
Het Woord voor Vandaag – week 46 

Maandag 14 november 

‘Wees vastberaden en standvastig… Laat u… geen angst aanjagen... wij worden bijgestaan door 

de Heer, onze God, die voor ons strijdt (2 Kron. 32:7-8)(NBV21). 

 

Ga staan op Gods Woord in plaats van je zorgen te maken. 

Ben je je gemoedsrust kwijt? Word je overspoeld door zorgen? Als dat zo is, zou het goed zijn 

om je denken te programmeren met de volgende beloften uit de Bijbel - schrijf ze op, draag ze 

bij je en lees ze regelmatig: 1) ‘De Heer is je wachter… aan je rechterhand... De Heer behoedt je 

voor alle kwaad, Hij waakt over je leven … houdt de wacht over je gaan en komen’ (Ps. 121:5-8). 

2) ‘Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heer’ (Ps. 9:11). 3) ‘… 
dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch 

diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God’ 
(Rom. 8:38-39). 4) ‘Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want Ik zal je terzijde staan 

om je te beschermen en te redden’ (Jer. 15:20). 5) ‘Je zult vol vertrouwen zijn, er is hoop, je zult 

je veilig weten, je kunt rustig slapen’ (Job 11:18). 6) ‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik 

in, want U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis’ (Ps. 4:8). 7) ‘Jullie zullen het 

zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 

16:33). 8) ‘Laat je… geen angst aanjagen, want dit is niet jullie strijd, maar die van God’ (2 Kron. 

20:15). 9) ‘Wees niet bang… Moet je door het water gaan... je wordt niet meegesleurd. Moet je 

door het vuur gaan - het zal je niet verteren’ (Jes. 43:1-2). 10) ‘… jou zal Ik redden - spreekt de 

Heer. Je zult niet worden uitgeleverd aan de mannen die je vreest’ (Jer. 39:17). 

 

Dinsdag 15 november 

‘Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden’  
(Hebr. 10:14)(NBG). 

 

Je bent ‘volmaakt’ terwijl je ‘geheiligd’ wordt. 

Haal jezelf niet langer naar beneden door te zeggen dat je niet deugt omdat je zo vaak faalt en 

nooit iets goed doet. Als je dat tegen jezelf blijft zeggen, zul je bewijzen vinden om het te 

staven. Een counselor zegt: ‘Wanneer jij jezelf naar beneden haalt, versterk je je 

onvolkomenheden in plaats dat je ze corrigeert. Je besteedt dan namelijk onnodige aandacht en 

energie aan alles wat niet goed is, en niet aan wat wél goed aan je is. Waarom zou je dit doen 

als je weet dat het enige mogelijke resultaat een negatieve kijk is, meer negatieve gevoelens en 

minder waardering voor het geschenk van het leven? Mensen die zichzelf regelmatig naar 

beneden halen, worden gezien als klagers, om nog maar te zwijgen van het voorbeeld dat ze 

geven. Iedereen heeft aspecten van zichzelf die hij zou willen verbeteren, maar dit betekent niet 

dat je jezelf onnodig moet kwellen.’ De Bijbel zegt: ‘Hij heeft voor altijd hen volmaakt die 

geheiligd worden.’ Max Lucado schrijft: ‘Onderstreep het woord ‘volmaakt’. Let op, het woord is 

niet ‘beter’. Niet ‘verbeterd’. Niet ‘verfijnd’. God verbetert niet; Hij vervolmaakt. Hij verfijnt niet, 

Hij voltooit. Natuurlijk zijn we in zekere zin onvolmaakt. We vergissen ons nog steeds. We 

struikelen nog steeds. We doen nog steeds precies wat we niet willen doen, en dát deel van ons 

‘wordt geheiligd’. Maar wanneer het gaat om onze positie voor God zijn we volmaakt. Wanneer 

Hij ieder van ons ziet [wij die ons vertrouwen op Christus hebben gesteld om ons te redden], 

ziet Hij iemand die tot volmaaktheid is gebracht door Degene die volmaakt is - Jezus Christus.’ 
Ja, aan jezelf blijven werken om jezelf te verbeteren is goed, maar doe het rustig aan; stop vaak 

en herinner jezelf eraan dat je ‘vernieuwd wordt naar het beeld van je schepper’ (zie Kol. 3:10). 
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Woensdag 16 november 

‘Deze ziekte is tot eer van God’ (Joh. 11:4)(NBV21). 

 

Het verhaal van Lazarus en dat van jou (1). 

