
Het Woord voor Vandaag – week 39 

Maandag 26 september 

‘… blijf aandacht besteden aan al wat deugd heet en lof verdient…’ (Fil. 4:8)(WB). 
 

Wat dan ook. 

Om ons te leren hoe we onze geest kunnen voeden schrijft de apostel Paulus: ‘Blijf aandacht 
besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat 

deugd heet en lof verdient.’ John Ortberg schrijft: ‘Treffend is hier dat er staat ‘al wat’ - ‘wat dan 
ook’ zou je kunnen zeggen. Ons denken wordt voortdurend gevormd, maar we hebben een grote 

vrijheid om (al) het soort denken na te streven dat floreert. Als een bij die nectar kan vinden in 

allerlei soorten bloemen, staat het ons nu vrij - het wordt ons zelfs opgedragen - om onze geest te 

voeden met edele gedachten, waar we ze ook vinden. De Bijbel zelf beveelt ons dus aan om verder 

te kijken dan alleen de Bijbel om onze geest te voeden. Sta bijvoorbeeld even stil bij de zinsnede ‘al 
wat beminnelijk is’.  Denk aan iets dat voor jou beminnenswaardig is, iets waarvan je houdt. Een 

zonsondergang. Een favoriete roman. Het gezicht van iemand van wie je houdt. Muziek waar je van 

gaat dansen. Sta daar even bij stil. Besteed er bewust aandacht aan. Dan heb je de Bijbel dus al 

gehoorzaamd. Dat ‘telt mee’. Je hebt zojuist je geest een beetje opengezet voor de stroom van de 

heilige Geest. Het doel van de heilige Geest is niet om jou echt goed te maken in het onderdrukken 

van boos gedrag. Maar het is de bedoeling dat jouw denken meer en meer wordt gekenmerkt door 

een steeds toenemende stroom van door de Geest geleide, op waarheid gebaseerde, leven 

producerende gedachten en gevoelens. Wanneer we lezen over iets dat edel is, wanneer we iets 

zien dat lof verdient, ervaren we wat psycholoog Jonathan Haidt ‘verheffing’ noemde. We voelen 

dat het ruimte geeft vanbinnen; we voelen ons lichter in ons lichaam. Onze emoties worden 

geïnspireerd en we willen zelf deugdzamer worden. Dat geldt als gehoorzaamheid aan de Schrift. En 

dat is dus iets geestelijks.’ 
 

Dinsdag 27 september 

‘Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond’  
(Ps. 119:103)(NBV21). 
 

Een smaak voor Gods Woord ontwikkelen. 

Het feit dat we nu genieten van de groenten die we als kinderen niet lustten, geeft aan dat we, 

naarmate we ouder worden, een smaak kunnen ontwikkelen voor gezond, versterkend voedsel. En 

aangezien de Bijbel voedsel is voor onze ziel, kun je daar ook een smaak voor ontwikkelen. Eugene 

Peterson schrijft: ‘Christenen voeden zich met de Schrift. De heilige Schrift voedt de heilige 

gemeenschap zoals voedsel het menselijk lichaam voedt. Christenen leren of bestuderen of 

gebruiken de Bijbel niet alleen; zij verwerken het gelezene en nemen het zodanig op in hun leven 

dat alles wordt omgezet in daden van liefde.’ Consumentenonderzoek wijst uit dat de gemiddelde 

bijbelbezitter negen bijbels heeft en vaak nog op zoek is naar meer. Wat is er mis met dit beeld? Het 

onuitgesproken geheim is dat veel mensen de Bijbel saai vinden. Dit is een vrij recent probleem - en 

een serieus probleem. Het Oudgrieks, de taal van het Nieuwe Testament, kent geen woord voor 

verveling. In het Engels kreeg het pas de laatste paar eeuwen zijn huidige betekenis. Wanneer we 

kijken naar de oude wereld - geen tv, geen internet, geen films en vrijwel geen boeken - zijn we 

geneigd te denken hoe saai het moet zijn geweest. Maar de mensen verveelden zich toen niet. 

Wijzelf zijn de generatie die zich verveelt, omdat het vermogen om onze aandacht te richten en 

onze geest te verheugen met langdurig nadenken is verminderd door afhankelijkheid van externe 

prikkels. We hebben te veel verleidelijke alternatieven. Een trouwe Bijbellezer worden begint 

daarom als een vorm van discipline, gaat verder als een terugkerende taak, maar wordt uiteindelijk 

iets dat vreugde geeft. ‘Hoe zoet zijn uw woorden... zoeter dan honing voor mijn mond.’ En dat kan 

ook jouw ervaring zijn bij het lezen van Gods Woord. Ga er gewoon eens serieus mee aan de slag. 
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Woensdag 28 september 

‘Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood’  
(Spr. 17:17)(NBV21). 

 

Weten wie er in je leven thuishoort. 

