
Het Woord voor Vandaag – week 42 

Maandag 17 oktober 

‘Valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit inzicht met het vorderen der jaren? (Job 12:12)(NBV21). 

 
Hoe leef je verstandig en goed? 

Een oudere dame zegt: ‘Een van de voordelen van een hoge leeftijd bereiken is dat ik kan delen wat 

ik heb geleerd. Dus doe me een plezier en laat me drie geheimen met je mogen delen die je leven 

kunnen verbeteren.’ Daarna geeft ze ons goede raad: 1) ‘Tijd is kostbaar; verspil hem niet. Nadat 

mijn man stierf, logeerde ik een keer bij vrienden. Op een avond begon het stel ruzie te maken en 

uiteindelijk zeiden ze helemaal niets meer tegen elkaar. Natuurlijk, ruzies kunnen ontstaan; mijn 

man en ik hadden ook wel eens aanvaringen. Maar op dat moment begreep ik als nooit tevoren dat 

de tijd die we samen hebben kostbaar is. Verspil die niet door te kibbelen over dingen die er niet 

toe doen wanneer je geliefde er eenmaal niet meer is. Probeer zoveel mogelijk in harmonie te leven 

en je liefde te tonen. Want hoe lang je ook samen bent, het is nooit genoeg. 2) Je bouwt 

herinneringen op; zorg dat het goede herinneringen zijn. Terugkijkend dank ik God voor zoveel 

onvergetelijke momenten. De dag dat mijn man stierf, gaven we elkaar tussen de middag een kus 

(zoals we altijd deden als we uit elkaar gingen). Om half zes die middag was hij dood. Ik ben altijd 

blij geweest met die laatste kus. Dus creëer herinneringen - geen spijt! 3) Het is niet wát er gebeurt, 

maar hoe je reagéért dat telt. Elke dag biedt nieuwe uitdagingen die je liefde en vastberadenheid op 

de proef zullen stellen. Door Christus heb je de kracht om van elke beproeving een gelegenheid tot 

groei te maken. Het leven zit vol schijnbaar onaangename gebeurtenissen. Probeer er op zo’n 

manier mee om te gaan dat je op je oude dag in staat zult zijn om terug te kijken en God te danken 

voor die ervaring omdat die je heeft geholpen om te groeien.’ Dat is verstandig en goed leven! 

 
Dinsdag 18 oktober 

‘Stel Mij maar eens op de proef…’ (Mal. 3:10)(NBV21). 

 
Probeer het eens met tienden! 

Pas op voor het ontwikkelen van een gevoel dat je overal recht op hebt, in die zin dat je denkt dat 

jouw geld iets is dat je helemaal zelf verdiend hebt. Elke keer dat je het lastig vindt om God te geven 

wat bijbels gezien rechtmatig van Hem is, is dat omdat je meer gehecht bent geraakt aan de gave 

dan aan de gever. Als je nog nooit hebt geprobeerd om tienden te geven, lees dan dit eens: ‘Stel Mij 

maar eens op de proef… Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer... en zie dan of Ik niet de 

sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen’ (v. 10). Een 
predikant ontving deze brief van een echtpaar in zijn kerk: ‘We liepen achter met de betaling van 

onze huur en de aflossing van de auto. We hadden torenhoge schulden, we hadden geen eten in de 

koelkast en waren net een bouwbedrijf begonnen. Dus toen u ons uitdaagde om tienden te geven 

als onderdeel van onze christelijke toewijding, dachten we: ‘Hoe kunnen we geven wat we niet 

hebben?’ Desalniettemin besloten we door te gaan en God te eren door Hem de eerste tiende van 

ons inkomen te geven. Gelijk de allereerste week kregen we al een opdracht voor de bouw van een 

huis, en er zouden er meerdere volgen. Nu vroegen we ons niet langer af hoe we onze toewijding 

aan God zouden kunnen nakomen; we zijn zelfs meer gaan geven! En als het verhaal daar zou 

eindigen, zou het nog steeds een goed verhaal zijn. Maar God is onovertrefbaar. Door een reeks 

goddelijk geregelde gebeurtenissen zijn we van huurders huiseigenaren geworden. Momenteel 

zitten we financieel op rozen. En hoewel dit verhaal gaat over vertrouwen op God, proberen we, 

erop terugziend, toch één vraag te beantwoorden: ‘Wát hebben we nou eigenlijk opgeofferd?’  
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Woensdag 19 oktober 

‘… het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft’ (Rom. 12:3)(NBV21). 

 
Voed je geloof dagelijks. 

Het is gemakkelijk om toe te geven aan negatieve gedachten en angsten over hoe dingen zullen 

aflopen op basis van je vroegere ervaringen. Zoals Jezus aangaf, leven we in een ‘ongelovige’ 
generatie (Matt. 17:17). Dat betekent dat je constant moet vechten tegen de defaitistische houding 

die wordt vertolkt door de cultuur, de media, het onderwijssysteem, de werkplek - en soms door je 

eigen vrienden. Zolang je dit niet herkent, kan het je uitputten doordat het je geloof verzwakt. 

