
Het Woord voor Vandaag – week 44 

Maandag 31 oktober 

‘… u bent allen één in Christus Jezus’ (Gal. 3:28)(NBV21). 
 

Hoed je voor kliekvorming. 

Inherent aan kliekvorming is dat je bepaalde mensen buitensluit. En je buitengesloten voelen 

doet pijn. David ervoer het: ‘Zelfs mijn beste vriend, die ik vertrouwde en die at van mijn brood, 
heeft zich tegen mij gekeerd’ (Ps. 41:9). Een kliek bestaat uit zwakke mensen die bang zijn om 

anders te zijn. Ze geloven dat ze, zolang ze bij anderen zijn die denken en handelen zoals zij, niet 

voor verrassingen zullen komen te staan of hoeven te veranderen. Het is misschien mensen 

eigen om naar dit soort saamhorigheid te hunkeren, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Een kliek 

op de werkvloer zorgt voor verdeeldheid, wat weer resulteert in een ellendige sfeer voor 

anderen. Mensen worden niet langer als afzonderlijke personen beschouwd, maar als ‘aan de 
kant van Pietje’ of ‘in de hoek van Truus’. Zo’n kliek wordt niets meer dan een centrum/*plek 

voor roddels, achterbakse zaken, affaires en elke denkbare puinhoop die mensen kunnen 

creëren. Satan verleidt ons met de zekerheid van ‘de groep’ om te voorkomen dat we onze 
individuele gaven en doelen ontdekken en Gods wil doen. Als je in een kliek zit, breek er dan zo 

snel mogelijk uit! Wijs de druk af om je te schikken naar het groepsdenken. Deze mentaliteit kan 

ervoor zorgen dat je onverwacht dingen doet waarvan je nooit had gedacht dat je ze zou doen - 

of het nu gaat om het verlagen van je principes of je mond houden wanneer de groep iemand 

bekritiseert. Je bent misschien zelfs bang dat de groepsleden zich tegen je keren als je opkomt 

voor wat juist is. Kliekvorming kan van alles in de hand werken, zoals racisme en seksisme, 

leeftijdsdiscriminatie en het bevooroordeelde gedrag dat daarmee gepaard gaat. Een kliek haalt 

zijn kracht uit het uitsluiten van degenen die anders zijn. En hoe je het ook wendt of keert, dat is 

vooringenomenheid! Je bent Gods kind - net als je collega’s en andere gemeenteleden - en die 

behoor je goed te behandelen. 

 

Dinsdag 1 november 

‘… wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid’ (1 Joh. 2:17)(NBV21). 
 

Doe je Gods wil? 

Het belangrijkste wat je in je leven kunt doen is het doen van Gods wil. En weet je waarom? 

Omdat Gods wil het enige is dat blijft tot in eeuwigheid. God heeft een plan voor jouw leven en 

dat plan vormt zijn ‘wil’ voor jou. Hoe kun je erachter komen wat God met je leven wil? Probeer 

je eens de volgende twee dingen voor te stellen: 1) Een polaroidfoto. Herinner je je die nog? Je 

klikte en er kwam gelijk een foto tevoorschijn. Eerst niet zo duidelijk, dus je moest even 

wachten. Maar langzaamaan, terwijl je bleef wachten, werd het beeld duidelijker. Zo is het ook 

met Gods wil. ‘Het pad van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, 

totdat de dag zijn licht verspreidt. Maar de weg van de goddelozen is duisternis; ze struikelen, 

en weten niet waarover. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken 

gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor 

wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn’ (Spr. 4:18-22). 2) Een boekrol. Als 

God je in één keer zijn hele wil voor je leven zou tonen, zou je overweldigd zijn. Maar zoals je 

een ouderwetse boekrol openrolt, zo openbaart Hij beetje bij beetje zijn wil aan jou naarmate je 

verder groeit als christen en ermee om kunt gaan. En aangezien het Góds wil is, heb je ook zíjn 

kracht nodig om hem te vervullen. Je hebt ook de zekerheid van zijn aanwezigheid nodig. En Hij 

belooft dit in zijn Woord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, 

het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus’ (Fil. 1:6). 
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Woensdag 2 november 

‘Wat moet ik dan doen met Jezus…?’ (Matt. 27:22)(NBV21). 

 

Wat ga je met Jezus doen? 

