
Het Woord voor Vandaag – week 37 

Maandag 12 september 

… de Heer op zijn troon in de hemel’ (Ps. 11:4)(NBV21). 

 

God zit nog steeds op de troon (1). 

De psalmist vroeg: ‘Wat kan een rechtvaardige anders doen, als de grond onder alles wegzinkt?’ 
(v. 3). Dan beantwoordt hij zijn eigen vraag: ‘De ‘Heer zit op zijn troon in de hemel.’ Wat moet je 
doen wanneer je ziek wordt, wanneer het niet gaat in je huwelijk, wanneer je kinderen het 

moeilijk hebben, wanneer de dood toeslaat? Beseffen dat God nog steeds op de troon zit en 

over je waakt. Geen detail ontsnapt aan zijn aandacht of zorg. Hij werkt volgens een plan, en het 

is meestal geen plan dat we kunnen begrijpen op de momenten dat we het moeilijk hebben. Pas 

achteraf gaan we beseffen dat zijn geluk en genade (goedheid en goedertierenheid in de HSV) 

ons alle dagen van ons leven hebben gevolgd (zie Psalm 23:6). Jozef belandde in de gevangenis. 

Mozes bracht veertig jaar door in de woestijn. Daniël werd als gevangene weggevoerd. Akelige 

situaties. Wie zou er iets goeds in hebben kunnen zien? Wie had kunnen weten dat Jozef de 

gevangene slechts een enkele promotie verwijderd was van Jozef de onderkoning? Wie zou 

hebben gedacht dat God Mozes veertig jaar training gaf in dezelfde woestijn waar hij het volk 

later doorheen zou leiden? Wie had zich kunnen bedenken dat Daniël de gevangene spoedig de 

raadsman van de koning zou worden? Maar dat is wel hoe God zijn plannen soms uitvoert. Hij 

deed het voor Jozef, Mozes en Daniël - en Hij kan het voor jou doen - dus vertrouw op Hem. Hij 

zal je de genade geven die je nodig hebt om door deze situatie heen te komen. Wanneer je je 

afvraagt waar God is, antwoordt Hij: ‘Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen... Ik zal je 

niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd’ (Gen. 28:15). 

 

Dinsdag 13 september 

‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten…’ (Jes. 55:8)(HSV). 

 

God zit nog steeds op de troon (2). 

God zei: ‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten... Want zoals de hemel hoger is dan de 

aarde, zo zijn… mijn gedachten hoger dan uw gedachten’ (v. 8-9). Zolang jij niet leert omgaan 

met het feit dat God niet denkt zoals jij, zul je zijn wegen in twijfel trekken en zelfs aan zijn liefde 

twijfelen. Wij proberen pijn te vermijden, maar vaak gebruikt God die om ons vrede te brengen. 

Wij willen troost, maar Hij is meer geïnteresseerd in karakter. Wij streven naar dingen die niet 

blijvend zijn, terwijl Hij ons zegt ons leven te bouwen op dat wat eeuwig duurt. Het feit is dat 

God een dimensie bewoont die wij niet kunnen doorgronden. En kijk wat Salomo zei: ‘Eigenlijk is 

niemand in staat voor Hem een huis te bouwen, want zelfs de hoogste hemel kan Hem niet 

bevatten’ (2 Kron. 2:6). Wat jou beheerst, beheerst Hem niet, en wat jou zorgen baart, baart 

Hem geen zorgen. Stel jezelf de vraag: wordt een arend onrustig van het verkeer? Nee, hij 

zweeft erboven. Raakt een walvis verstoord door een orkaan? Natuurlijk niet; hij duikt 

eronderdoor. Wordt een leeuw zenuwachtig van een muis die voor zijn neus staat? Nee, hij 

stapt er overheen. Hoeveel te meer is God in staat om boven de problemen van de aarde te 

zweven, eronderdoor te duiken en eroverheen te wandelen? Wat bij de mens onmogelijk is, is 

mogelijk bij God (zie Matteüs 19:26). God kan overal tegelijk zijn, en Hij kan alle gebeden die tot 

Hem komen, horen en beantwoorden. Besef: God werkt volgens een plan en een doel, Hij zit op 

de troon en heeft alles onder controle - en waakt dus tegelijkertijd over elk detail van je leven. 

Laat die waarheid je vandaag troosten. 

 



Het Woord voor Vandaag – week 37 

Woensdag 14 september 

‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God…’ (Ps. 42:6)(NBV21). 
 

Wanneer je teleurgesteld bent. 

