
Het Woord voor Vandaag – week 41 

Maandag 10 oktober 

‘Zet uw zinnen op wat boven is’ (Kol. 3:2)(WB). 

 

Zet je zinnen erop. 

Je zinnen ergens op zetten is vergelijkbaar met het instellen van een thermostaat; het bepaalt 

het klimaat waarin je leeft. Dus zet je zinnen op Gods Woord. Richt je op wat boven is, zegt de 

NBV! Probeer niet krampachtig te stoppen met verkeerde dingen denken - wat onmiddellijk de 

gedachten oproept die je nu juist niet meer moet denken - maar vul je geest met Gods Woord. 

Jezus vertelde zijn leerlingen dat de heilige Geest hen zou herinneren aan wat Hij tegen hen 

gezegd had (zie Joh. 14:26). Dus wanneer je Bijbelteksten opslaat in je geheugenbestand zal 

Gods Geest die bestanden opvragen wanneer je ze nodig hebt. Stel je een amateurpiloot voor 

die door zijn eerste storm navigeert. Hij kan geen oriëntatiepunten zien waar hij omheen kan 

vliegen omdat ze door de mist worden verhuld. Maar dan komt er een stem vanuit de 

verkeerstoren die zegt: ‘Luister gewoon naar mij, dan zal ik je leiden.’ Jezus zei: ‘Ik heb dit 

gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, 

maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33). Paulus schrijft: ‘Wees over niets 

bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw 

gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren’ (Fil. 4:6-7). Wat zou je bijvoorbeeld moeten doen wanneer het slecht 

gaat met de economie? Erkennen dat noch de Beurs noch de markt je zekerheid bepalen - dat 

doet God. En wat te doen wanneer iemand kritiek op je heeft? Haal het goede eruit en laat 

niemand anders dan God je waarde bepalen. Door je te blijven richten op Gods Woord kun je 

vrede ervaren in elke situatie. 

 

Dinsdag 11 oktober  

‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart’ (Ps. 139:23)(NBV21). 

 

Tijd met God. 

Het is belangrijk om dagelijks tijd met God door te brengen. Het helpt je om je geestelijk leven 

te inventaristeren. David bad: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij 
kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.’ Kijk, wanneer je in 
Gods aanwezigheid bent, hoe het staat met wat jou kwelt en of je misschien een verkeerde weg 

gaat. Groei je bijvoorbeeld dagelijks in je geestelijke wandel? Laat je toe dat niet beleden 

zonden zich in je leven opstapelen? En hoe is het met je houding en gedrag gesteld? Om jezelf 

te kunnen zien vanuit Gods oogpunt zou het goed zijn om deze vragen eerlijk voor zijn 

aangezicht te beantwoorden. Probeer ook elke dag aan de Heer te geven. De schrijver van het 

boek Spreuken zei: ‘Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan 

hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg’ (Spr. 3:5-6). Ga met je agenda naar God 

en vraag of Hij je wil leiden bij je dagelijkse activiteiten en er zo nodig wijzigingen in wil 

aanbrengen. Vraag of Hij je wil helpen om je tijd goed te gebruiken zodat er meer uit je handen 

komt (zie Ps. 90:12). Vraag of Hij je wil helpen om te onderscheiden wat echt belangrijk is en 

wat niet (zie 1 Kor. 10:23). Elke dag van je leven heb je te maken met twee dingen: problemen 

en gelegenheden. En God zal je het juiste perspectief en de juiste benadering geven om beide 

aan te pakken. Je zult verbaasd staan hoeveel effectiever en efficiënter je bent wanneer je tijd 

met Hem hebt doorgebracht. 
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Woensdag 12 oktober 

‘Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ (Op. 21:5)(NBV21). 

 
Tekenen van de tijd. 

Men zegt wel dat de Titanic is gezonken vanwege goedkope klinknagels en slechte planning. 

Geconfronteerd met een tekort aan kwaliteitsbouten gebruikten de scheepsbouwers ondermaatse 

bouten die sprongen toen het schip de ijsberg raakte. Dus, hoe stevig zijn de bouten van jouw 

geloof? Versterk ze dagelijks met Gods Woord, tijden van diepgaand gebed en versterkende 

gemeenschap. Toen Jezus sprak over tekenen van de eindtijd zei Hij: ‘Dat alles is het begin van de 

weeën’ (Matt. 24:8), en geboorteweeën zijn het teken dat de laatste perswee eraan staat te komen. 