Uit het verhaal van Lazarus kunnen we een aantal conclusies trekken: 1) God heeft een plan in 

gedachten dat jij niet ziet. Nadat Jezus gehoord had dat Lazarus was gestorven wachtte Hij vier 

dagen voordat hij de familie ging bezoeken. Waarom deed Hij dat? God wacht om vermoedelijk 

twee redenen: ten eerste dat je geloof gesterkt mag worden. Jezus zei: ‘… om jullie ben Ik blij 

dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen’ (v. 15). Crisissituaties komen en gaan in 

het leven. Je volgende crisissituatie zal anders zijn dan je vorige, maar wat sterk moet blijven, is 

je geloof. En ten tweede wacht God zodat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. De farizeeën 

geloofden dat je ziel je dode lichaam pas op de vierde dag verliet. Als Jezus eerder had 

ingegrepen, hadden ze misschien gezegd: ‘Hij was nog niet echt dood.’ Daarom zei Jezus: ‘Deze 

ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God.’ Achteraf zie je vaak Gods wil en 

wijsheid aan het werk in situaties. 2) God zal ervoor zorgen dat je problemen aanpakt die je hebt 

proberen te begraven. ‘Hij [Jezus] zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta... zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij 

ligt er al vier dagen’ (v. 39). Bid je om een antwoord op het ene terrein terwijl God je zegt ‘de 

steen weg te halen’ en een probleem op te lossen dat je hebt begraven op een ander terrein? 

Wanneer je hart zuiver is voor God, zullen je gebeden worden verhoord (zie 1 Joh. 3:21-22). 3) 

God zal je tot een voorbeeld van zijn genade maken. Stel je Lazarus voor na zijn opstanding. 

Zonder zelfs maar een woord te spreken verklaarde zijn leven aan iedereen dat Jezus Heer is. En 

dat kan ook voor jou gelden. God heeft je verlost en opgewekt om een getuigenis van zijn 

genade te zijn. 

 

Donderdag 17 november 

‘Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt’ (Joh. 11:21-22)(NBV21). 

 

Het verhaal van Lazarus en dat van jou (2). 

Hier zijn nog drie dingen die we leren uit het verhaal van Jezus die Lazarus opwekte uit de dood: 

1) Wat je ook hebt verloren, God kan herstel brengen. Een van de grote beloften in de Bijbel is 

dat God ‘[je] schadeloos zal stellen voor al die jaren [waarin je oogst is opgevreten]’ (zie Joël 

2:25). Pak die belofte en ga ermee naar de plek waar je zoveel hebt verloren, en vraag God om 

te vervangen, te herstellen en te vernieuwen. Hij zal het doen. 2) Waar je ook aan gebonden 

bent, God kan je bevrijden. ‘Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam 

tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld… Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak 

de doeken los en laat hem gaan’ (Joh. 11:43-44). Vandaag is Gods kracht groter dan elke 

gewoonte, obsessie of omstandigheid die jou gebonden houdt. Ook al kun je er met je verstand 

niet altijd bij, laat je geloof op Hem reageren. Bid met de psalmist: ‘Geef mij inzicht, en ik zal uw 

wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart. Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is 

mij het liefst’ (Ps. 119:34-35). Wanneer je dat gebed bidt, zal je geloof groeien en zullen 

omstandigheden die je op dit moment onmogelijk lijken, veranderd worden door Gods kracht. 

3) Hoe slecht je je ook voelt, God begrijpt het. Bij de begrafenis van Lazarus ‘begon Jezus te 
huilen’. Toen zeiden de Joden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ (Joh. 11:35-36). Dit 

verhaal bewijst dat we een God dienen die je niet alleen kan teruggeven wat je hebt verloren, 

maar ook geeft om wat je doormaakt (zie Hebr. 4:15). Dus als je vandaag lijdt, wend je dan tot 

Hem en laat je door Hem helpen. 
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Vrijdag 18 november 

‘Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd…’ (Luc. 24:30)(NBV21). 

 

Jezus ontmoeten aan de avondmaalstafel. 

Vlak voordat Jezus naar het kruis ging, stelde Hij in wat bekend is geworden als het Heilig 

Avondmaal. Hij zei dat de beker zijn vergoten bloed vertegenwoordigde en het brood zijn 

gebroken lichaam. Toen eindigde Hij met te zeggen: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te 

gedenken’ (Luc. 22:19). Nu gaan we even wat verder in de tijd, naar het huis van Kleopas en zijn 

metgezel, na de opstanding. Op weg naar Emmaüs was Jezus een stuk met hen opgelopen, had 

met hen gepraat en hen uitgelegd dat alles wat er was gebeurd een vervulling was van 

profetieën. ‘Ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen [verder reizen] en zeiden: 

‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef 

bij hen. Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, 

brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem’ (Luc. 24:29-31). 