We hebben drie keuzes ten aanzien van Jezus. Ten eerste kunnen we Hem afwijzen. Dat is wat 

de farizeeën deden. Pilatus zei tegen hen: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias 

wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met Hem!’ (v. 22). Waarom? Omdat zijn 

genade en kracht hún gebrek aan beide aan het licht brachten. Zijn waarheid bracht hun 

dwaling aan het licht. En wanneer je de boodschap niet leuk vindt, verwerp je de boodschapper. 

Ten tweede kun je Jezus mijden. Dat is wat de vrouw van Pilatus deed: ‘… hem werd een 
boodschap van zijn vrouw gebracht: Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik 

namelijk vannacht in een droom veel moeten lijden’ (Matt. 27:19). Waarom mijden mensen 

Jezus? Omdat Hij een reactie afdwingt in ons hart. Hij roept je op om een keuze te maken tussen 

leven voor jezelf of leven voor Hem. De hogepriesters zeiden dat Hij het volk opruide (zie Luc. 

23:5). En ze hadden gelijk! Voordat Jezus je verlost, zal Hij je gemoedsrust verstoren. En 

sommigen van ons willen niet gestoord worden. Ten laatste kun je Jezus ook aanvaarden. Dat is 

wat Paulus deed: ‘Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven’ (Gal. 2:20). Pilatus 

probeerde zijn handen te wassen in onschuld om van de zaak af te komen en te voorkomen dat 

hij een beslissing moest nemen over Jezus. Maar dat lukt gewoon niet. Jezus zei: ‘Wie niet met 

Mij is, is tegen Mij’ (Matt. 12:30). Dus als je Christus niet hebt aanvaard als je Verlosser, geldt 

deze vraag ook voor jou: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus?’ 
 

Donderdag 3 november 

‘… de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij’  
(Joh. 14:30)(NBV21). 

 

‘In Christus’ is er geen veroordeling voor jou. 

De Bijbel zegt: ‘De aanklager van onze broeders en zusters... is ten val gebracht. Zij hebben hem 

dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen’ (Op. 12:10-11). Satan is 

‘de aanklager’. Op grond waarvan beschuldigt hij ons? Op grond van onze zonde! Het is niet zo 

dat God zonde niet zal vergeven, maar wanneer we weigeren die te erkennen en er berouw 

over hebben, dan geven we Satan de kans geven om ons te veroordelen. Nu begrijp je waarom 

je je zo slecht voelt wanneer je niet beleden zonde koestert. Daardoor geef je Satan macht over 

je. Let op wat Jezus zei: ‘De heerser van deze wereld [Satan] is al onderweg. Hij heeft geen 

macht over Mij.’ Satan kon geen enkele zonde in het leven van Christus aanwijzen; daarom had 

hij geen macht over Hem. En hier is het goede nieuws: wanneer je ‘in Christus’ bent, verliest 
Satan ook zijn macht om jou te veroordelen. ‘Dus is er nu geen verdoemenis (veroordeling) voor 

hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’ (Rom. 

8:1)(HSV). Zul je van tijd tot tijd nog zondigen? Ja, en wanneer je je daarvan afkeert, zal God je 

reinigen, met je aan de gang gaan en je de overwinning geven. Maar zolang je veilig 

gepositioneerd bent ‘in Christus’, Degene in wie geen zonde is, is Satans veroordeling aan 

dovemans oren gericht en kun je leven met de vreugde te weten dat je volledig door God bent 

geaccepteerd. Dus wanneer Satan zegt: ‘Je hebt gezondigd, daarom ben je geen christen,’ geloof 

hem dan niet. Zolang je ‘in Christus’ bent, ben je gewoon een christen in ontwikkeling. Dat besef 

neemt een krachtig wapen uit Satans handen. 
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Vrijdag 4 november 

‘Leer mij uw wil te volbrengen, U bent mijn God…’ (Ps. 143:10)(NBV21). 

 
Over Gods wil (1). 

Na je bekering is je geest dat deel van jou dat in staat is om contact te maken met God en op 

Hem te reageren. De Bijbel zegt: ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de 
Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid.  Hij kan het ook niet begrijpen, omdat 

het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles op de 

juiste wijze beoordelen…’ (1 Kor. 2:14-15). Je kunt iets in je geest weten zonder het met je 

verstand te begrijpen. Klinkt dat vreemd? Dat is het niet: ‘U echter bent gezalfd door Hem die 

heilig is, en allen kent u de waarheid’ (1 Joh. 2:20). Soms lees je in de Bijbel en springt er een 

tekst uit en ‘weet’ je a.h.w. dat het God is die tot je spreekt en je richting geeft. Op dat moment 

lijkt het misschien niet logisch voor je, maar in je geest resoneert er iets dat zegt dat het klopt. 

