
Het Woord voor Vandaag – week 48 

Maandag 28 november 

‘Daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we 

niet uit de koers raken’ (Hebr. 2:1)(NBV21). 

 

Geen compromissen met Gods Woord. 

We moeten onze Bijbelse fundamenten voortdurend herbevestigen. Wat zijn deze fundamentele 

waarheden waarop de kerk van Jezus Christus is gebouwd? De onfeilbaarheid van de Bijbel, 

Christus’ maagdelijke geboorte, zijn zondeloze leven, zijn verzoenende dood, zijn lichamelijke 

opstanding en zijn middelaarswerk voor ons, onze noodzaak om gered, gedoopt en met de heilige 

Geest vervuld te worden, en de opdracht om het evangelie naar de uiteinden van de aarde te 

brengen en de spoedige terugkeer van onze Heer Jezus Christus aan te kondigen, wanneer Hij zal 

heersen en regeren. Over deze waarheden valt niet te onderhandelen! Komt dat niet bekrompen 

over? Niet in het minst. De wet van de zwaartekracht, die is bekrompen! De wet van de wiskunde is 

bekrompen! Paulus was bekrompen: ‘Wanneer iemand, al was ik het zelf of al was het een engel uit 

de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder verkondigd heb - vervloekt 

is hij’ (Gal. 1:8). Kanker begint met één niet-geïdentificeerde, ongecontroleerde cel, maar het kan je 

hele lichaam vernietigen. Daarom schrijft Judas: ‘… om te strijden voor het geloof dat voor eens en 

altijd aan de heiligen is overgeleverd. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd 

van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van God 

misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, 

verloochenen’ (Jud. v. 3-4). Let op de woorden ‘het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is 

overgeleverd’. Onze methoden om de wereld te bereiken kunnen veranderen, maar onze 
boodschap mag nooit veranderen. Is het dan niet de bedoeling dat we van iedereen houden? 

Jazeker wel, maar juist daarom mag er ten aanzien van Gods Woord nooit ruimte zijn voor 

compromissen. 

 

Dinsdag 29 november 

‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom…’ (Jak. 1:5)(NBV21). 

 

Vraag God om wijsheid. 

Salomo zei: ‘Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet. 

Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je. Het begin van 

wijsheid is dat je wijsheid zoekt, inzicht najaagt met alles wat je bezit. Acht de wijsheid hoog, dan 

geeft ze je aanzien, ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst’ (Spr. 4:5-8). Er zijn veel manieren 

om wijsheid te verkrijgen: 1) Gebruik maken van de collectieve kennis van anderen. ‘Betweters 

maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt is wijs’ (Spr. 13:10). 2) Buiten de kaders denken. 

Uitspraken als: ‘Maar zo hebben we het hier altijd gedaan,’ rechtvaardigen nauwkeurig onderzoek 

wanneer ze worden gebruikt om manieren te verdedigen die niet langer werken. 3) Reflecteren op 

wat je door ervaring hebt geleerd. 4) De neiging weerstaan om dingen af te raffelen. Groei is altijd 

een werk in uitvoering. Creativiteit is rommelig en kan ontregelend werken. Het vermogen om 

gefocust en vol vertrouwen te blijven te midden van verandering is een kenmerk van groei en 

volwassenheid. Maar de ultieme bron van wijsheid is Gods Woord! ‘Want het is de Heer die wijsheid 

schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht’ (Spr. 2:6). ‘De wijsheid van boven daarentegen is 

vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets 

dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht’ (Jak. 3:17). ‘Ik geeft inzicht en wijs de weg 

die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog’ (Ps. 32:8). Weiger een ongecontroleerd leven te 

leiden. Weiger een vrijblijvend leven te leiden. Weiger een ongestuurd leven te leiden. Vraag God 

vandaag om wijsheid. 
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Woensdag 30 november 

‘Terwijl ze gingen werden ze gereinigd’ (Luc. 17:14)(NBV21). 
 

Wat verteert jou?  

‘… tien mensen die door een huidziekte onrein waren, kwamen Hem tegemoet; ze bleven op een 

afstand staan… en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen 

hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag 

dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel aan Jezus’ voeten om Hem 
te danken’ (v. 12-15). Er is een geestelijke overeenkomst tussen lepra en het leven; beide kunnen je 

verteren. Is dat wat er vandaag met jou gebeurt? Zo ja, leg je probleem dan voor aan Jezus. Hij kan 

herstellen wat je bent kwijtgeraakt en jou je vrede en vreugde teruggeven. Roep het uit tot Hem. Je 

hoeft je niet beter voor te doen dan je bent; wanhopige mensen doen wanhopige dingen en God 

reageert op wanhopige gebeden: ‘Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met 

hart en ziel zoeken’ (Jer. 29:13). En wat Hij je ook zegt, doe het! Leg geen voorwaarden op aan God. 

