemaal 

verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter’ (v. 61-62). Het werkt als volgt: eerst ga je 

ervan uit dat je niet zult vallen, dus je bent niet voorbereid op de aanval van Satan wanneer die 

komt. Vervolgens laat je toe dat je door de problemen en druk van het leven vergeet dat je 

toewijding aan de Heer altijd voorop moet staan. En uiteindelijk ga je dan geestelijk onderuit. 

Denk je dat dat jou nooit zal gebeuren? Dat zei Petrus ook! De reden dat Satan het op jou 

gemunt heeft, is omdat hij weet dat je niet te stoppen zult zijn wanneer het doen van Gods wil 

eenmaal je passie wordt. Verlies dus nooit je passie voor God. 

 

Zaterdag 10 september 

‘Maar wie bent u dan...?’ (Joh. 1:22)(NBV21). 
 

Weten wat God van je wil. 

Toen aan Johannes de Doper werd gevraagd wie hij was antwoordde hij: ‘Ik ben de stem die 
roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’ (v. 23). Nadat zijn leerlingen een tijd naar 
Johannes hadden geluisterd verlieten ze hem om achter Jezus aan te gaan. En dat vond 

Johannes helemaal niet erg, want hij wist waartoe hij geroepen was. Weet jij dat ook? Je kunt 

niet voor eeuwig maar allerlei dingetjes uitproberen. Op enig moment moet je ontdekken 

waartoe God jou geroepen heeft en daarvoor gaan. Paulus was klaarblijkelijk geen geweldig 

spreker: ‘… ik kwam bij u in al mijn zwakheid en was angstig en onzeker. De boodschap die ik 
verkondigde overtuigde niet door wijsheid…’ (1 Kor. 2:3-4). Maar wat Paulus miste als spreker 

maakte hij meer dan goed als schrijver. Hij schreef het geïnspireerde woord dat anderen in staat 

stelden om te preken. Er ging zoiets krachtigs uit van Paulus’ geschriften dat zelfs toen ze hem in 
de gevangenis gooiden, hij niet vroeg om een advocaat of een 5 gangen menu omdat hij het 

gevangeniseten zat was. Nee, hij wilde gewoon papier zodat hij kon blijven schrijven. Paulus 

bleef zelfs schrijven tot aan het eind van zijn leven. En omdat hij dat deed, worden levens tot op 

de dag van vandaag veranderd. Wat een nalatenschap! En dit alles omdat één man zijn roeping 

ontdekte en zich eraan toewijdde. Dus de vraag is: heb jij ontdekt waar God jou voor wil 

gebruiken en je daaraan toegewijd? George Bernard Shaw schreef: ‘Het leven is geen stompje 

kaars voor mij. Het is een soort schitterende fakkel die ik een poosje mag vasthouden, en ik wil 

hem zo helder mogelijk laten branden voordat ik hem overdraag aan toekomstige generaties.’ 
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Zondag 11 september 

‘… wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf’ (Spr. 13:3)(NBV21). 

 

Hak het vermogen van mensen om te horen niet af. 

Harde woorden kunnen het vermogen van iemand om te horen wat je zegt ‘afhakken’. Toen 

Jezus door Judas werd verraden, nam Hij geen wraak, hoewel Hij twaalf legioenen engelen tot 

zijn verdediging had kunnen roepen (zie Matt. 26:53). Toen kwam de menigte, legden zij de 

hand op Hem en grepen Hem. Op dat moment trok Petrus zijn zwaard en sloeg de dienaar van 

de hogepriester zijn rechteroor af. Hij dacht waarschijnlijk: ‘Dit hoeven we niet te accepteren!’ 
Maar Jezus zei dat je dat zo niet moet aanpakken! Toen: ‘raakte Hij het oor aan en genas de 

man’ (Luc. 22:51). Petrus had vaak de neiging om te praten wanneer hij had moeten luisteren en 

raakte verzeild in dingen waarmee hij niets te maken had. Hij moest leren om op God te 

wachten en zich oefenen in nederigheid en onderscheidingsvermogen. God had grote plannen 

met hem, maar als hij ze wilde vervullen, kon hij dat niet doen door de oren van mensen af te 

hakken wanneer hij zich aan hen stoorde. We kunnen hier iets van leren. Je kunt niet uit je slof 

schieten wanneer je maar wilt. Je moet gevoelig worden voor Gods Geest: als Hij je zegt dat je 

nu even niets moet zeggen, dan houd je je stil, zelfs als dat betekent dat je iemand in de waan 

laat dat hij gelijk heeft, terwijl jij weet dat dit niet zo is. Je moet leren dat God jou geen uitleg 

verschuldigd is. Je kunt je geestelijke groei of Gods zegen in je leven belemmeren wanneer je 

geen controle hebt over wat je zegt. Misschien denk je dat dit in vergelijking met overspel of 

stelen niet zo erg is. Maar lees dan dit: ‘Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie 

zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf’ (Spr. 13:3). 
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