De vroedvrouw zegt: ‘Dit doet even pijn maar het gaat beter worden,’ en Jezus biedt ons dezelfde 

zekerheid over de gebeurtenissen van de eindtijd. We leven in de laatste uren - slechts een paar 

persweeën verwijderd van de geboorte. Johannes zei: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij... Toen zag ik… het nieuwe Jeruzalem, 

uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor 

haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats 

is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij 

hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik 

nieuw!’ (Op. 21:1-5 NBV). Overal zoeken mensen naar antwoorden. Dus trek je niet terug, maar doe 

mee! Het is niet de bedoeling om zelf heelhuids aan deze wereld te ontsnappen maar om zoveel 

mogelijk mensen mee te nemen naar de hemel. 

 
Donderdag 13 oktober 

‘De liefde is niet zelfzuchtig’ (1 Kor. 13:5)(NBV21). 

 
Om anderen geven moet voorop staan. 

Mensen hebben het door wanneer jij je concentreert op wat je te bieden hebt in plaats van op hun 

behoeften, en dan verliezen ze snel hun interesse. Zelfs in een zo nobel streven als het delen van je 

geloof, kun je zo in beslag worden genomen door hoe je het brengt en of je wel resultaten behaalt 

dat het de ander uiteindelijk koud laat. In een boek over winst behalen wijst Jerry Weissman erop 

dat wanneer mensen communiceren, ze zich te veel concentreren op de eigenschappen van hun 

product of dienst in plaats van op de behoefte van hun doelgroep. De sleutel, zegt Weissman, is om 

te focussen op de voordelen, niet op de eigenschappen. Hij schrijft: ‘Een eigenschap is een feit of 

kwaliteit over jou of je bedrijf, over de producten die je verkoopt of het idee dat je voorstaat. Een 

voordeel daarentegen is hoe dat feit of die kwaliteit je doelgroep zal helpen. Wanneer jij probeert 

te overtuigen, volstaat het nooit om alleen maar te komen aandraven met de eigenschappen van 

wat je verkoopt of te bieden hebt; elke eigenschap moet worden vertaald in een voordeel. Een 

eigenschap is misschien niet relevant voor de behoeften of interesses van je publiek, voordelen 

daarentegen zijn per definitie altijd relevant.’ Geven om de ander zou altijd je drijfveer en 

uitgangspunt moeten zijn. Paulus schrijft: ‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de 

engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende 

cimbaal… Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn 

lichaam prijs om te worden verbrand - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten’ (v. 1, 3). Met 

andere woorden: wat we ook zeggen of geloven of doen, zonder liefde stelt het niet veel voor. 

Geven om de ander, attent zijn op wat hij nodig heeft, zou daarom altijd voorop moeten staan. 
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Vrijdag 14 oktober 

‘We worden geveld, maar gaan niet te gronde’ (2 Kor. 4:9)(NBV21). 

 

Problemen oplossen (1). 

Bij elk probleem waarmee je in het leven wordt geconfronteerd kom je jezelf tegen. Het laat je 

zien hoe je denkt en hoe je in elkaar steekt. Mensen reageren in principe op drie manieren op 

problemen: ze weigeren ze te accepteren; ze accepteren ze en ondergaan ze; of ze accepteren 

ze en proberen dingen te verbeteren. Hoe reageer jij? Paulus was een probleemoplosser. Hij 

wist dat hij, met God aan zijn zijde, zou zegevieren. ‘Maar wij zijn slechts een aarden pot voor 

deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar 

van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw, we worden aan het 

twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden geveld, maar gaan niet te gronde’ 
(v. 7-9). Hoe moet je dus reageren op problemen? Anticipeer er ten eerste op. Aangezien 

problemen onvermijdelijk zijn, is het goed om je er geestelijk, mentaal en emotioneel op voor te 

bereiden. Als je bidt voor het beste van God en anticipeert op het ergste van Satan, zul je 

merken dat je in een goede positie bent om de problemen die op je pad komen op te lossen. Zie 

ten tweede het grotere plaatje. Je kunt het je niet veroorloven om telkens door emoties 

overmand te worden. Je kunt het jezelf ook niet permitteren om in details te verzanden en uit 

het oog te verliezen wat echt belangrijk is. Pak ten slotte één ding tegelijk aan. Probeer nooit 

alle problemen in één keer op te lossen. Zet ze eerst eens op een rijtje. En als je met veel 

problemen wordt geconfronteerd, zorg er dan voor dat je het probleem waar je aan werkt ook 

echt oplost voordat je doorgaat naar het volgende. 