En zoek niet dezelfde ervaring als iemand anders. Jezus zei tegen deze tien melaatsen dat ze 

moesten gaan en zich aan de priesters moesten laten zien. Waarom genas Hij hen niet gewoon zoals 

Hij bij anderen deed? Geloof vraagt niet om uitleg! Wees ook bereid om het gaandeweg te gaan 

ervaren. ‘En terwijl ze gingen werden ze gereinigd.’ Wanneer God je antwoordt is het soms een 

kwestie van gaandeweg stappen zetten in geloof, waarbij elke stap je dichter bij je uitredding 

brengt. Maar er gebeurt niets totdat je die eerste stap zet. En vergeet ten slotte niet om Hem te 

bedanken. Slechts één van de tien melaatsen kwam terug voor een bedankje, en Jezus merkte het 

op. Dat doet Hij nog steeds! Je kunt met vertrouwen naar Hem toe gaan voor je volgende antwoord, 

maar denk eraan om Hem ook eerst te bedanken voor je vorige antwoord. 
 

Donderdag 1 december 

‘Maar de vrucht van de Geest is… zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23)(NBV21). 
 

Alles onder controle of jezelf onder controle. 

Ben jij een redelijk zelfbeheerst type of wil jij graag alles beheersen en onder controle houden? 

Iemand die alles onder controle wil houden geeft bijvoorbeeld de duivel, mensen of 

omstandigheden de schuld van zijn problemen en reageert door met beschuldigingen te strooien, 

mensen dingen kwalijk te nemen of zijn frustratie af te reageren. Zo iemand manipuleert mensen en 

omstandigheden zodat ze in zijn straatje passen. Maar het werkt niet; die pogingen verergeren 

alleen maar de pijn en maken van relaties een machtsstrijd. Hoe meer zo iemand probeert alles 

onder controle te houden, hoe slechter hij zich voelt; en hoe slechter hij zich voelt, hoe meer hij zal 

willen proberen alles nog meer onder controle te houden. God wil niet dat je zo leeft. Zelfbeheerste 

mensen die zichzelf onder controle houden, begrijpen dat de duivel hen niets kan doen zonder hun 

medewerking, en ze begrijpen ook dat je die niet hoeft te geven (zie Luc. 10:17). Ze begrijpen dat 

mensen en omstandigheden op zich ook niet het probleem zijn - hoe we met ze ómgaan wel. Ze 

reageren dus door zichzelf aan drie dingen te herinneren: 1) De persoon die ik onder controle moet 

houden ben ikzelf. 2) Soms moet ik mensen en omstandigheden aan God overgeven en Hem zijn 

gang met hen laten gaan. 3) Ik moet dagelijks putten uit de kracht van de heilige Geest om mijn 

reacties te beheersen en de ‘bezonnen’ principes van de Bijbel te volgen om de leiding over mijn 

leven te behouden (zie 2 Tim. 1:7). Een zelfbeheerst persoon zal zich dan ook verre houden van 

schuldspelletjes, pijn door eigen toedoen willen vermijden en relaties niet in gevechtszones willen 

laten belanden. Wetend dat ‘de vrucht van de Geest (o.a.) zelfbeheersing is’ begrijpt hij dat de 

Geest niet zozeer hém zal beheersen, of hem zal helpen anderen te beheersen, maar hem in staat 

zal stellen om zichzelf te beheersen. Mensen die leven vanuit de kracht van de Geest hebben er 

geen last meer van dat ze deel uitmaken van het probleem maar worden deel van de oplossing. 
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Vrijdag 2 december 

‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur…’ (Pred. 3:1)(NBV21). 

 

Je moet je seizoen kennen. 