Waar je ook woont en wat je beroep ook is, ‘slager, bakker of groenteman’, je krijgt vaak te 

maken met drie soorten mensen: 1) De criticus. Laten we eerlijk zijn, de meeste mensen voelen 

zich op hun gemak bij de status-quo. Ze zijn niet alleen bang voor verandering, maar zullen deze 

ook vaak aanvallen. Dus als je anders durft te zijn, bereid je dan voor op wat ruwe zeeën. De 

tegenstanders van de apostel Paulus noemden hem een gek, een dwaas en een praatjesmaker. 

Dus waarom zou je verwachten dat dezelfde menigte jou beter zou behandelen? 2) De 

voorzichtige. Deze mensen zullen niet met een beschuldigende vinger wijzen, maar evenmin een 

helpende hand uitstrekken. Wanneer je in de problemen komt, zullen ze afstand van je nemen, 

uit angst dat ze besmet kunnen worden door jouw vermeende verplichtingen. Kortom, ze zullen 

wachten om te kijken of je door de tunnel heen komt en aan de andere kant weer tevoorschijn 

komt. Dan wachten ze af wie jou nog meer accepteert en of jij iets voor hén kunt betekenen. 

Dan kunnen ze eventueel opnieuw contact met je opnemen. Dit zijn gebruikers. Ze zijn niet 

slecht; ze dienen alleen zichzelf. Dus hou van ze, maar steun niet op ze. 3) De toegewijde. ‘Een 

vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.’ Zelfs wanneer 

ze het slechtste over je horen, geloven toegewijde mensen nog steeds het beste over je. Ze 

waarderen je om je sterke punten en tonen genade ten aanzien van je zwakheden. Deze 

mensen zijn onbetaalbaar omdat ze ‘altijd’ van je zullen houden. Dus wanneer God zo iemand in 

je leven brengt, bescherm en koester die relatie dan. 

 

Donderdag 29 September 

‘… zijn goedheid wil u tot inkeer brengen’ (Rom. 2:4)(NBV21). 

 

De zegen van inkeer (1). 

Wanneer je je op de verkeerde weg bevindt, stelt inkeer je in staat om te keren en terug te gaan 

in de goede richting. Wat een zegen. Het is niet zo dat inkeer Gods verlangen vergroot om bij 

jou te zijn; het vergroot gewoon jouw vermogen om bij Hém te zijn. Soms denken we dat we 

berouw moeten tonen omdat God boos op ons is en tijd nodig heeft om af te koelen. Of we zien 

inkeer of berouw hebben als een manier om onszelf te straffen zodat God minder streng voor 

ons zal zijn. Dat is geen berouw, dat is een laag zelfbeeld! Een laag zelfbeeld zorgt ervoor dat je 

denkt dat je zo weinig waard bent dat je reactie er niet toe doet. Met berouw hebben begrijp je 

echter dat je reactie juist belangrijk is omdát je zoveel waard bent voor God. Paulus zegt dat zijn 

[Gods] goedheid je tot inkeer wil brengen. Wanneer je van God houdt, is je grootste zorg niet 

dat God joú zal bezeren, maar dat jouw daden Hém zullen bezeren. Toen David Uria liet 

sneuvelen nadat hij met zijn vrouw had geslapen, toonde hij een jaar lang geen berouw. Hij 

moest zijn geest dwingen om er niet aan te denken. Wat een ellendige manier van leven. In zijn 

boetegebed zei hij: ‘Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust’ (Ps. 51:5). Toen riep hij uit: 

‘Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein, was mij en ik word witter dan sneeuw... Schep, o 

God, een zuiver hart in mij... geef mij de vreugde van vroeger…’ (v. 9, 12, 14). Het gevolg was dat 

God hem vergaf zodat hij weer met een schone lei kon beginnen. David werd uiteindelijk de 

grootste koning van Israël. Zie je, berouw is niet alleen ten behoeve van God, maar ook ten 

behoeve van jou! 
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Vrijdag 30 september 

‘Schep, o God, een zuiver hart in mij’ (Ps. 51:12)(NBV21). 
 

De zegen van inkeer (2). 

Een christelijke auteur schrijft: ‘Soms zijn mensen bang dat als ze niet snel genoeg veranderen, 
God zijn geduld met hen zal verliezen. Ze zeggen het misschien niet in die bewoordingen maar 

ze vragen zich af: ‘Hoeveel zonde kan er in mijn leven zijn voordat ik me zorgen moet gaan 

maken? Is er een niveau van zonde dat acceptabel is voor een christen, en als je daar overheen 

gaat, ben je dan in gevaar - zoals met het niveau van kwik in een meer? Is er een grens aan 

onreinheid, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit die nu hanteert? Is de standaard net zo hoog 

als die voor gehomogeniseerde melk, of is het zoals de standaard van reinheid die vereist is voor 

hotdogs, met veel ruimte voor rommel? Is het mogelijk om een christen te zijn en gewoon nooit 

te groeien?’ Het gaat er niet om of God het beu zal worden om onze zonden te vergeven. 

