
Het Woord voor Vandaag – week 45 

Maandag 7 november 

‘Moge de God van de vrede… u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen’ (Hebr. 

13:21)(NBV21). 

 

Over Gods wil (4). 

Persoonlijkheid zegt iets over wat voor type je bent. Voordat een bedrijf een leider in dienst 

neemt, wordt er vaak een persoonlijkheidsprofiel gemaakt om zijn sterke en zwakke punten te 

identificeren. Wat voor type ben jij eigenlijk? Wat leeft er sterker in jou: compassie met mensen 

of competitiedrang? Ben jij een hardwerkend gedreven type, of eerder een zorgzaam persoon? 

Het ergste wat je kunt doen, is jaloers zijn op het persoonlijkheidstype van iemand anders en 

willen dat jij net zo zou zijn als die ander. Dat is hetzelfde als tegen God zeggen dat Hij een fout 

gemaakt heeft toen Hij jou schiep. God zal je helpen om je gedrag te veranderen en je karakter 

te versterken, maar je kunt bidden tot je erbij neervalt: je persóónlijkheid zal Hij niet 

veranderen. In plaats daarvan zal Hij je helpen die te onderkennen en ten volle te benutten. Het 

oude gezegde geldt nog steeds: ‘Soort zoekt soort.’ Arenden willen niet omgaan met eenden. Ze 

willen niet op een boerenerf wonen of in een vijver zwemmen. Het zit gewoon in hun aard dat 

ze geen geduld hebben met degenen die niet kunnen zweven. Arenden zijn eenlingen. Eenden 

daarentegen zijn teamspelers. Sommigen trekken duizenden kilometers richting warmere 

klimaten, vliegend in een perfecte V-formatie zonder het patroon te verbreken. Ze weten hoe ze 

elkaar moeten respecteren en voor elkaar moeten zorgen. Voordat God je taken toewijst, 

‘ontwerpt’ Hij je. Hij geeft je de juiste persoonlijkheid om zijn plan voor jouw leven te vervullen. 

Dus in plaats van jezelf omlaag te halen of te wensen dat je een ander temperament had, zeg je 

met de psalmist: ‘U was het… die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof U om het 

ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in 

het diepst van mijn ziel’ (Ps. 139:13-14). 

 

Dinsdag 8 november 

‘… om zo te ontdekken wat God wil…’ (Rom. 12:2)(NBV21). 

 

Over Gods wil voor jouw leven (5). 

Hoe kun je Gods wil voor jouw leven kennen? Ervaring speelt ook mee. Paulus antwoordt: ‘… 
wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van 

God is’ (zie v. 2)(NBG). Het woord ‘hervormen’ zegt het al: ‘van vorm veranderen’. Hoe wordt 

een diamant gevormd? Het is het resultaat van niet aflatende druk gedurende een lange 

periode. De ervaringen van je leven zullen je wijzen naar het doel van je leven. Pijn wordt door 

God nooit verspild! De psalmist zei: ‘Voor ik vernederd werd, tastte ik mis, nu houd ik mij aan 

uw woord... Het was goed voor mij dat ik vernederd werd, zo leerde ik uw wetten kennen’ (Ps. 

119:67, 71). Hoe leren we het goede te doen? Door de pijn te ervaren van het verkeerde te 

doen. Maar misschien ben jij door mensen slecht behandeld en vraag je je af of dat ook deel 

uitmaakt van Gods wil voor je leven. Dat zou kunnen. Paulus schrijft: ‘U moet weten… dat wat 
mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid’ (Fil. 1:12). Dan voegt 

hij eraan toe: ‘… zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd, of ik nu in 
leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst’ (Fil. 1:20-21). De 

achterkant van een wandkleed ziet eruit als een warboel van draden. Maar dat is wat er nodig is 

voor een afbeelding vol schoonheid, orde en waarde. Begrijp je wat ik bedoel? Leg je 

levenservaringen dus maar eens opnieuw onder de loep. 



Het Woord voor Vandaag – week 45 

Woensdag 9 november 

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

 

Leren luisteren. 

