
Het Woord voor Vandaag – week 38 

Maandag 19 september 

‘… alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen’ (Jak. 1:22)(NBV21). 
 

Ontmoediging overwinnen (3). 

Om de oorzaak van je ontmoediging te achterhalen kan het soms helpen om met iemand te praten 

die je inzicht en richting kan bieden. Maar pas op - je kunt je problemen ook kapot praten en dat 

leidt tot niets! Daarom zegt de Bijbel dat je jezelf niet voor de gek moet houden maar wat je 

gehoord hebt ook daadwerkelijk moet doen. Probeer dus altijd te doen wat juist is. Niets werkt zo 

ontmoedigend als spijt of een schuldig geweten. Ja, het is moeilijk om je te verontschuldigen, je 

fouten toe te geven, te vergeven, je humeur in toom te houden, een verdiende schuld te dragen of 

opnieuw te beginnen. Maar besluiten om dit te doen wanneer dit soort dingen zich voordoen, loont 

altijd. Wees bereid om je leven realistisch onder de loep te nemen, jezelf te zien zoals je bent en te 

accepteren wat waar is. Onthoud ook dat timing belangrijk is. Vaak zoeken we al verlichting in het 

dal in plaats van te wachten op de helderheid die ontstaat als we wat dichter bij de top van de berg 

zijn. Want de weg uit het dal omhoog is namelijk vaak lastig! En wanneer we de duisternis van het 

dal ervaren, is het dus heel verleidelijk om veranderingen aan te brengen waarvan we hopen dat ze 

ons ongemak zullen verlichten. Maar zoals Robert Schuller zei: ‘Pas wanneer je op de top van de 

spreekwoordelijke berg staat, wordt het tijd om beslissingen te nemen. Daar zie je je situatie 

namelijk duidelijker. Dan beweeg je naar iets toe, niet alleen van iets af. Je neemt je voor om verder 

alleen nog positieve informatie te gebruiken en geen negatieve. En dan is de kans groter dat je van 

top naar top gaat in plaats van dal naar dal.’ Blijf je daarentegen volharden zolang je nog in het dal 

zit, dan zul je uiteindelijk niet alleen hogerop komen, waar je verstandigere beslissingen kunt 

nemen, maar uiteindelijk ook een karakter hebben ontwikkeld dat je hele leven goed van pas zal 

komen. 

 

Dinsdag 20 september 

‘Petrus sprong in het water’ (Joh. 21:7)(NBV21). 
 

Overboord voor de Heer! 

‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus 

was. Hij riep: ‘Hebben jullie daar iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi het net uit aan 

de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zoveel 
vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: 

‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde… sprong hij in het water. De andere leerlingen 

kwamen met de boot’ (v. 4-8). Petrus moest beslissen of hij zijn vissen zou achterlaten en naar Jezus 

zou gaan, of zou achterblijven om te genieten van datgene waar hij hard voor gewerkt had. Het is 

een test waar we allemaal mee te maken krijgen wanneer we onze levensdoelen hebben bereikt, 

wanneer onze netten vol zijn en we het eindelijk hebben ‘gemaakt’. Je uitdaging is: ‘Blijf ik op mijn 

plek en bewaak ik mijn zegeningen of spring ik overboord voor de Heer en wijd ik mij volledig aan 

Hem toe?’ Paulus, die immers alle reden had om te vertrouwen op zijn afkomst en prestaties, 

verwijst kort naar het succes van zijn loopbaan: ‘Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en 

behoor tot… de stam Benjamin… met de wetsopvatting van een farizeeër… en ten aanzien van de 
rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te merken’ (Fil. 3:4-6). Maar luister 

nu naar hem: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan 
beschouwen… omwille van wie ik alles heb prijsgegeven’ (v. 7-8). Paulus realiseerde zich dat zijn 

ware identiteit niet lag in zijn prestaties, maar in zijn relatie met Jezus. Ervaar jij dat ook zo? Die 

nacht had Petrus misschien het gevoel dat hij alles had verspeeld, maar toen hij de kust bereikte, 

merkte hij dat Jezus bezig was - met vis bakken! Het punt is, wat je ook nodig hebt, God heeft het. 

Wat je ook opgeeft, Hij zal je vele malen terugbetalen. 



Het Woord voor Vandaag – week 38 

Woensdag 21 september 

‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze’ (Ester 4:14)(NBV21). 

 

God heeft je geplaatst waar Hij je hebben wil. 