 

Zaterdag 15 oktober 

‘… met mijn God spring ik over de hoogste muur’ (Ps. 18:29)(NBV21). 

 

Problemen oplossen (2). 

John Maxwell schrijft: ‘Wanneer je te maken krijgt met een probleem, hoe reageer je dan? 

Negeer je het en hoop je dat het weggaat? Voel je je machteloos om het op te lossen? Heb je in 

het verleden zulke slechte ervaringen gehad met het oplossen van problemen dat je het gewoon 

hebt opgegeven? Of pak je ze bereidwillig aan? Het vermogen om problemen effectief op te 

lossen komt voort uit ervaring met het onder ogen zien en overwinnen van obstakels. Elke keer 

dat je een probleem oplost, word je er een beetje beter in. Maar als je het nooit probeert, nooit 

eens een keer faalt en het opnieuw probeert, zul je er nooit goed in worden.’ Iemand anders 

verklaarde: ‘Wat je dénkt, betekent meer dan wat dan ook in je leven. Meer dan wat je verdient, 

meer dan waar je woont, meer dan je sociale positie en meer dan wat iemand anders misschien 

van je denkt.’ De meeste problemen van koning David bestonden uit vijanden die hem wilden 

verslaan. Maar hij had vertrouwen in God: ‘Met U storm ik af op een legerbende, met mijn God 

spring ik over de hoogte muur’ (v. 29). Om je probleemoplossend vermogen te verbeteren, 

moet je eerst zorgen voor de juiste strategie. Soms vinden we het moeilijk om het probleem op 

te lossen omdat we niet weten hoe we het moeten aanpakken. Neem eerst eens de nodige tijd 

om erachter te komen waar het nu echt om gaat. Kijk vervolgens ook eens hoe anderen 

soortgelijke problemen hebben opgelost. Probeer het niet helemaal in je eentje te doen, laat 

anderen je helpen. Wees creatief, bekijk diverse oplossingen en kies dan de beste. Het helpt ook 

om contact te hebben met mensen die goede probleemoplossers zijn. ‘Wie met wijzen omgaat 

wordt zelf wijs’ (Spr. 13:20). 
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Zondag 16 oktober 

‘… wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Kor. 5:7)(NBG). 

 

Wandelen in geloof. 

Jezus zei: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren 

krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33). Het leven 

blijft ons problemen bezorgen die ons geloof op de proef stellen. Hoe weet je hoeveel gewicht 

een brug aankan? Door hem te testen. Het succes van Daniel maakte hem tot een doelwit. Zijn 

vijanden wisten dat hij regelmatig bad en ze haalden koning Darius over om een koninklijk 

besluit uit te vaardigen dat alle gebeden alleen mochten worden gericht tot hem als koning. 

Toch bleef Daniël elke dag bidden - voor een open raam nota bene. Toen de koning ervan 

hoorde, wierp hij Daniël in een leeuwenkuil. Maar God draaide de rollen om. De volgende 

ochtend kwam Daniël naar buiten, gingen zijn vijanden naar binnen en verklaarde de koning dat 

de God van Daniël de levende God was’ (Dan. 6:27). Sadrach, Mesach en Abednego weigerden 

de afgoden van de koning te aanbidden. Zelfs toen ze werden gewaarschuwd om te buigen of te 

branden, zeiden ze dat God in staat zou zijn om hen te redden, maar deed Hij dat niet, dan nog 

zouden ze die goden niet vereren’ (zie Dan. 3:17-18). En omdat ze in geloof wandelden, verloste 

God hen en gaf ze een hogere positie. David stond tegenover Goliat en weigerde de 

wapenrusting van de koning te dragen. Hij zei: ‘Ik kan hier niet mee lopen, ik ben dat niet 

gewend’ (1 Sam. 17:39). Wat nam hij wel mee? ‘De naam van de Heer’ (1 Sam. 17:45), en de rest 

is geschiedenis. Nu is de kans groot dat jij nooit in een leeuwenkuil of een vurige oven 

terechtkomt of een reus tegenover je krijgt, hoewel het op sommige dagen wel zo zal voelen. 

Maar wanneer je wordt aangevallen, bid dan en vraag om Gods kracht, wandel in geloof en ga 

‘in de naam van de Heer’. 
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