In zekere zin was ook dit een avondmaalsdienst. Maar let eens op wat er gebeurde met de 

mensen die het bijwoonden. 1) Jezus ontmoette hen daar. 2) Hun ogen werden geopend en ze 

herkenden Hem op een manier als nooit tevoren. 3) Ze waren diep geraakt. ‘Brandde ons hart 

niet toen Hij onderweg met ons sprak’ (v. 32). 4) Toen gingen ze naar buiten en vertelden het 

aan anderen. ‘Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de 

anderen aantroffen [die er dus ook al van op de hoogte bleken te zijn], die tegen hen zeiden: ‘De 

Heer is werkelijk uit de dood opgewekt’ (v. 33-34). Als je je ooit hebt afgevraagd hoe je je hoort 

te voelen of te denken wanneer je aan het avondmaal deelneemt, dan weet je het nu. 

 

Zaterdag 19 november 

‘… Hij [Jezus] heeft moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd’ (Heb. 5:8)(NBV21). 

 

God gehoorzamen (1). 

De beloningen van gehoorzaamheid zijn geweldig, maar soms is het proces pijnlijk. ‘Hoewel Hij 

[Jezus] zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd… en werd 
voor allen een bron van eeuwige redding’ (v. 8-9). Voordat God je aanstelt voor een nuttige 

positie in zijn dienst, kwalificeert Hij je. We bewonderen het geloof van Abraham die zijn zoon 

Isaak meenam naar de berg Moria en hem op het altaar legde. Maar het verhaal slaat pas 

ergens op als je het eerste vers in het hoofdstuk leest: ‘Enige tijd later stelde God Abraham op 

de proef’ (Gen. 22:1). Wat heeft God getest? Zijn geloof! Zijn gehoorzaamheid! En toen hij de 

test doorstond, zei God tegen hem: ‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven 

als er sterren aan de hemel staan’ (Gen. 22:17). Begrijp dit goed: wanneer jij bidt en God om 

succes vraagt, nodig je Hem uit om je geloof en gehoorzaamheid te testen. God zal je 

waarschijnlijk niet in diezelfde mate testen als Jezus of Abraham. Maar het zijn de kleinere 

beproevingen die je voorbereiden op de grotere opdrachten in Gods koninkrijk. In ‘Brieven uit 
de hel’ van C.S. Lewis praat de oudere duivel met zijn neef Galsem over hun wederzijdse vijand, 

de Heer. ‘Laat je niet misleiden, Galsem. Onze zaak is nooit meer in gevaar dan wanneer een 

mens, die niet langer verlangt, maar nog steeds van plan is om de wil van onze Vijand te doen, 

om zich heen kijkt in een kosmos waaruit elk spoortje van God verdwenen lijkt te zijn, en hij zich 

afvraagt waarom hij verlaten is, en toch gehoorzaamt.’ De gehoorzaamheid die God vandaag 

van jou vraagt, is gehoorzaamheid die boven je gevoelens en omstandigheden uitstijgt en zegt: 

‘Ja, Heer!’ 
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Zondag 20 november 

‘We vreesden ernstig voor ons leven…’ (2 Kor. 1:8)(NBV21). 

 

God gehoorzamen (2). 

Hadden we het gister over het procés van gehoorzaamheid, vandaag lezen we bij Job over de 

belóningen van gehoorzaamheid: ‘Als zij gehoorzamen en Hem zullen dienen, leven zij tot in 

lengte van dagen in voorspoed’ (Job 36:11). En bij Johannes lezen we: ‘[… als ons hart ons niet 
aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden] en ontvangen wat we maar vragen, 

omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil’ (1 Joh. 3:22). Maar Paulus 

beschrijft de prijs van gehoorzaamheid: ‘U moet weten... dat de tegenspoed die we in Asia 

hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zo zwaar te verduren dat 

het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker 

van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we 

niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft 

gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben we onze hoop 

gevestigd: Hij zal ons altijd redden’ (2 Kor. 1:8-10). Let op de woorden ‘Hij heeft ons gered... en 

zal ons opnieuw redden… Hij zal ons altijd redden’. God heeft Paulus niet uit zijn problemen 

getild, Hij wandelde met hem de problemen in en ging er met hem doorheen. Jij zegt misschien: 

‘Maar ik heb God gevraagd om me te helpen de situatie te begrijpen en dat heeft Hij niet 

gedaan.’ God is ons geen uitleg verschuldigd, maar Hij belooft ons wel een strategie voor een 

uitweg. ‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is 

trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de 

beproeving ook de uitweg’ (1 Kor. 10:13). Dus het woord voor vandaag is: gehoorzaam God 

maar. 
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