Om goede relaties op te kunnen bouwen is het belangrijk om een goede luisteraar te worden. Een 

aantal tips om een goede luisteraar te worden: 1) Luister zonder iemand in de rede te vallen. Zelfs 

wanneer jij meer weet dan degene die tegen je praat! Toon voldoende respect om op waarde te 

schatten wat de ander zegt en luister aandachtig totdat hij is uitgepraat. 2) Probeer andermans 

standpunt, gevoelens, gedachten en behoeften te begrijpen. Met andere woorden, luister om te 

begrijpen. Goed luisteren is horen wat mensen werkelijk denken, bedoelen of voelen, niet wat jij 

denkt dat ze zouden moeten denken, bedoelen of voelen. Gis niet, maar vraag vriendelijk: ‘Begrijp ik 
je goed? Bedoel je…? Heb je het gevoel dat...?’ Ga er niet vanuit - verifieer het. 3) Vermijd 

overhaaste conclusies. Luister zonder te oordelen. Als wat ze zeggen niet helemaal klopt, blijf dan 

luisteren. ‘Wie antwoordt zonder eerst te luisteren handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk’ 
(Spr. 18:13). Wanneer je meer te horen krijgt, wordt het misschien logischer. 4) Laat de ander niet in 

de verdediging hoeven schieten. Luister zonder te corrigeren, te pareren of een gevoel van 

minderwaardigheid te creëren. Zeggen: ‘Zo was het niet’ of ‘Ja, wat had je dan verwacht?’ of ‘Dat is 

dwaas, je bent veel te gevoelig’ is dodelijk voor goede communicatie. 5) Accepteer andermans 

opvattingen en gevoelens als geldige uitingen van een waardevol persoon. Bevestig de spreker. 

Door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Als ik je goed begrijp, denk je... voel je... heb ik gelijk?’ Vraag de ander 

om je te helpen om met hem op één lijn te komen. Een opmerking als: ‘Gezien wat je me hebt 

verteld, kan ik begrijpen waarom je je zo zou voelen’ zal zijn bereidheid vergroten om jouw 

gedachten in overweging te nemen en de oplossingen die jij aanbiedt te accepteren. Als je mensen 

wilt winnen en beïnvloeden, leer dan te luisteren. 

 
Donderdag 10 november 

‘Niemand onder hen leed gebrek…’ (Hand. 4:34)(NBV21). 

 

Laten we zorgdragen voor elkaar. 

Wanneer we aan de nieuwtestamentische gemeente denken, hebben we de neiging om ons te 

concentreren op haar kracht en groei. In Handelingen 2 predikt Petrus en worden er drieduizend 

mensen voor Christus gewonnen. In Handelingen 3 werd een verlamde man die bij de tempelpoort 

zat te bedelen, genezen door de bediening van Petrus en Johannes. In Handelingen 4 lezen we dit: 

‘Maar van degenen die die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat 

het aantal gelovigen groeide tot ongeveer 5000’ (v. 4). Prediking! Zielen winnen! Wonderen! Groei! 

Spannende dingen allemaal. Maar hier is een deel van hun verhaal dat je niet mag missen: ‘Allen die 

tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen 

als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met 

grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 

Niemand onder hen leed gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de 

opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte 

onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Josef… die van de apostelen de bijnaam 

Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. Hij bezat een akker, 

die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht’ (v. 32-37). Ja, onze hoogste prioriteit 

moet het winnen van mensen voor Christus zijn en hen tot geestelijke volwassenheid brengen. Maar 

als we in de voetsporen van de nieuwtestamentische gemeente willen treden, moeten we niet 

vergeten dat we ook geroepen zijn om zorg te dragen voor elkaar. 
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Vrijdag 11 november 

‘Steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet’ (Ps. 16:8)(NBV21). 
 

Je komt er wel doorheen. 

Wanneer bidden geen antwoord lijkt op te leveren, wordt de vraag: ‘Hoe kom ik hier 
doorheen?’ De Bijbel gaat hierop in door ons te vertellen dat Jezus ‘met de vreugde voor ogen 

die voor Hem in het verschiet lag, het kruis heeft verdragen en de schande ervan aanvaard…’ 
(Hebr. 12:2). Dan volgt: ‘Laat tot u doordringen hoe Hij standhield… opdat u niet de moed 
verliest en het opgeeft’ (v. 3). De reden dat Jezus kon volharden, is omdat Hij zich concentreerde 

op wat er ‘later’ zou gebeuren; de vreugde van het behagen van de Vader, het bouwen van de 

kerk en het bereiken van de wereld. Dit is hoe David door zijn moeilijke tijden heen kwam: 

‘Steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt 

zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut’ (Ps. 16:8-9). Dus in 

plaats van de realiteit te ontkennen of te proberen je er verkrampt een weg doorheen te 

worstelen, moet je beseffen dat de Heer met je is en uit Hem de kracht putten die je nodig hebt. 

Het is in het beste geval al moeilijk genoeg om ontberingen te doorstáán, maar wanneer je niet 

begrijpt waaróm, kan het met recht frustrerend zijn. God geeft ons geen uitgebreide uitleg over 

zijn handelwijze; een God die gewend is om met één zin werelden te scheppen zou dat ook niet 

doen. Dus wanneer je geen antwoord kunt vinden in zijn Woord of door gebed en de raad van 

anderen, blijf jij met je vragen zitten. En je zou de eerste niet zijn. David vraagt herhaaldelijk 

waaróm in de Psalmen, en God noemde hem nog steeds ‘een man naar mijn hart, die geheel 

naar mijn wil zal handelen’ (Hand. 13:22). Wees dus bemoedigd; je komt hier wel doorheen! 

