
Het Woord voor Vandaag – week 40 

Maandag 3 oktober 

‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn 

we samen één lichaam in Christus…’ (Rom. 12:4)(NBV21). 
 

De behoefte aan verbondenheid (3). 

Paulus schrijft: ‘We zijn als de verschillende delen van een menselijk lichaam. Elk deel krijgt zijn 

betekenis van het lichaam als geheel, niet andersom. Het lichaam waar we het over hebben is 

Christus’ lichaam van uitverkoren mensen. Ieder van ons vindt zijn betekenis en functie als een 

deel van zijn lichaam. Maar als afgehakte vinger of afgehakte teen zouden we niet veel kunnen 

betekenen, toch? Dus als perfect gevormde en wonderbaarlijk functionerende delen in het 

lichaam van Christus kunnen we maar het beste ons eigen ding doen en zijn waartoe we zijn 

bestemd... Als je preekt, breng dan gewoon Gods Boodschap, niets anders; als je helpt, help dan 

alleen, pak het niet over; als je onderwijs geeft, houd je dan aan lesgeven; als je bemoedigende 

adviezen geeft, pas dan op dat je niet bazig wordt; als je leidt, manipuleer dan niet; als je wordt 

geroepen om hulp te bieden aan mensen in nood, houd dan je ogen open en reageer snel; als je 

met kansarmen werkt, waak dan voor irritatie of ontmoediging’ (zie v. 4-8). Je ongelukkig voelen 

kan vaak beginnen met de afwezigheid van contacten. Het gaat er niet zozeer om of jij veel 

contacten op je smartphone hebt, het gaat meer om het delen van je leven en niet alleen met 

jezelf bezig zijn. Waar zou je kunnen beginnen? Je zou bijvoorbeeld eens een bezoek kunnen 

brengen aan een eenzame, vergeten persoon in het dichtstbijzijnde bejaardencentrum. Of één 

keer per week als vrijwilliger bij een voedselbank gaan werken. Of je vraagt in je kerk aan je 

leiders of zij misschien weten hoe je anderen kunt helpen. Dit zijn kleine stappen, maar je zult 

versteld staan hoe ze je leven verrijken. 

 

Dinsdag 4 oktober 

‘… ik overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden’ (Ps. 77:13)(NBV21). 
 

De voordelen van het mediteren over Gods Woord. 

Wat is mediteren eigenlijk? Het betekent zoveel als ‘je bezinnen’ of ‘peinzen’ of ‘je gedachten 

ergens op richten’. David zei dat hij de werken van God overwoog en zijn grote daden in 

gedachten hield (‘overdacht’ in de NBG, ‘erover mediteerde’ zou je dus ook kunnen zeggen). 
Vraag: zou je, zolang je je niet in Gods Woord verdiept en het overpeinst, ook maar iéts kunnen 

zeggen dat echt verschil zal maken? Het enige dat je doet, is je mening delen, en dat is er dan 

slechts een van de vele. Je zult niet in staat zijn om overtuigend te spreken of een echt verschil 

te maken in het leven van degene met wie je praat. Het is Gods Woord dat het leven van 

mensen verandert, niet dat van jou! Hier zijn tien voordelen van mediteren over Gods Woord: 1) 

Het cultiveert in jou een liefde voor God en zijn Woord. 2) Het geeft je nieuwe inzichten en 

geestelijk begrip. 3) Het is een bron van geruststelling en kracht. 4) Het stelt je in staat een echte 

getuige van Jezus Christus te zijn. 5) Het vernieuwt je geest. 6) Het beschermt je tegen zonde. 7) 

Het herstelt je ziel en je emoties. 8) Het stelt je in staat om met heel je hart op de Heer te 

vertrouwen. 9) Het zorgt ervoor dat je geestelijk tot leven komt. 10) Het helpt je om God, 

anderen en jezelf te begrijpen. Er schuilt grote kracht in Gods Woord, en bijbelse meditatie 

geeft je toegang tot die kracht. ‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is 

voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en 

wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou 

ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel 

zou krijgen aan de goddelijke natuur’ (2 Petr. 1:3-4). 
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Woensdag 5 oktober 

‘God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten… zal u ook zaad geven… zodat uw 
vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt’ (2 Kor. 9:10)(NBV21). 

 

De waarheid over geven. 