Het verhaal van Ester leert ons twee belangrijke waarheden: ten eerste heb je mensen nodig om 

je te leiden. Omdat ze bereid was naar Mordechai te luisteren, ontdekte Ester dat het niet 

alleen haar roeping was om koningin te zijn maar ook een bevrijder van haar volk. Dus, wie is 

jouw Mordechai? Wie kent jou goed genoeg om je meer helderheid te geven over je 

levensroeping en je daarin te bevestigen? Wie houdt genoeg van je om je uit te dagen wanneer 

je van het spoor afraakt, of je te versterken en aan te moedigen wanneer je wilt opgeven en 

weglopen? Waar we blinde vlekken hebben, hebben we mensen nodig met helder zicht om in 

ons leven in te spreken. Jozua luisterde naar Mozes. Timoteüs luisterde naar Paulus. Ruth 

luisterde naar Naomi. Naar wie luister jij? Ten tweede moet je weten dat je op de plek bent 

waar God je hebben wil. Mordechai, Esters nicht, daagde haar uit en veranderde haar leven 

door te zeggen: ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ 
Ester was helemaal niet van plan geweest om koningin te worden. Maar toen ze dat eenmaal 

was, moest ze kiezen tussen haar comfort en haar roeping. En die keus geldt ook voor jou. Vraag 

je je af wat je roeping is? Die kan te maken hebben met je baan, je huwelijk, je taken als ouder, 

je vriendschappen. Die kan te maken hebben met de buurt waar je woont of met 

vrijwilligerswerk in je kerk. Eén ding is zeker: wanneer God roept, is het jouw ‘tijd’. Je komt 
misschien in de verleiding om te denken dat je op dit moment slechts aan het watertrappen 

bent, wachtend op een ander moment of een belangrijkere kans. Nee, je kunt je tijd niet zelf 

kiezen; dat doet God! De psalmist zei: ‘Mijn tijden zijn in uw hand…’ (Ps. 31:16)(NBG). 

 

Donderdag 22 September 

‘Jullie zijn geen vreemden of buitenstaanders meer. Jullie horen hier’ (naar Efez. 2:19). 

 

Je hoort bij God. 

‘Hij schiep een nieuw soort mens, een nieuwe start voor iedereen. Christus heeft ons 
samengebracht door zijn dood aan het kruis. Het kruis zorgde ervoor dat we elkaar in de armen 

sluiten, en dat was het einde van de vijandigheid. Christus kwam en predikte vrede aan jullie 

buitenstaanders en vrede aan ons insiders. Hij behándelde ons als gelijken en máákte ons 

daardoor gelijken. Door Hem delen we allebei dezelfde Geest en hebben we gelijke toegang tot 

de Vader. Duidelijk genoeg toch? Jullie zijn niet langer rondzwervende ballingen. Dit koninkrijk 

van geloof is nu jullie thuisland. Jullie zijn niet langer vreemden of buitenstaanders. Jullie horen 

hier thuis, met evenveel recht op de naam christen als wie dan ook. God bouwt een huis. Hij 

gebruikt ons allemaal - ongeacht hoe we hier zijn gekomen - voor wat Hij aan het bouwen is. Hij 

gebruikte de apostelen en profeten voor het fundament. Nu gebruikt Hij jullie, Hij plaatst jullie 

steen voor steen, steen voor steen, met Christus Jezus als de hoeksteen die alle onderdelen bij 

elkaar houdt. We zien het dag in dag uit vorm krijgen’ (naar v. 15-21). Stel dat je kinderen buiten 

je huis zouden staan smeken om binnen te komen, wat zou je dan denken? Zou je niet zeggen: 

‘Kom binnen, jullie zijn mijn eigen vlees en bloed. Ik hou van jullie, jullie hoeven niet te smeken?’ 
God bouwt een huis en jij maakt er deel van uit. Je kunt op elk moment met elke behoefte bij 

Hem komen, wetend dat je met liefde zult worden ontvangen. God is de vader op wie je altijd 

hoopte, en jij bent het kind dat Hij altijd al wilde. Als je daar op een of andere manier twijfels 

over hebt, kijk dan naar het kruis; dát is hoeveel God van je houdt. Vandaag hoor je bij God! 



Het Woord voor Vandaag – week 38 

Vrijdag 23 september 

‘Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen…’ (Spr. 4:11)(NBV21). 

 

Voed je geest met goede dingen. 

Soms voeren we onze huisdieren slechte dingen - dingen die ze niet zouden moeten krijgen. En 

wanneer we slechte dingen in een huisdier stoppen, komen er slechte dingen uit. We weten dat van 

onze huisdieren, maar vergeten het wanneer het op onze geest aankomt. Elke dag worden we 

bestookt met berichten van de kant van de media, van werkgevers, collega’s, vrienden; we worden 

overspoeld met boeken, met muziek - én met berichten uit onze eigen gedachten. Satan werkt op 

twee manieren. Eerst probeert hij je te voeden met dingen als verleiding, depressiviteit en zorgen. 

Ten tweede probeert hij te voorkomen dat je in de gaten hebt wat je in je hoofd stopt. Een gezonde 

geest voedt zich met gezonde gedachten. Jezus zei dat Hij kwam om ons ‘leven te geven in al zijn 

volheid’ (Joh. 10:10). Een leven met eigenwaarde, gemoedsrust, vreugde en geluk kan je dus ten 

deel vallen, tot overvloeiens toe. Daar hoef je niet verwoed je best voor te doen. Dat hoef je niet 

krampachtig na te jagen. Maar kijk dan eerst eens waar jouw gedachten nú meestal op gefocust zijn. 