Daarom moet je je geloof dagelijks voeden met Gods Woord. Jezus zei: ‘Als u een geloof had als een 

mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan…’ 
(Matt. 17:20)(HSV). Merk op dat Jezus niet doelt op een berg waarvoor je jaren geleden kwam te 

staan. Hij zei: ‘Zeg tegen deze berg.’ Hij wil dat je vandáág je geloof oefent! Hij zei: ‘Als u een geloof 

had als een mosterdzaad... zou niets voor u onmogelijk zijn’ (v. 20). Een mosterdzaadje is zo klein 

dat het vast kan gaan zitten tussen je tanden. Maar Jezus zei dat hoewel het ‘het kleinste van alle 

zaden’ is, het uitgroeit tot een boom die groot genoeg is voor de vogels om in te komen nestelen 

(zie Matt. 13:32). Meen jij dat jij dat geloof niet hebt? Maar dat heb je wel! Paulus zegt dat God aan 

ieder van ons een mate van geloof heeft gegeven. En wanneer het wordt geactiveerd, kunnen er 

wonderen gebeuren. Zelfs als je nog maar een greintje geloof over hebt, heb je wat je nodig hebt 

om overwinningen te behalen. Maar geloof werkt alleen wanneer het de taal wordt die je spreekt 

en de houding die je aanneemt. De vijand wil niet dat je dat weet, want wanneer je dat doet, denk 

je niet alleen na over wat er nú gebeurt, maar ga je ook nadenken over wat er mógelijk is! 

 
Donderdag 20 oktober 

‘Wanneer de Heer, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden’  
(Deut. 7:2)(NBV21). 

 
Slechte gewoonten overwinnen. 

Iemand schreef: ‘Zolang gewoonte en routine het levenspatroon bepalen, zullen er geen nieuwe 

dimensies van de ziel ontstaan.’ Gewoonten zijn als machines; ze leveren steeds hetzelfde product. 

Ze kunnen niet anders; ze zijn ontworpen om dat specifieke resultaat te produceren. Verandering 

vereist nieuw gedrag, nieuwe gedachten, relaties en een bereidheid om de strijd aan te gaan met 

oude manieren van denken. En dat vraagt om een sterke relatie met God! Toen God het beloofde 

land binnenging, zei Hij tegen zijn volk dat ze hun vijanden volledig moesten uitroeien; anders 

zouden hun vijanden in leven blijven om uiteindelijk hén uit te roeien. Dus wanneer God je vertelt 

dat het tijd is om de oorlog te verklaren aan je slechte gewoonten, zeg dan niet: ‘Iedereen doet het’ 
of ‘Het is toch niet zo erg’. Maar alles wat je tot slaaf maakt en je ervan weerhoudt te genieten van 

de vrijheid die Jezus voor je kocht op Golgota is wél erg. Bied niet langer weerstand of kom met 

excuses, maar bid of God je de wortel van je probleem laat zien en hoe je ermee om kunt gaan. Laat 

God weten dat je klaar bent voor een positieve verandering in je leven. Heb je ooit gemerkt dat na 

een bergtopervaring met God de vijand je altijd aan de voet van de berg staat op te wachten? Na 

hun ervaring op de berg der verheerlijking werden de discipelen van Jezus benaderd door een man 

wiens zoon verstrikt was geraakt in een cyclus van zelfvernietiging waarbij hij ‘dikwijls in het vuur of 

in het water viel’ (Matt.17:15). Elke keer dat je in dezelfde vallen blijft lopen, dezelfde fouten maakt, 

in dezelfde soort relaties stapt, verslaafd raakt aan dezelfde gewoonten, is het tijd om je probleem 

bij Jezus te brengen en Hem te vragen je te helpen. En dat zal Hij zeker doen! 
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Vrijdag 21 oktober 

‘Ik verheug mij in uw geboden…’ (Ps. 119:47)(NBV21). 

 
George Müllers gedachten over meditatie. 

George Müller was een man van groot geloof. Hij redde duizenden dakloze kinderen in Engeland. 

Soms was er niets te eten wanneer ze aan tafel kwamen voor het avondeten en dan bad hij en 

dankte God voor bovennatuurlijke voorzieningen. Nauwelijks had hij ‘amen’ gezegd, of er stond een 
bakker aan de deur met brood, of een groenteboer met groenten, of een boer met melk. Hier is een 

aantekening uit zijn dagboek, gedateerd op 9 mei 1841: ‘Ik zag duidelijker dan ooit dat mijn 

allerbelangrijkste dagelijkse bezigheid niet was hoe ik de Heer het meest zou kunnen dienen, maar 

hoe mijn innerlijke mens kon worden gevoed. Want ik zou kunnen proberen de waarheid te laten 

zien aan onbekeerden, ik zou kunnen proberen om gelovigen te helpen, maar het zou niet vanuit 

een juiste geesteshouding zijn gedaan als ik niet mijn vreugde had gevonden in de Heer, als ik niet 

dag aan dag was gevoed en gesterkt in mijn innerlijke mens. Vóór die tijd was het mijn gewoonte 

geweest om ‘s ochtends na het aankleden eerst te gaan bidden. Nu kwam ik erachter dat het 

belangrijkste was om mezelf over te geven aan het lezen van het Woord van God en erover te 

mediteren, opdat mijn hart zodoende zou worden getroost, bemoedigd, gewaarschuwd, 

terechtgewezen en onderwezen; en dat mijn hart op deze manier, door middel van het Woord van 

God, meer en meer in contact gebracht werd met God.’ Meer dan veertig jaar wandelde Müller in 

de kracht van God en zag wonderen. Wat was zijn geheim? Elke dag de tijd nemen om in Gods 

Woord te duiken en erover na te denken. 

