
Het Woord voor Vandaag – week 43 

Maandag 24 oktober 

‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen’ (Jer. 1:5)(NBV21). 

 

Ervaringen in de nacht (2). 

Wanneer God je zegent, bereid je dan maar vast voor op de klagers die vinden dat Hij hén had 

moeten zegenen in plaats van jou - of in elk geval minstens zoveel als jij. Toen er een geschil 

ontstond over welk van de twaalf stammen het volk Israël moest leiden, zei God tegen Mozes dat 

elke stamleider zijn naam op zijn staf moest schrijven en deze ‘s nachts in de tabernakel moest 
leggen. Toen zei God: ‘De staf van de man die Ik uitkies, zal gaan bloeien. Zo zal Ik dat voortdurende 

geklaag van de Israëlieten tegen jullie doen verstommen’ (Num. 17:20). Kun je je het voorstellen? 

Een oude stok zonder wortels of sap die in het donker gaat bloeien? De waarheid is dat geloof niet 

kan groeien zonder ontberingen; het moet broeden in de duisternis van tegenspoed. Er is een 

stadium waarin je niet eens wéét dat je door God bent uitverkoren; Hij is de enige die het weet. Hij 

zei tegen Jeremia: ‘Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend’ (NBG). Voordat er nog 

maar een pieptoon op een monitor te horen was, had God al plannen voor je. De reden dat je toen 

niet stierf op de operatietafel of bij dat auto-ongeluk is omdat God zijn hand op je had. Bovendien 

heeft Hij jou niet gekozen omdat je zo deugdzaam en geweldig bent. Nee, ‘wat in de wereld 

onbeduidend is… heeft God uitgekozen… Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen’ 
(1 Kor. 1:28-29). Toen God de hemel en de aarde schiep, staat er dat ‘duisternis over de oervloed 
lag’ (Gen. 1:2). Toen sprak God en zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen... En zo 

gebeurde het’ (Gen. 1:14-15). En vandaag kan God licht brengen in je duisternis en hoop in je 

wanhoop. Hij laat zich niet intimideren door de duisternis - het is waar Hij zijn beste werk doet! 

 

Dinsdag 25 oktober 

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander’ (Fil. 2:4)(NBV21). 

 

Goede relaties opbouwen. 

Paulus schrijft: ‘Zet jezelf opzij en help anderen verder. Wees niet zo gefocust in hoeverre iets jóu 

baat. Vergeet jezelf lang genoeg om een helpende hand te kunnen bieden’ (naar v. 4). Dat betekent 

een aantal dingen: wees ten eerste oprecht geïnteresseerd in anderen. ‘Wees blij met wie zich 

verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft’ (Rom. 12:15). En dat kan alleen wanneer je de tijd 

neemt om uit te zoeken wat er in de wereld van een ander speelt. Probeer ook positief gestemd te 

zijn. ‘Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart stemt de geest somber’ (Spr. 
15:13). Zadel anderen niet altijd op met jouw problemen, ze hebben er zelf al genoeg. Breng ze in 

gebed bij de Heer. Wees verder voorzichtig met wat je zegt en zeg altijd minder dan je denkt. ‘Een 
dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom’ (Spr. 29:11). En aangezien hóe 

je iets zegt net zo belangrijk is als wát je zegt, is het goed om te proberen om altijd vriendelijk en 

beleefd te zijn. Wees vervolgens betrouwbaar. De Bijbel zegt dat de mensen in de laatste dagen 

trouweloos zullen zijn (zie 2 Tim. 3:1-3), maar jij hoeft die profetie niet te vervullen. Wanneer je zegt 

dat je iets gaat doen, doe het dan. Karakter wordt gemeten aan de hand van daden, niet van 

woorden. Probeer dus iemand te zijn wiens woord betekenis heeft. Wees ten slotte een 

bemoediger. Barnabas stond bekend als een motivator omdat hij de gelovigen aanmoedigde (zie 

Hand. 11:23). Wat gebeurt er wanneer je een kind op een schommel duwt? Uiteindelijk begint hij 

zelf heen en weer te bewegen en doet het in zijn eentje; hij had alleen wat hulp nodig om op gang 

te komen. Zelfs een glimlach kan wonderen doen. Job zei: ‘Toen ik hen toelachte konden ze het 

nauwelijks geloven; hun gezichten lichtten op, hun moeiten voelden minder zwaar’ (naar Job 29:24). 

Zo simpel kan het soms al zijn! 
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Woensdag 26 oktober 

‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’ (Ps. 127:1)(NBV21). 
 

Hulp voor je huwelijk. 

