
Het Woord voor Vandaag – week 47 

Maandag 21 november 

‘… voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan’ (Deut. 5:29)(NBV21). 

 

God gehoorzamen (3). 

Wanneer God je opdraagt iets te doen, zal Hij je ook de genade geven óm het te doen. Maar dat 

betekent niet dat het altijd gemakkelijk zal zijn. Sadrach, Mesach en Abednego moesten op 

bevel van de koning levend worden verbrand omdat ze weigerden zijn gouden beeld te 

aanbidden. Let op hun geloofsbelijdenis: 1) ‘Onze God is in stáát ons redden’ (zie Dan. 3:17). Ze 

twijfelden nooit aan Gods bekwaamheid. 2) ‘Hij zál ons redden’ (v. 17). Ze twijfelden nooit aan 
Gods bereidheid. 3) ‘Zo niet… dan buigen wij niet voor het gouden beeld…’ (zie v. 18). Ze hebben 

nooit een alternatief voor gehoorzaamheid overwogen! Hoe is hun verhaal afgelopen? ‘Toen 
sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart… hij zei: ‘Wij hebben toch drie geknevelde 

mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ Hij vervolgde: ‘Maar ik zie 

vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 
(v. 24-25). En wat gebeurde er daarna? ‘Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego 

een hogere positie in de provincie Babel’ (v. 30). Heb jij het gevoel dat er iets van je gevraagd 

wordt dat het moeilijkste is dat ooit van je gevraagd is? Weet dan dat wanneer God je vraagt 

iets te doen wat je niet wil of denkt niet te kunnen, Hij toch het beste met je voor heeft. 

Wanneer je kinderen zeggen dat ze iets niet kunnen of te moeilijk vinden, verander je dan van 

gedachten en laat je ze ermee wegkomen? Nee, waarschijnlijk niet, dan houd je vol, want het is 

voor hun bestwil. En zo denkt God ook over jou: ‘Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te 
vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan’ 
(Deut. 5:29). 

 

Dinsdag 22 november 

‘Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd’ (Marc. 14:3)(NBV21). 

 

Houd je ‘liefdesdoosje’ niet dicht!Marcus schrijft: ‘… er kwam een vrouw binnen. Ze had een 
albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje 

open en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommigen aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: 

‘Waar is deze verkwisting goed voor? Deze olie had immers… verkocht kunnen worden, en dat 

geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat 

haar met rust… Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie... maar Ik 

zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie 

gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het 

goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft 

gedaan’ (Marc. 14:3-9). Jozef van Arimatea bracht honderd pond zalf mee om Jezus te balsemen 

na zijn dood, en er wordt in de Schrift geen woord van lof over gesproken. Deze vrouw kwam 

met misschien één pond olie en goot het over Hem uit terwijl Hij nog leefde, en Jezus wees op 

twee dingen: a) ‘Wat ze kon, heeft ze gedaan.’ Vriendelijke daden gaan meestal niet over grote 
dingen doen, maar over kleine dingen doen met een grote hoeveelheid liefde. b) ‘Wat zij heeft 
gedaan zal ter herinnering aan haar worden verteld.’ Hoe wil jij later herinnerd worden? Als 

iemand die dienstbaar was of als iemand die altijd aan zichzelf dacht? Als je goede dingen over 

bepaalde mensen denkt, vertel het ze dan. Doe je best om hun leven met vreugde te vullen nu 

er nog tijd is. Die uitingen van waardering, die woorden van vergeving, dat speciale geschenk 

dat je in gedachten had, geef het zolang je kunt. Houd je liefdesdoosje niet dicht! 
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Woensdag 23 november 

‘Waar visie ontbreekt, komt het volk om’ (zie Spr. 29:18). 

 

Laat je visie niet los! 

God heeft een plan voor je leven; eentje dat je zal helpen inzien wat echt belangrijk is. Dat heet 

een ‘visie’. Anders wordt alles vaag en weet je uiteindelijk niet waar je heen moet. Atleten 

richten zich maar op één ding: winnen! Daar offeren ze relaties, hobby’s en pleziertjes voor op. 

Eugene Peterson beschrijft ‘visie’ in zijn parafrase van de Bijbel (‘The Message’) als volgt: ‘Als 
mensen niet kunnen zien wat God aan het doen is, struikelen ze over zichzelf; maar wanneer ze 

aandacht besteden aan wat Hij openbaart, zijn ze het meest gezegend’ (v. 18). Wanneer God je 

een visie geeft, ga je dingen zien zoals Hij ze ziet. Mozes ‘zag’ het beloofde land terwijl iedereen 
om hem heen alleen maar woestijn zag en wilde opgeven en terugkeren naar Egypte (zie Hebr. 