 
Zaterdag 22 oktober 

‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk…’  
(2 Tim. 1:6)(NBV21). 

 
Gebruik je door God gegeven gave. 

Andere mensen vinden je misschien niet zo belangrijk, maar God wel. En zijn mening is degene die 

het meest telt. Herinner je je David nog? Voordat hij koning werd, moest hij twee obstakels 

overwinnen. Het eerste obstakel was het onvermogen van zijn familie om zijn potentieel te zien. 

Toen de profeet Samuël een koning kwam zoeken onder de zonen van Isaï, werd er niet eens aan 

David gedacht. Misschien kwam dat omdat hij de jongste was, of omdat zijn broers meer 

gekwalificeerd leken, of omdat zijn vader indruk op de profeet wilde maken. Het tweede obstakel 

was Samuëls onvermogen om Gods roeping op zijn leven te herkennen. Toen de profeet Samuël Elja 

zag, de oudste broer en een generaal in het leger van de koning, zei hij: ‘Hij die daar klaarstaat is 

vast en zeker degene die de Heer wil zalven’ (1 Sam.16:6). Maar God zette dat even recht voor 

Samuël - en voor ons - met deze woorden: ‘… de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt 

naar het hart’ (1 Sam. 16:7). Davids probleem is een veelvoorkomend probleem. Vaak geloven we 

niet in onszelf omdat we geen erkenning of aanmoediging van onze ouders hebben gekregen. 

Misschien heb je het in je om een geweldig muzikant te worden, maar omdat niemand er genoeg 

om gaf om je muzieklessen te geven toen je klein was, heb je jezelf opgegeven. Of misschien ben je 

een beginnend ondernemer die werd bekritiseerd vanwege je ‘dwaze ideeën’ over hoe je zaken 

moet doen en heb je de dromen van je jeugd opgegeven. Als dat het geval is, wordt het tijd om het 

er niet bij te laten zitten en weer op te komen voor wie je echt bent; om te gaan bidden dat God je 

ogen zal openen en iemand in je leven zal brengen die je zal bevestigen en ‘het vuur brandend 

houdt van de gave die God je schonk’. 
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Zondag 23 oktober 

‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’ (Ps. 30:5)(NBV21). 

 

Ervaringen in de nacht (1). 

De aarde draait voortdurend rond, wat betekent dat wanneer het licht is op het ene halfrond, 

het donker is op het andere. Terwijl de een middernacht ervaart, verheugt een ander zich 

omdat de dageraad eindelijk voor hem is aangebroken. Beide mensen leven op dezelfde 

planeet, maar ze zijn op heel verschillende plaatsen. Dus wanneer jij een nachtelijke (lees: 

donkere) ervaring hebt, zúllen dingen gaan veranderen als je het nog wat langer volhoudt. Dat 

garandeert God. Op dezelfde manier waarop je de duisternis indraaide, zul je er weer 

uitdraaien. God draait nachtdienst en Hij zal je duisternis in licht veranderen als je Hem blijft 

vertrouwen. Vergeet niet dat bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel ‘s nachts 

plaatsvonden! Bijvoorbeeld bij Adam: terwijl hij sliep, kwam God bij hem, voerde een operatie 

uit en schiep Eva. Om middernacht, terwijl de andere gevangenen sliepen, zongen Paulus en 

Silas lofzangen voor God en Hij bevrijdde hen. Toen Petrus in de gevangenis zat opgesloten, 

zond God om middernacht een engel om hem te bevrijden. Toen Jezus werd gekruisigd, werd de 

aarde in duisternis gedompeld, maar op Paasmorgen ging het licht aan - voor altijd. Je moet wat 

nachtelijke ervaringen verwachten; het hoort nu eenmaal bij het leven op aarde. Gods ‘donkere 
kamer’ is waar Hij je ontwikkelt naar het beeld van Christus. Doorzettingsvermogen geeft je de 

geloofsbrieven om het daglicht in te lopen, omdat je het recht hebt verdiend om daar te zijn. Dit 

soort geloof is vasthoudend, radicaal en meedogenloos. Wanneer het in het nauw wordt 

gedreven, houdt het stand en verklaart: ‘Ik ben mijn baan kwijt, mijn hypotheek is te laat, mijn 

symptomen zien er niet al te best uit, maar ik geloof nog steeds in God.’ Dat soort geloof loont, 

elke keer opnieuw.  
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