Niemand weet meer over het huwelijk dan God. Hij kwam niet alleen met het idee - hij bracht ook 

het eerste stel bij elkaar. En zijn Woord zegt: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de 

bouwers.’ Dus laten we ons tot zijn Woord wenden en zien wat voor soort hulp Hij te bieden heeft 

voor je huwelijk. Wees ten eerste bereid om advies aan te nemen. Salomo zegt: ‘Betweters maken 

ruzie, wie goede raad ter harte neemt is wijs’ (Spr.13:10). Dus voordat het argument een patstelling 

bereikt en de patstelling tot een volledige crisis leidt, zou het goed zijn om input te krijgen van een 

vertrouwde vriend of ergens hulp te zoeken. Dat vergt nederigheid, maar het levert veel op. Stop 

daarnaast niet met praten. Ook al lijkt iets voor jou vanzelfsprekend, ga er niet vanuit dat je partner 

je gedachten kan lezen. En neem geen toevlucht tot ‘de stille behandeling’. Vertel je partner wat je 

dwars zit, zelfs als het betekent dat je een meningsverschil moet oplossen. Het gaat pas echt mis 

wanneer onenigheid je koud laat en je geen enkele behoefte voelt om het op te lossen. Houd je 

liefde ook levend. Een sterk huwelijk opbouwen betekent telkens opnieuw verliefd worden - op 

dezelfde persoon. Paulus schrijft: ‘Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid 

wint…’ (Fil. 1:9). Het is onmogelijk om aan echtelijke stress te ontsnappen, maar je kunt het 

beheersen door pauzes in te plannen, weg van de dagelijkse sleur. Samen wandelen, een film kijken 

die jullie allebei leuk vinden, ergens koffie gaan drinken, dingen doen die jullie weer met elkaar 

verbinden. En laat je kinderen weten dat je af en toe de tijd neemt om eens met zijn tweeën te zijn. 

Ze zullen het niet alleen leren waarderen, het zal hén later helpen om zelf voor een goed huwelijk te 

zorgen. 

 

Donderdag 27 oktober 

‘Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint…’ (Fil. 1:9)(NBV21). 
 

Communiceer met je partner. 

Is het je ooit opgevallen dat mensen in hun verkeringstijd urenlang moeiteloos konden praten, maar 

dat na een tijdje getrouwd te zijn gesprekken oppervlakkig kunnen worden en zelfs tot 

meningsverschillen kunnen leiden, tenzij eraan gewerkt wordt? De Bijbel zegt: ‘Ieder mens moet 

zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken’ (Jak. 1:19). Communiceren is een kunst. 

Zoek dus naar mogelijkheden om elkaar te complimenteren. Jij vindt zelf misschien dat je partner 

geweldig is, maar hij/zij moet je het wel vaak horen zeggen. Er zijn twaalf complimenten nodig om 

het effect van één kritische opmerking te neutraliseren, dus wanneer je partner erdoorheen zit, 

bouw hem dan op. Probeer hem verder niet te veranderen door te zeuren. Vragen als ‘waarom-kan-

je-niet’ of ‘waarom-doe-je-altijd’ kunnen meer lijken op de vragen van een ouder aan een kind! 

Vertel je partner één keer - niet duizend keer - wat je dwarszit. En voordat je iets zegt, is het goed 

om je af te vragen of je het ook tegen een goede vriend zou zeggen. Zo niet, zeg het dan niet! Ook 

moet je beseffen dat een huwelijk maar zoveel openhartigheid aan kan. Korter is beter vaak. ‘Schat, 
kunnen we een paar minuten praten?’ is minder bedreigend dan het onheilspellende: ‘We moeten 

praten…’ Je ziel blootleggen is een delicaat iets voor mensen. Als je ze onder druk zet, krijg je juist 

het verkeerde resultaat. Als je partner niet reageert op een kwestie, bespreek het dan eventueel 

met een vertrouwd persoon. Geef je partner dan de beknopte, minder emotionele versie. Laat je 

partner ten slotte ook eens het voortouw nemen. Wanneer hij/zij het heeft over dingen die jou niet 

zo boeien, denk dan aan de tekst: ‘Wees elkaar onderdanig’ (Efez. 5:21)(HSV). Of in een andere 

vertaling: ‘Onderwerp u aan elkaar’ (HB). Soms betekent dat vragen waar de ander het over zou 

willen hebben. Voor een goed huwelijk loont het om bewust te werken aan een goede 

communicatie. 
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Vrijdag 28 oktober 

‘Kinderen, ik schrijf u…’ (1 Joh. 2:12)(NBV21). 

 

Je stadium en je status. 

Johannes zegt: ‘Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam’ (v. 

12). Wanneer je wedergeboren bent, is het enige dat je weet dat je zonden zijn vergeven en dat 

je recht voor God staat. Maar eigenlijk moet je nog veel meer leren. De Griekse term voor 