Dit is wat de Bijbel leert over geven: ten eerste dat je altijd meer terugkrijgt dan je geeft. ‘Hij nu 

die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken, en uw zaaigoed doen 

toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen’ (v. 10)(HSV). Wanneer Paulus 

het hier heeft over ‘zaad’, heeft hij het over geld. Merk op, een deel van het geld dat God je 
geeft, is om te gebruiken voor je eigen behoeften en een deel is voor ‘de vruchten van 
gerechtigheid’. Wat betekent dat? Paulus legt uit: ‘Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen 

gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid’ (v. 9)(HSV). Met andere woorden, het is 

goed om medeleven te tonen met degenen die lijden en genereus te geven aan degenen die 

niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De Bijbel zegt dat wanneer je aan de armen geeft, je 

in feite leent aan de Heer en dat Hij je weldaad zal vergoeden (zie Spr. 19:17). Kun je je de rente 

voorstellen die God betaalt? Jezus zei: ‘Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 

aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je 

voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt’ (Luc. 6:38). De Bijbel leert ook dat je 

zou moeten geven vanuit de verwachting gezegend te worden. Jij denkt misschien dat je pas iets 

kunt geven wanneer je meer hebt gekregen. Maar dat is de kar voor de wagen spannen. Wat je 

geeft bepaalt wat je ontvangt, niet omgekeerd. Dus doorbreek je barrière van angst en stel God 

op de proef. Hij zal je niet teleurstellen. Als je eenmaal zijn zegen hebt ervaren, wil je nooit meer 

anders leven. 

 
Donderdag 6 oktober 

‘In mijn bangste uur vertrouw ik op U…’ (Ps. 56:4)(NBV21). 

 

Tegen je angsten strijden met behulp van Gods Woord. 

Angst en geloof zijn beide sterke krachten. En wat de overhand krijgt, bepaalt waardoor je 

beheerst wordt. Dus hier zijn enkele teksten om je angsten te bestrijden: ‘Wees vastberaden en 

standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want de Heer 

God... staat je terzijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken…’ (1 Kron. 28:20). ‘Heer, 

mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen’ (Ps. 18:3). ‘… op 
de Heer, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij 

aandoen?’ (Ps. 56:11-12). ‘Voor een slechte tijding vreest hij niet, zijn hart is gerust; hij 

vertrouwt op de Heer’ (Ps. 112:7). ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, 

want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed’ (Ps. 23:4). ‘Ik laat jullie vrede na; 

mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de 

moed niet’ (Joh. 14:27). ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God 

wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te 

boven gaat, uw hart en gedachten bewaren in Christus Jezus’ (Fil. 4:6-7). ‘Ik ben ervan overtuigd 

dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch 

diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’ 
(Rom. 8:38). Kortom: bestrijd je angsten met Gods Woord! 
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Vrijdag 7 oktober 

‘Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn’ (Spr. 3:24)(NBV21). 

 

Je hebt voldoende slaap nodig. 

Hoe zit het met je slaapgewoonten? Ga je op een bepaalde tijd naar bed en sta je op een 

bepaalde tijd op? Of laat je gebeurtenissen, mensen, deadlines of andere omstandigheden je 

slaapschema dicteren? Als je verstandig bent, geef je jezelf eerder op de avond voldoende tijd 

om te ontspannen om te kunnen slapen wanneer je naar bed gaat. We beschouwen slaap als 

een passief proces waarin we in vergetelheid wegglijden en enkele uren later goed uitgerust 

wakker worden. Maar slaap is iets actiefs. Metabolische en andere herstellende processen 

vinden plaats tijdens de verschillende stadia van de slaap. Als we niet lang genoeg slapen om 

ons systeem te herstellen, raken we geïrriteerd door de kleinste dingen en hebben we soms de 

neiging om te veel te eten. De overmatige honger is dan alleen maar de roep van ons lichaam 

om nieuwe energie, energie die we hadden moeten krijgen van een goede nachtrust. David zei: 

‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en 

veilig huis’ (Ps. 4:9). Het is moeilijk om te slapen wanneer je dringende zaken aan je hoofd hebt. 

Dus als je je ‘in vrede wil neerleggen en meteen wil inslapen’, geef je zorgen dan aan God en 

vertrouw erop dat Hij ervoor zorgt. Als je dat lastig vindt, probeer dan eens het volgende: pak 

een doosje met een deksel, schrijf op een papiertje wat je dwars zit en stop het in het doosje, 

doe de deksel erop en zet het op een plank in je kledingkast. Door die simpele daad van geloof 

zeg je: ‘Heer, ik geef dit aan U. Wanneer ik morgen wakker word, vertrouw ik erop dat U me de 

kracht en wijsheid zal geven om ermee om te gaan.’ Probeer het eens zou ik zeggen! 