We gebruiken verschillende woorden om deze ervaring te beschrijven, zoals ‘leiding’ of ‘een 

ingeving’. Kun je het ook bij het verkeerde eind hebben en hier fouten bij maken? Ja, dat kan 

zeker. Dat overkomt zelfs de meest ‘doorgewinterde’ christen. In zijn jeugd sprak God vier keer 

tot de profeet Samuël voordat hij eindelijk zijn stem herkende. Net zoals je je lichaam traint om 

het sterker te maken, moet je je geest oefenen om die scherper en gevoeliger voor God te 

maken: ‘Maar voor volwassenen is er vast voedsel; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en 

zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad’ (Hebr. 5:14). 

 
Zaterdag 5 november 

‘Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en 

oprechtheid’(Efez. 6:6)(NBV21). 

 
Over Gods wil (2). 

Heb je ergens hart voor? Heb je een bepaalde passie? Als Jood was Paulus gepassioneerd om 

het Joodse volk te bereiken: ‘… ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen 

worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt 

hun aan inzicht. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid 

te laten gelden, en erkennen ze die van God niet. De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, 

zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard’ (Rom. 10:1-4). Betekent dat dan 

dat je een ‘bediening’ moet hebben om Gods wil te kennen en te doen? Nee. Nelson Mandela 

ijverde zo vurig voor zijn volk om hen te verlossen van het kwaad van de apartheid dat hij bereid 

was om zevenentwintig jaar in de gevangenis door te brengen om het tot stand brengen. 

Wanneer in je hart de vraag gaat leven wat je aan een bepaalde situatie kunt veranderen, 

ontdek je wellicht Gods wil voor jou. De mensen die van deze wereld een betere plek hebben 

gemaakt, stelden allemaal die vraag. Thomas Edison beantwoordde hem door de wereld 

gloeilampen te geven. Henry Ford beantwoordde hem door de wereld de auto te geven. 

Moeder Teresa beantwoordde hem door de vergeten en stervende mensen van India liefde en 

waardigheid te geven. En Nehemia: eerst huilde hij over de ruïnes van Jeruzalem, daarna 

herbouwde hij de muren. Wat beweegt jou? Wat leeft er in jouw hart? Bij het beantwoorden 

van die vraag ontdek je misschien Gods wil voor je leven. 
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Zondag 6 november 

‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik…’ (Ps. 40:8)(NBV21). 

 

Over Gods wil (3). 

Iedereen heeft bepaalde vaardigheden. De Bijbel zegt dat we allemaal verschillende gaven 

hebben (zie Rom. 12:6). Wat is jouw belangrijkste gave? Of denk je dat je geen gaven hebt? 

Maar niemand is geboren zonder gaven! Jouw gave kan onontdekt, onontwikkeld, ongebruikt, 

onderbenut of zelfs misbruikt zijn, maar je hebt hem wel. Heb je ooit het gezegde gehoord: ‘Er is 

niets zo krachtig als een goed idee op het juiste moment’? Wanneer je de juiste gelegenheid 

met de juiste gave op het juiste moment combineert, kunnen de resultaten je versteld doen 

staan (letterlijk je geest verruimen). Eerst leek het leven een beetje op louter overleven en dan 

sta je opeens voor een crisis, of er doet zich een situatie voor, of er opent zich een deur naar 

kansen en dan ontdek je vermogens die al jaren in je sluimeren. Vandaag voel je je misschien 

opgesloten in een situatie zonder uitweg, maar God is iemand die voor een ‘uitweg’ zorgt (zie 1 

Kor. 10:13). Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego waren Joden die als ballingen waren 

weggevoerd naar Babylon. Niet echt kans op een uitweg dus! Maar de Bijbel zegt: ‘En God 

schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften... En over welke 

kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo 

voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk’ (Dan. 1:17, 20). Betekent dit dan 

gewoon maar achteroverleunen en wachten tot het succes je in de schoot geworpen wordt? 

Nee, het oude gezegde dat de gelegenheid zich voordoet is eigenlijk niet waar. Gelegenheden 

wachten op mensen die de deur openen, naar buiten stappen en ernaar op zoek gaan. 
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