11:24-27). En hij begreep dat hij er zou komen volgens Gods tijdsschema, volgens Gods plan, 

stap voor stap. Soms kan je visie overweldigend voelen. En dan deel je hem op in kleine stapjes 

en je stelt jezelf voor dat je de volgende stap neemt. Je zult versteld staan van je vooruitgang. 

Maar zolang je die eerste stap niet zet, is een visie slechts een dagdroom. Iemand schreef ooit: 

‘Twee mannen keken door de tralies van een gevangenis naar buiten. De een zag modder, de 

ander sterren.’ Wat zie jij in je toekomst? Denk je dat je het succes van God in de schoot 

geworpen krijgt? Nee, je moet je visie activeren met geloof en een en ander in beweging zetten 

door hard te werken. Nadat hij de hele nacht had gewerkt en geen vis had gevangen, zei Jezus 

tegen Simon: ‘Vaar naar diep water’ (Luc. 5:4). Toen hij gehoorzaamde, vingen de discipelen hun 

grootste vangst ooit. Kortom: de wereld bepaalt niet waarin je voorzien wordt, dat doet God! 

 

Donderdag 24 november 

‘Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg 

te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid’ (Efez. 2:10)(NBV21). 

 

Hoe je je roeping herkent. 

Toen God Mozes riep om Israël uit Egypte te bevrijden, probeerde Mozes het eerst op zijn eigen 

manier te doen. Hij doodt een Egyptenaar om het leven van een Israëliet te redden en wordt 

uiteindelijk veertig jaar lang een voortvluchtige. Nadat hij in de woestijn heeft gewoond en zijn 

les heeft geleerd, keert hij terug om Gods wil te doen - op Gods manier. Wij allemaal, niet alleen 

leiders, zijn geroepen om Gods wil te doen, op Gods manier. Maar hoe kun je nu weten waartoe 

je geroepen bent? Kijk eerst eens naar je geestelijke gaven. ‘Laat ieder van u de gave die hij van 

God gekregen heeft, gebruiken…’ (1 Petr. 4:10). Laat God je door middel van je diepste 

verlangens tonen waar je krachten liggen, want daaruit zal blijken hoe je Hem het best kunt 

dienen. Bedenk ook eens of je iemand hebt die jou kan begeleiden en meenemen in een stuk 

training. Dat is een deel van de taak van je voorganger: ‘… om de heiligen toe te rusten voor het 
werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd…’ (Efez. 4:12). Je hebt hulp 

nodig; je komt er niet in je eentje! En, andere vraag, ben je betrokken bij je plaatselijke 

gemeente? ‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie 

hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen’ 
(Rom. 12:4-5). En ten slotte: ben je bereid om te dienen waar dat nodig is? ‘Laat ieder van u de 

gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen’ (1 Petr. 4:10). Als je je 

roeping wilt weten, begin dan met dienen en God zal het je gaandeweg duidelijk maken. 
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Vrijdag 25 november 

‘… u hebt de liefde van weleer opgegeven’ (Op. 2:4)(NBV21). 

 

Blaas je liefde voor Jezus nieuw leven in. 

Jezus vertelde de kerk in Efeze drie dingen: 1) Bedenk. ‘Bedenk van welke hoogte u gevallen 

bent’ (v. 5). Kijk niet hoe diep je gevallen bent maar denk aan hoe hoog je eerst zat. Kijk niet 

naar de slechtste tijden, maar naar de beste. Denk even terug hoe bidden en bijbellezen het 

hoogtepunt van je dag was. Wat deed je toén dat je nú niet doet? 2) Kom tot inkeer. Dit woord 

betekent dat je van gedachten, richting en handelen verandert. Je kunt een probleem niet 

oplossen vanuit dezelfde manier van denken en handelen die het heeft veroorzaakt; een nieuwe 

manier van denken en handelen is nodig. Toen de verloren zoon bij het varkenskot belandde, 

realiseerde hij zich dat hij niet dieper kon zinken. Toen zei hij: ‘Ik zal naar mijn vader gaan en 

tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u’ (Luc. 15:18). En zijn 

vader vergaf hem en herstelde hem in ere. Hoe loopt zijn verhaal af? Hij verruilde zijn vodden 

voor het kleed van zoonschap en nam zijn rechtmatige plaats aan de familietafel in. En dat kan 

ook voor jou gebeuren. 3) Herhaal. ‘… doe weer als vroeger’ (Op. 2:5). Maak een lijstje van de 

dingen die je deed toen je relatie met de Heer goed was, breng het in gebed en neem je voor 

om ze opnieuw elke dag te gaan doen. En wacht niet tot je voélt dat je er zin in hebt. Doe het 

totdát je het voelt, totdat de vreugde van je eerste liefde weer oplaait. Twijfel je of God je 

genadig zal zijn? Lees dit: ‘U bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en 

trouw: U verliet hen niet’ (Neh. 9:17). 