 

Zaterdag 8 oktober 

‘David antwoordde Natan:‘Ik heb gezondigd tegen de Heer’ (2 Sam. 12:13)(NBV21). 

 

Kun jij omgaan met correctie? 

God stuurde de profeet Natan om koning David te confronteren met zijn affaire met Batseba. 

Als koning had David de macht om Natan ter dood te laten brengen. Maar dat deed hij niet. Hij 

vernederde zichzelf, ontving correctie, had berouw en mocht op de troon blijven, en kwam weer 

in de gunst bij God. Vraag: mogen mensen jou corrigeren? Als dat het geval is, ziet je toekomst 

er rooskleurig uit en zijn je mogelijkheden legio. Maar let op. Niet alle correctie is constructief 

en hoef je daarom te accepteren. Iemand wil je misschien afbreken, je zelfrespect verminderen 

of je manipuleren om zijn manier van denken te accepteren. Je moet er dus een gewoonte van 

maken om de motieven te analyseren van de persoon die je corrigeert. Stel jezelf de volgende 

vragen: 1) Heeft deze persoon in het verleden oprechte zorg getoond voor mijn persoonlijk 

welzijn en ontwikkeling? 2) Wat wint hij (of zij uiteraard) persoonlijk als ik doe wat hij 

aanbeveelt? Wat win ik erbij? Wat verlies ik? 3) Is zijn houding vriendelijk, of voel ik me 

aangevallen en vernederd? (Pas op, verwar iemands irritatie over jouw gedrag niet als een 

persoonlijke aanval.) 4) Voel ik me na kritiek op mij een hopeloze mislukkeling, of laat de ander 

daarmee zien dat hij geloof heeft in mijn vermogen om te veranderen? 5) Wil hij wel met me 

meelopen om me door de verandering heen te loodsen? De Bijbel zegt: ‘Het verwijt van een 

vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk’ (Spr. 27:6). Aangezien God genoeg van je 

houdt om mensen op je pad te brengen om je te corrigeren, is het goed om ze van harte te 

ontvangen omdat ze het beste met je voor hebben. 

 



Het Woord voor Vandaag – week 40 

Zondag 9 oktober 

‘… ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken’ 
(Jak. 1:19)(NBV21). 

 

Luisteren, begrijpen en ontvangen. 

Om een goede relatie met iemand te hebben, moet je goed kunnen communiceren. En goede 

communicatie is gebaseerd op twee dingen: praten en luisteren. Denk eens terug aan recente 

conflicten en probeer te achterhalen welk gedrag en welke houding misschien heeft bijgedragen 

aan die conflicten. Angst, onzekerheid, jaloezie, koppigheid, arrogantie, hebzucht, zonde, 

rebellie. Onuitgesproken of onvervulde verwachtingen. Onrealistische verwachtingen. 

Ongedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. Verschillende normen, overtuigingen, 

filosofieën of opvattingen. Concurrerende verlangens. Ineffectieve systemen en processen. 

Machtsstrijd. Tegenstrijdige doelen en doelstellingen. Grensoverschrijdingen, al dan niet 

uitgesproken. Ontoereikende of schaarse middelen (tijd, geld, ruimte). Taalbarrières, gebrek aan 

informatie, gebrek aan begrip van de behoeften van verschillende persoonlijkheden. Slechte 

relationele vaardigheden. Jakobus schrijft: ‘… ieder mens moet zich haasten om te luisteren, 
maar traag zijn om te spreken.’ Dit vers is cruciaal voor een goede communicatie. Door te 

luisteren creëren we een sfeer waarin mensen zich begrepen voelen en hun opvattingen en 

gevoelens worden bevestigd. Dit is de helft van de strijd bij het oplossen van een conflict. En 

luisteren is niet passief! Het vereist een aanzienlijke inspanning om te onderscheiden wat echt 

wordt gezegd of zelfs niet wordt gezegd. Maar er is goed nieuws: als je het serieus meent, zal 

God je helpen om een betere luisteraar te worden! Jesaja schrijft: ‘God, de Heer, schoolde mijn 

tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt Hij mijn 

oor, rust mij toe om als leerling te luisteren’ (Jes. 50:4). Let op de woorden ‘tong’ en ‘oor’ en 
vraag God om je bij beide te helpen. 
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