Max Lucado zegt: ‘Wanneer God niet doet wat we willen, is dat niet gemakkelijk; dat is het nooit 

geweest en zal het ook nooit worden. Geloof is de overtuiging dat God meer weet dan wij en 

dat Hij ons er doorheen zal helpen. Teleurstelling wordt veroorzaakt door onvervulde 

verwachtingen en wordt genezen door vernieuwde verwachtingen. Raak niet in paniek, geef 

niet op, wees geduldig, God heeft alles onder controle. Het is pas voorbij als het voorbij is.’ Dus 
wanneer je teleurgesteld bent, kijk dan eerst eens naar binnen. David vroeg zich af waarom hij 

ontmoedigd was en weemoed zijn ziel vervulde (zie v. 5). Geef toe hoe je je voelt. Wat je niet 

onderkent kun je ook niet aanpakken. Vraag God om je de wortel van het probleem te laten 

zien. Is het opgekropte woede? Jaloezie? Onverzoenlijkheid? Trots? Lust? Lichamelijke en 

mentale vermoeidheid? Sta open voor wat Hij je laat zien. Kijk vervolgens naar boven. David zei: 

‘Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven…’ (v. 6). Richt je niet op je gevoel van 

ontmoediging, richt je aandacht op Degene die de uitweg weet. Denk ook aan Gods vroegere 

trouw. David zei: ‘Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan U…’ Bij elke beproeving klampte 

Jozef zich vast aan de zekerheid dat God nog steeds zijn bestemming bepaalde. Als je je Gods 

trouw herinnert, bouw je vertrouwen op dat Hij zal blijven voorzien. Onthoud verder dat je het 

niet hoeft te begrijpen. Dat je er niet achter kunt komen wat God nu aan het doen is, wil nog 

niet zeggen dat het later niet zinvol zal blijken te zijn. We weten immers dat ‘alles bijdraagt aan 
het goede voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 

8:28). Geef ten slotte niet toe aan bitterheid. Wanneer je hoop de grond in wordt geboord, kan 

er wrok ontstaan. ‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ (v. 31). Hoe diep de put ook 

lijkt, God staat aan jouw kant! 
 

Donderdag 15 September 

‘Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt’ (Joh. 13:17)(NBV21). 
 

Hoe word je gelukkig? 

Jezus vatte zijn leer over geluk als volgt samen: ‘Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, 

maar er ook naar handelt.’ De Bijbel geeft ons drie sleutels die essentieel zijn voor geluk. 1) 

Wees tevreden (zie 1 Tim. 6:8). Een man die van alles probeerde om van paardenbloemen af te 

komen, belde een tuincentrum en vroeg: ‘Wat kan ik nu nog proberen?’ De winkeleigenaar zei: 

‘Probeer er maar aan te wennen!’ In het leven krijg je waar je je op richt. Paulus schrijft: ‘Laat u 

leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom 

door al wat deugdzaam is en lof verdient’ (Fil. 4:8). 2) Wees dankbaar (zie 1 Tess. 5:18). Kijk om 

je heen en wees dankbaar voor wat God je heeft gegeven. En als je dat niet kunt, dank Hem dan 

voor datgene waartegen Hij je heeft beschermd. De duivel hoeft nog niet eens iets van je te 

roven, het is hem al voldoende als jij dingen voor lief neemt. ‘Uit zijn overvloed hebben wij allen 

opnieuw genade ontvangen’ (Joh. 1:16). 3) Leer je dierbaren te waarderen. ‘Wees niet op uzelf 

gericht, maar op de ander’ (1 Kor. 10:24). Dinah Maria Craik schreef: ‘Oh de onuitsprekelijke 

troost van je veilig voelen bij iemand; zonder te hoeven wikken en wegen wat je denkt of zegt, 

maar je woorden en gedachten gewoon zonder meer laten komen, kaf en koren door elkaar, 

wetend dat een trouwe hand ze zal nemen en ziften, zal bewaren wat het bewaren waard is, en 

dan, met een adem van vriendelijkheid, de rest wegblaast.’ Vergeet niet, geluk is geen recht; het 

is een beloning voor elke dag de goede dingen doen. 



Het Woord voor Vandaag – week 37 

Vrijdag 16 september 

‘Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard…’  
(Kol. 2:14)(NBV21). 
 

Alle aanklachten zijn afgewezen. 

Wanneer iemand wordt gearresteerd voor een misdrijf en voor de rechtbank wordt gebracht, zal de 

officier van justitie zeggen: ‘De aanklachten tegen u zijn...’ Op dat moment hoopt zo iemand dat zijn 

advocaat het voor elkaar kan krijgen dat de aanklacht wordt afgewezen. Welnu, God heeft een 

verslag van elke zonde die je hebt begaan van de baarmoeder tot het graf. Het beschrijft alle slechte 

beslissingen die je hebt genomen, de verachtelijke handelingen, de meedogenloze houdingen, het 

vooroordeel, de hebzucht, de lust, de leugens; Hij heeft ze allemaal genoteerd. Maar jij hebt die lijst 

nog nooit gezien, en ook niemand anders. Dat komt omdat ‘Hij al ons al onze zonden kwijtschold. Hij 

heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het 

weggedaan door het aan het kruis te nagelen’ (v. 13-14). In het volle besef dat de prijs voor onze 

zonden de dood was, ‘heeft Christus… geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en 

altijd, om u zo bij God te brengen’ (1 Petr. 3:18). Let op de woorden ‘kwijtschelden’ en het ‘nietig 

verklaren’ van het document met de zonden die je hebt begaan. Bij het kruis vindt een soort uitruil 

plaats. Daar neemt God al je zonden weg op het moment dat je tot geloof komt, en schrijft ze bij op 

de rekening van Christus, terwijl Hij tegelijkertijd alle gerechtigheid van Christus neemt en op jouw 

rekening zet. Is er een grens aan Gods liefde? Als dat zo is, heeft de overspelige David die nooit 

ontdekt. Noch Paulus, de man die christenen vervolgde. En Petrus de leugenaar evenmin. Noch de 

dief aan het kruis. En jij zult die grens ook niet ervaren. Toen Jezus vanaf het kruis riep: ‘Het is 

volbracht’, schreef God ‘volledig betaald’ over elke zonde die je ooit zou begaan. Het woord 

‘gerechtvaardigd’ betekent gewoonweg ‘net-alsof-ik-nooit-gezondigd-heb’. Hoe goed is dat? 
 