Vergeven is altijd het juiste antwoord op oprecht berouw. God maakt zich geen zorgen dat er 

‘misbruik’ van Hem wordt gemaakt.’ Het gevaar is niet dat God niet zal reageren op ons 

oprechte berouw. Het gevaar is dat we zo vast kunnen gaan zitten in de gevaarlijke gedachten 

die zonde onvermijdelijk teweegbrengt, dat we ongevoelig en zelfgenoegzaam worden en 

eenvoudigweg niet in staat zijn om tot inkeer te komen! Daarom moet zonde serieus genomen 

worden. Zendeling Frank Laubach predikte het evangelie aan een stam met een lange 

geschiedenis van bloedvergieten. Het opperhoofd was zo geraakt dat hij berouw had en Christus 

ter plekke aannam. Toen wendde hij zich tot Laubach om zijn dankbaarheid te uiten en zei: ‘Dit 

is geweldig! Wie wil je dat ik voor je vermoord?’ Dat was zijn uitgangspunt. Alleen God weet wat 

ieders uitgangspunt is. Wat is het jouwe? 

 

Zaterdag 1 oktober 

‘Het is niet goed dat de mens alleen is…’ (Gen. 2:18)(NBV21). 
 

De behoefte aan verbondenheid (1). 

Bij de schepping keek God naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het goed was. Toen kwam 

er een tijd dat Hij besefte dat de mens eenzaam, onvervuld en incompleet was. Toen zei Hij: 

‘Het is niet goed dat de mens alleen is,’ en Hij schiep Eva, de eerste vrouw. In wezen kan 

niemand zich ontwikkelen tot zijn hoogste potentieel zolang hij geen koesterende, leven 

gevende relaties heeft. Een voorbeeld: bij herstelprogramma’s in twaalf stappen (bij 

verslavingen) doet de hulpverlener slechts 10 procent van het werk door begeleiding te bieden. 

Negentig procent van het herstelproces vindt plaats omdat de mensen in de groep elkaar 

uitdagen, troosten en versterken. De waarheid is dat we door mensen worden gevormd! De 

juiste mensen helpen je om de beste versie van jezelf te worden, en jij mag hetzelfde doen voor 

hen. Zij zien een ‘jij’ die je soms zélf niet kunt zien en ze moedigen je aan als je er meer en meer 

naar toegroeit. Ook spreken ze je erop aan wanneer je dreigt terug te vallen. De hoogste en 

beste vorm van deze relatie wordt in de Bijbel ‘verbondenheid of eenheid met de Geest’ 
genoemd (zie Fil. 2:1; 2 Kor. 13:13 en 1 Joh. 1:6). Het is niet alleen een sociale, relationele of 

intellectuele connectie, maar een diepe geestelijke verbinding die ervoor zorgt dat we gedijen. 

Het is als het verschil tussen bijen en vlinders. Vlinders bereiken een groter territorium, maar 

bijen verzamelen meer honing. Waarom? Omdat ze niet zomaar even op een bloem landen, ze 

blijven er zitten en halen de leven gevende nectar eruit. God gaf David de gave van een Jonatan 

en Naomi de gave van een Ruth. En Hij heeft ook mensen voor jou met wie Hij je graag wil laten 

kennismaken. Dus praat er vandaag met Hem over. 
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Zondag 2 oktober 

‘… ze hadden alles gemeenschappelijk’ (Hand. 4:32)(NBV21). 

 

De behoefte aan verbondenheid (2). 

Wanneer je het verhaal van de nieuwtestamentische gemeente leest, heb je de neiging om je te 

laten meevoeren door de verhalen over haar explosieve groei en verbazingwekkende wonderen. 

Maar hier is een onderdeel dat je niet mag missen: ‘Geen van hen beschouwde zijn bezittingen 

als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk... Niemand onder hen 

leed gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de 

apostelen… waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld’ (v. 32-35). 

Misschien meen jij dat je gelukkig zou zijn als je maar meer geld had. Ja, je zou je zekerder 

kunnen voelen en minder zorgen hebben, maar je zou niet per se gelukkiger zijn. Een bepaald 

onderzoek richtte zich op wat tamelijk gelukkige mensen onderscheidde van minder gelukkige 

mensen. Eén factor scheidde die twee groepen stelselmatig. Het gaat er niet om hoeveel geld je 

hebt; ook gaat het niet om je gezondheid, veiligheid, aantrekkelijkheid, IQ of carrièresucces. 

Wat gelukkige mensen telkens onderscheidt van minder gelukkige mensen is de aanwezigheid 

van rijke, diepe, vreugdevolle, levensveranderende en betekenisvolle relaties. Een Amerikaans 

socioloog schrijft: ‘De meest voorkomende bevinding van een halve eeuw onderzoek naar 

tevredenheid met het leven, niet alleen in de VS maar over de hele wereld, is dat geluk het best 

wordt voorspeld aan de hand van de omvang en diepgang van iemands sociale netwerk.’ Maar 

je kunt ook veel mensen kennen zonder echt door een van hen gekend te worden en je 

uiteindelijk toch eenzaam voelen. Kijk dan nog eens naar die mensen in de nieuwtestamentische 

gemeente. Zij hadden het bij het rechte eind: door dingen met elkaar te delen op geestelijk, 

emotioneel, financieel en relationeel gebied kun je de meeste vreugde ervaren. 
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