 

Zaterdag 26 november 

‘Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren’  
(1 Sam. 17:47)(NBV21). 

 

Je kunt deze reus verslaan. 

Om reuzen als verslaving, wrok, angst, lust, trots, afgunst of woede te verslaan, is het goed om 

de volgende drie teksten te overdenken: 1) ‘U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet 

voor mensen te dragen zijn’ (1 Kor. 10:13). Goliat werd geboren als een baby, maar groeide uit 

tot een reus. Onze reuzen zijn vaak kleine zonden die we over het hoofd zagen en waaraan we 

ons overgaven totdat ze een eigen leven gingen leiden en terugkwamen om ons te 

achtervolgen. Dus als je nee begint te zeggen tegen kleine impulsen, zul je de kracht krijgen om 

het ook te zeggen tegen grotere. 2) ‘Toen de Filistijn aanstalten maakte om David aan te vallen, 

was David hem te snel af’ (1 Sam. 17:48). David ging de confrontatie met Goliat aan. Ga openlijk 

de strijd aan met je reus en geef hem geen plek meer in je leven. Stel grenzen! En leg desnoods 

verantwoording af aan iemand die je kan sterken en aanmoedigen. Blijf weg bij verkeerd 

gezelschap. En bovenal, zie God niet in het licht van je probleem, zie je probleem in het licht van 

God. 3) ‘Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren.’ Je 

staat niet alleen in deze strijd. God wil je helpen om oude gewoonten te overwinnen en nieuw 

gedrag aan te leren. Zijn wil voor jou is ‘te leven zoals past bij mensen die door de Here 

geroepen zijn’ (Efez. 4:1)(HB). Wanneer je tot inkeer komt, wat inhoudt dat je een ommezwaai 

maakt, rechtsomkeert maakt en besluit om met God te wandelen, zal Hij je de kracht geven om 

de reus waarmee je wordt geconfronteerd te overwinnen. God heeft nog nooit een strijd 

verloren, en wanneer je Hem uitnodigt om zich bij je aan te sluiten, zul je winnen. 
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Zondag 27 november 

‘Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het 

uiterste gaan’ (Joh. 13:1)(NBV21). 
 

Vluchten, vechten of vergeven. 

We gaan vaak op drie manieren om met relatieproblemen: we vluchten, vechten of vergeven. 

Sommigen kiezen ervoor om te vluchten. Ze stappen uit de relatie en beginnen ergens anders 

opnieuw, hoewel ze dan vaak tot hun verbazing ontdekken dat daar weer dezelfde problemen 

opduiken. Anderen vechten. Met als gevolg dat hun relaties in gevechtszones veranderen en 

stress een manier van leven wordt. Als je wijs bent, kies je de weg van Christus: ‘Hij had de 

mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste 

gaan.’ Jezus kende het gevoel van aan iemand vastzitten. Ruim drie jaar trok Hij op met dezelfde 

groep. Hij zag dezelfde twaalf gezichten rond de tafel. Dus hoe bleef Hij zo toegewijd aan zijn 

discipelen? Was het moeilijk voor Jezus om van Petrus te houden, wetend dat hij Hem op een 

dag zou verwensen? Was het moeilijk om Tomas te vertrouwen, wetend dat hij op een dag zijn 

opstanding in twijfel zou trekken? Hoe weerstond Jezus de drang om een nieuwe groep 

volgelingen te rekruteren? Johannes wilde een keer tegenstanders doden en Petrus sneed het 

oor van een ander af. Slechts enkele dagen voor de dood van Jezus hadden zijn discipelen ruzie 

over wie van hen de beste was! Hoe kon Hij houden van mensen die soms maar moeilijk aardig 

gevonden konden worden? Hier is het antwoord: Jezus beoordeelde ze niet op hun uiterlijk, IQ, 

talent, bezittingen of persoonlijkheid; nee, Hij beoordeelde ze op wat ze in hun mars hadden. En 

uiteindelijk veranderden ze en voldeden ze aan zijn verwachtingen. Niet in alle dingen of altijd. 

Maar wanneer dat gebeurde, vergaf Hij ze en leerde ze dat liefde een gebod is, eerst voor 

onszelf en daarna voor de ander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