‘kinderen’ verwijst naar dreumesen. En dreumesen blijven struikelen en vallen. Totdat ze leren 

lopen, hebben ze iemand nodig die ze oppakt en hen verzekert dat vallen niet betekent dat ze 

nooit zullen lopen of dat ze geen deel uitmaken van het gezin. Ten aanzien van iemands 

geestelijke kindertijd is het goed om twee dingen helder te hebben: het verschil tussen iemands 

groeistadium en zijn status, zijn positie voor God. Haal ze niet door elkaar! Vertrouwen op het 

volbrachte werk van Christus geeft je het recht bij God om een volledig geaccepteerd, verlost 

kind van Hem te zijn. Als je dat vergeet, zal de duivel je bij elke valpartij aan je redding laten 

twijfelen. Wanneer je zondigt, betekent dit niet dat je positie voor God is veranderd; het 

betekent dat het stadium van je geestelijke groei wat bijslijpwerk nodig heeft. De vergeving die 

je ontvangt bij de wedergeboorte is een rechtshandeling waardoor je een lid van Gods gezin 

wordt met een goede reputatie. Maar de vergeving die je dagelijks ontvangt, is een relationele 

handeling. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je een aantal verkeerde getallen in je 

rekenmachine invoert? Er zit een knopje op waarmee je je fout kunt wissen en opnieuw kunt 

beginnen. Dat is wat het bloed van Jezus doet. Berouw stelt je in staat om zonde teniet te doen 

door Gods vergeving in gang te zetten zodat de stroom van zijn genade doorgaat. En wanneer 

genade stroomt, volgt groei. 

 

Zaterdag 29 oktober 

‘Weldoordachte ijver strekt een mens tot voordeel…’ (Spr. 21:5)(NBV21). 

 

Acht principes om naar te leven. 

Mensen die doelen stellen, bereiken veel meer dan mensen van gelijke opleiding en 

bekwaamheid die dat niet doen. Met dit in gedachten volgen hier acht nuttige levensprincipes. 

1) Bepaal wat je wilt. Maar raadpleeg eerst God. ‘Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt 

uitgevoerd, is het plan van de Heer’ (Spr. 19:21). 2) Denk op papier. Het opschrijven van je 

doelen geeft ze een permanent karakter en het geeft jou energie. ‘Weldoordachte ijver strekt 

een mens tot voordeel.’ Vage doelen brengen je niet waar je heen wilt. 3) Stel een deadline 

vast. Zonder een duidelijk begin en einde is het gemakkelijk om dingen uit te stellen en dan 

bereik je sowieso niet veel. 4) Maak een lijstje van wat je moet doen. Houd het bij de hand; dan 

blijf je bij de les. 5) Maak van je lijstje een actieplan. Bepaal wat je eerst moet doen en wat je 

later kunt doen. Een georganiseerd plan is altijd beter dan te proberen alles in je hoofd bij te 

houden. 6) Handel direct. ‘Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen 

maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed’ (Efez. 5:15-16). Doe in elk geval iéts! Een 

middelmatig plan dat is uitgevoerd, verslaat een briljant plan waarmee niets wordt gedaan. 7) 

Doe elke dag iets om je verder te helpen. Neem dat op in je planning. Lees bijvoorbeeld 

systematisch je Bijbel door, bel een bepaald aantal mensen of klanten (als dat bij je werk hoort) 

en trek wat tijd uit voor lichamelijke activiteit. 8) Zorg voor een doel waar je je leven aan wilt 

wijden. En houd dat doel te allen tijde in de gaten. ‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid 

ons hart vervult’ (Ps. 90:12). 
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Zondag 30 oktober 

‘… laat hij naar vrede streven en die najagen’ (1 Petr. 3:11)(NBV21). 

 

Gezond compromis. 

‘Streef ernaar in vrede te leven met allen’ (Hebr. 12:14). ‘De wijsheid van boven daarentegen is 

vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand… Waar in vrede wordt gezaaid, 
brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten’ (Jak. 3:17-18). ‘Wie het 
leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn 

lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar 

vrede streven en die najagen’ (1 Petr. 3:10-11). Een gezond compromis betekent niet dat je 

moet opgeven wat je echt gelooft of wie je echt bent. Het betekent niet dat je een kortere weg 

neemt en jezelf uit ongeduld of vrees overgeeft aan het één na beste of twee of drie na beste. 

Nee, bij een gezond compromis gaat het erom te ontdekken hoe je voor beide partijen een win-

winpositie kunt bedingen. Een eerste vereiste is dat je probeert de dingen te zien door de ogen 

van de andere persoon die bij de situatie of het probleem betrokken is. En een gezond 

compromis is het kenmerk van gezonde relaties. Het is verleidelijk om iemand weg te zetten als 

‘fout’ of ‘egoïstisch’ en te weigeren een ander perspectief te zien dan dat van jezelf. Maar juist 

dan is het van cruciaal belang is om je trots opzij te zetten, de rol die je speelt los te laten en te 

proberen te begrijpen hoe de ander zover gekomen is. Een vleesmes is nodig wanneer je een 

maaltijd wilt, maar een fijn chirurgisch instrument is nodig wanneer je uit bent op genezing. Zijn 

er geen momenten geweest waarop jij zelf geduld, liefde en begrip nodig had? Ja toch zeker? 

Wees dan bereid om dezelfde genade aan anderen te tonen. Soms is alles wat nodig is een 

beetje geven en nemen om de relatie te laten werken en om de zaken voor alle betrokkenen 

beter te laten verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.  

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2022. All rights reserved.  

Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: 

 tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl 