Zaterdag 17 september 

‘Ach Heer…. Voor U is niets onmogelijk’ (Jer. 32:17)(NBV21). 
 

Ontmoediging overwinnen (1). 

Als de kwestie waarmee je worstelt je heeft ontmoedigd en onderuitgehaald, probeer dan als eerste 

een kórte blik op het probleem te werpen. Iemand zei ooit: ‘Om wanhoop uit te broeden hoef je 

alleen maar op je problemen te broeden.’ Veel mensen die tegenslagen ervaren, vragen zich af 

waarom. Maar ze gaan nooit verder dan de vraag en komen zodoende niet tot een antwoord. 

Natuurlijk kun je je problemen niet oplossen door ze te negeren, maar je kunt ze ook niet oplossen 

door erdoor gefixeerd en geïmmobiliseerd te raken. Zodra je het probleem herkent en analyseert, 

moet je je concentreren op de oplossing. En probeer dan ten tweede wat lánger te kijken naar de 

mogelijkheden. Soms kan het probleem dat je tegenkomt je helpen om mogelijkheden te zien 

waarvan je niet wist dat ze bestonden. Toen Louis Waterman een document moest ondertekenen 

om een deal te sluiten, pakte hij een vulpen die het niet deed. Met als gevolg dat Waterman zich 

ging bezighouden met de ontwikkeling van de inmiddels beroemde vulpen die zijn naam wereldwijd 

draagt. Een kweek waaraan dr. Alexander Fleming in het St Mary’s Hospital in Londen werkte, 

veranderde toen er per ongeluk een schimmel bij kwam. Maar het resultaat bracht het 

wondermiddel penicilline voort, dat miljoenen levens redde. Het is zeer waarschijnlijk dat als je 

vandaag met iets negatiefs wordt geconfronteerd, het op een de een of andere manier toch nog 

ergens kansen biedt. Ze zijn waarschijnlijk niet gemakkelijk te vinden en leiden misschien niet tot 

een grote doorbraak, zoals bij Waterman en Fleming. Maar nogmaals, het zou kunnen, vooral als 

het ervoor zorgt dat je je tot God wendt voor antwoorden. In de woorden van Jeremia: ‘Ach Heer, 

mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor 

U is niets onmogelijk.’ 
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Zondag 18 september 

‘… dan zal het ook gebeuren’ (Marc. 11:23)(NBV21). 

 

Ontmoediging overwinnen (2). 

Om ontmoediging te overwinnen is het goed om twee dingen in gedachten te houden. Spreek 

ten eerste de juiste woorden. Een van de belangrijkste oorzaken van ontmoediging is negatieve 

zelfpraat. In zijn boek over geestelijke depressie schrijft dr. Martyn Lloyd-Jones, een van de 

beste ‘hartchirurgen’ van Groot-Brittannië: ‘Dat je niet gelukkig bent in je leven is voor het 

grootste deel te wijten aan het feit dat je naar jezelf luistert in plaats van tegen jezelf praat.’ We 

laten toe dat negatieve boodschappen uit ons verleden ons denken beïnvloeden in plaats van 

onszelf actief goede dingen te vertellen die ons zullen helpen om positiever te denken (zie Fil. 

4:8). Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in 
zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook 

gebeuren’ (Marc. 11:23). Woorden zijn krachtig. Ze kunnen je angsten vergroten of je geloof 

versterken. Aan jou de keus. Houd ten tweede vast aan de juiste verwachtingen. Een predikant 

merkte ooit op: ‘Het leven van ieder mens is een dagboek waarin hij meent zijn eigen verhaal te 

schrijven, maar genoodzaakt wordt nog een ander verhaal te schrijven.’ Heb jij dat ook zo 

ervaren? Zo vaak loopt het leven anders dan je had gepland. Maar hier is het goede nieuws: het 

verhaal dat je uiteindelijk schrijft kan in wezen beter zijn dan het verhaal dat je je had 

voorgesteld, maar je moet wel de juiste verwachtingen hebben. Bill en Gloria Gaither schreven 

de opbeurende songtekst: ‘Ik anticipeer op de onafwendbare, bovennatuurlijke interventie van 

God. Ik verwacht een wonder!’ Wat verwacht jij? Voordat je die vraag beantwoordt, moet je 

eerst de Bijbel eens opslaan en zien wat God je heeft beloofd - en vervolgens die belofte 

uitbidden! 
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