 

Zaterdag 12 november 

‘Ga nu mee… om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten’ (Marc. 6:31)(NBV21). 
 

Leer de boel los te laten en tot rust te komen. 

Vind je het niet interessant dat de meest hightech generatie in de geschiedenis ook de meest 

gemedicaliseerde generatie is? De Bijbel voorspelde dit al. God vertelde Daniël dat in de laatste 

dagen ‘velen op zoek zullen gaan en de kennis zal toenemen’ (Dan. 12:4). Dat zijn wij! Een 

onderzoeker zegt dat we onze hersenen hebben getraind ‘om voortdurend door het universum 

van berichten en informatie heen te flitsen op zoek naar korte opwinding. We grazen 

onophoudelijk, we graven nooit te diep voordat we verder gaan naar de volgende afleiding... en 

het verhoogt ons stressniveau op een manier die we nog maar net begonnen zijn te begrijpen.’ 
Wanneer was de laatste keer dat je ononderbroken vrijetijd genoot zonder je schuldig en 

onproductief te voelen? Neem je überhaupt wel eens tijd om na te denken en op te laden? Het 

vermijden van burn-out vereist dat je tenminste eerst de signalen herkent. Als je de hele dag 

mensen tweet en appt en je je toch alleen voelt, kan technologie je leven gaan domineren. Maar 

dan wordt het ook tijd om er iets aan te doen. Zorg dat je af en toe gewoon even niet 

beschikbaar bent en kijk wat er gebeurt. De wereld vergaat echt niet!  Besef vervolgens dat je 

een keuze hebt. Mensen die vinden dat ze vierentwintig uur per dag beschikbaar moeten zijn, 

overdrijven hun eigen belangrijkheid, of de controle die anderen over hen hebben. Stel verder 

grenzen. Houd mails en app-berichten onder controle. Heb je echt al die ‘ter info’s’ over 

hetzelfde nodig? Laat mensen weten dat je, tenzij het echt dringend is, mails beantwoordt op 

gezette tijden gedurende de dag. Maak ten slotte een plan en houd je eraan. Vraag jezelf na een 

paar minuten surfen op het internet af of dat ook echt nú moet. Jezus benadrukte dat je af en 

toe even los moet komen van alles om tot rust te komen! 
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Zondag 13 november 

‘Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit’ (Matt. 24:35)(NBV21). 

 

Houd je van Gods Woord? 

Een van de eerste boeken die van de drukpers kwam toen die werd uitgevonden, was de Bijbel. 

En het is nog steeds het bestverkochte boek ter wereld. Iemand heeft ooit geschreven: ‘De 

Bijbel bevat de geest van God, de staat van de mens, de weg van verlossing, het lot van 

zondaars en het geluk van gelovigen. Het is een licht om je te leiden, voedsel om je te voeden en 

troost om je op te beuren. Het is de routekaart van de reiziger, het kompas van de piloot, het 

wapen van de soldaat en de strategie van de speler. Het is een mijn van ongelooflijke rijkdom en 

een rivier van oprechte vreugde. De leer van de Bijbel is heilig, zijn voorschriften bindend, zijn 

geschiedenissen waar en zijn besluiten onveranderlijk. Christus is het belangrijkste onderwerp, 

jouw welzijn de opzet, en de heerlijkheid van God het doel. Lees de Bijbel om wijs te zijn, geloof 

de Bijbel om veilig te zijn, breng de Bijbel in praktijk om geestelijk gezond te zijn. Lees de Bijbel 

langzaam, vaak en biddend. Laat hem je geheugen vullen, je hart regeren en je stappen leiden. 

Hij wordt je gegeven in het leven, zal worden geopend bij het oordeel en voor altijd herinnerd 

worden. Hij brengt de hoogste verantwoordelijkheid met zich mee, zal de grootste arbeid 

belonen en degenen oordelen die spotten met de heilige inhoud ervan.’ De Bijbel is het woord 

van de Heer dat eeuwig standhoudt’ (zie 1 Petr. 1:25). De meesten van ons respecteren de Bijbel 

wel; het probleem is dat we er niet dagelijks in lezen en het gelezene in praktijk brengen. Na een 

discussie over verschillende vertalingen van de Bijbel te hebben gehoord, zei een man: ‘Ik geef 

de voorkeur aan de vertaling van mijn moeder, omdat zij die heeft vertaald naar haar dagelijks 

leven. Doe jij dat ook? 
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