Jeremia zei: ‘Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven 

mij een diepe vreugde…’ (Jer. 15:16). Een van de grootste geschenken die God ons heeft gegeven, is 

zijn Woord, maar we maken het vaak tot een last. ‘Moét ik echt elke dag in de Bijbel lezen?’ Dat is 
de verkeerde vraag. Je kunt je beter afvragen waarmee je je geest kunt voeden zodat die zal 

gedijen. De psalmist zei dat wanneer je vreugde vindt in Gods wet (zijn Woord), alles wat je doet tot 

bloei komt (zie Ps. 1:1-3). Wil je graag hebben waar gelukkige mensen van genieten, dan moet je 

eerst doen wat gelukkige mensen doen. En volgens de psalmist vinden gelukkige mensen dag en 

nacht vreugde in het Woord van God. 

 
Zaterdag 24 september 

‘Angst voor mensen is een valstrik…’ (Spr. 29:25)(NBV21). 

 

Zoek Gods goedkeuring, niet die van mensen. 

Als het je levensdoel is om de goedkeuring van mensen te krijgen, zul je je nooit echt veilig voelen. 

Waarom niet? Omdat er een moment zal komen dat je iets doet wat ze afkeuren; en wat dan? De 

Bijbel zegt: ‘Angst voor mensen is een valstrik, wie op de Heer vertrouwt, weet zich veilig’ (v. 25). 

Een valstrik is in wezen een ander woord voor een gevangenis. Als iemand anders dan God je 

waarde als persoon kan bepalen, kan hij jou keer op keer het gevoel geven dat je een gevangene 

bent. Wanneer de mening van een criticus jouw eigen mening wordt, leef je in een gevangenis van 

eigen makelij. Zie het onder ogen: sommige mensen die je zo hard probeert te imponeren, zullen 

nooit onder de indruk zijn. En neem dit nu maar aan: vanuit Gods perspectief maakt het niets uit. 

Als je dat weet, kun je met mensen samenwerken zonder je te laten beheersen door hun 

stemmingen en hun meningen. Elke keer dat Paulus naar een andere stad ging, ontmoette hij 

mensen en hoorden zij hem voor het eerst. Sommigen van hen mochten hem, anderen niet. Hij 

schrijft: ‘Er zijn er namelijk die zeggen: ‘In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en 
imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft weinig te 

betekenen’ (2 Kor. 10:10). Dus hoe ging Paulus hiermee om? Hij schrijft: ‘Probeer ik soms mensen te 

behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn’ (Gal. 1:10). Om je 

veilig te kunnen voelen in het leven en voldoening te vinden in wat je doet, moet je zover komen 

dat je in de spiegel kunt kijken en kunt zeggen: ‘Ik ben geliefd en goedgekeurd door God, en dat is 

waar het om gaat!’ 
 



Het Woord voor Vandaag – week 38 

Zondag 25 september 

‘Ik zing U dagelijks zevenmaal lof…’ (Ps. 119:164)(NBV21). 

 

Een positieve houding bewaren. 

Een negatieve, slechte houding is als een lekke band; zolang je er niets aan doet, kom je 

nergens. Er zijn maar weinig dingen in het leven die belangrijker zijn dan je houding, en hier zijn 

vier manieren waarop je een positieve houding kunt bewaren: 1) Realiseer je dat je houding 

voortdurend moet worden bijgesteld. Alles wat je niet onderhoudt, gaat uiteindelijk achteruit. 

Hoe sterker je natuurlijke neiging tot twijfel en negativiteit is, hoe meer je eraan zult moeten 

werken. Dus begin elke dag met een houdingscontrole en zoek gedurende de dag naar rode 

vlaggen die aangeven dat het niet zo goed met je gaat. 2) Bid, want je zult Gods hulp nodig 

hebben om een positieve houding te bewaren. De Bijbel zegt: ‘Vertrouw op de Heer en doe het 

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). 3) Zoek naar wat goed is, en je zult het vinden. Moeder Teresa eiste twee dingen van 

degenen die met haar samenwerkten in de sloppenwijken van Calcutta: een verlangen om te 

werken en een vreugdevolle houding. Denk je even in: als zij vreugde kon ervaren tussen de 

stervenden en behoeftigen, dan kan jij dat toch zeker ook op de plek waar jij bent!  

4) Zoek mensen met geloof en breng tijd met hen door. Waar vind je die? Je zult ze als adelaars 

boven de twijfelaars zien zweven. Als je een slechte dag hebt, kom dan dichterbij en ‘lift met 

hen mee’ zoals wielrenners dat doen. En als zij het moeilijk hebben, dan kun jij aan kop gaan 

rijden om het hén wat makkelijker te maken. Zeven keer per dag pauzeerde David om God te 

loven. Kun je je voorstellen wat dat zou doen voor je houding? 
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