Wanneer God je een visie geeft, wees dan bereid om er wat tranen om te vergieten, want aan 

elke visie hangt een prijskaartje. De weg naar triomf gaat via tests en beproevingen. Niemand 

krijgt een vrijkaartje. Maar God heeft beloofd dat er een oogst zal zijn: ‘Zij die in tranen zaaien, 

zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal 

thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven’ (Ps. 126:5-6). Die tekst leert ons twee 

dingen: 1) Er is een tijd van tranen. Dit is geen excuus voor passiviteit, of een houding van 

zwakte die je constant in tranen laat uitbarsten omdat het leven niet eerlijk is en de dingen 

moeilijk zijn. Nehemia was tot tranen toe geroerd over de ruïnes van Jeruzalem. Maar daarna 

ontwikkelde hij een plan, stelde een team samen en herbouwde het. Wat beweegt jou? Waar 

word jij door geraakt? Waar voel je je gepassioneerd over? 2) Er is een tijd om te oogsten. Voor 

alles wat er gebeurt is er een reden en een tijd (zie Pred. 3:1-8). Wanneer je de reden begrijpt 

en het seizoen maximaal benut, word je ‘als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd 

draagt hij vrucht… (Ps. 1:3). ‘Op tijd’ staat er. Vrucht groeit niet vóór zijn tijd. Daarom moet je de 

veranderende seizoenen van je leven onderscheiden en je eraan aanpassen. Dat geldt vooral 

wanneer het oogsttijd is. Je moet weten wanneer het tijd is om te stoppen met huilen en gaan 

oogsten; anders loop je je oogst mis. Tranen zijn voor de zaaier, maar vreugde is er voor de 

maaier. Dus, wanneer je seizoen verandert, oogst dan je velden met vreugde. Je hebt je bijdrage 

geleverd, de prijs betaald; nu is het tijd om te genieten van wat God je heeft beloofd. 

 

Zaterdag 3 december 

‘… zoek dan de dingen die boven zijn… bedenk de dingen die boven zijn…’ (Kol. 3:1-2)(HSV). 

 

De juiste instelling (1). 

Wat is op dit moment je grootste uitdaging? Breken met een slechte gewoonte of een nieuwe 

aanleren? Iets nieuws opstarten of met een activiteit stoppen? Een slecht huwelijk herstellen of 

een goed huwelijk verbeteren? Uit een depressie komen of ervoor zorgen dat je er niet in 

wegglijdt? Paulus geeft ons twee krachtige sleutels: 1) Zoek in de goede richting (de dingen die 

boven zijn). 2) En blijf daar in je gedachten op gericht. In die richting gaan zoeken is nog niet zo 

moeilijk, daarop gericht blijven vereist een dagelijkse inzet. Iedereen kan een start maken, maar 

je hebt het karakter van een voltooier nodig. ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, 

de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die Hem in het verschiet 

lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats 

ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield 

toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft’ 
(Hebr. 12:2-3). De NBG zegt hier: ‘Opdat u niet door matheid van ziel verslapt.’ Het woord ‘ziel’ 
wijst dan naar je gevoelens en emoties. Dat is waar je vatbaar bent voor ‘de moed verliezen en 

het opgeven’. Een nuchtere chauffeur brengt je veilig naar je bestemming, maar een dronken 

chauffeur niet! Wat drijft jouw leven? Je gevoelens? Je impulsen? Je stemmingen? Hier zijn twee 

levensveranderende teksten: a) ‘We maken iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan 

Christus te onderwerpen’ (2 Kor. 10:5). ‘Laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, 

rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 

Doe alles wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn’ (Fil. 4:8-9). 
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Zondag 4 december 

‘We maken iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen’ 
(2 Kor. 10:5)(NBV21). 

 

De juiste instelling (2). 

Hoe zou je jezelf omschrijven? Ben je van nature positief ingesteld of negatief? Laat je je bij je 

beslissingen leiden door geloof in God of door de angst voor mislukking, afwijzing of gebrek? 

Heb je een goed gevoel over jezelf, of haal je jezelf naar beneden en voel je je een loser? Wat je 

antwoord ook is, zoveel is zeker: de patronen en houdingen die je leven beheersen, zijn niet van 

de ene op de andere dag gevormd - verwacht dus ook geen verbetering van de ene op de 

andere dag. Maar je kunt een begin maken aan de hand van deze tekst: ‘Zoek dan de dingen die 

boven zijn… bedenk de dingen die boven zijn’ (Kol. 3:2). De Bijbel verwijst naar het christelijk 

leven als een ‘wandeling’. ‘Ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen 

bent, waardig is’ (Efez. 4:1)(HSV)(‘de weg te gaan,’ zegt de NBV21). ‘Wij wandelen door geloof, 
niet door aanschouwing’ (2 Kor. 5:7)(HSV). ‘(Als wij door de Geest leven), laten wij dan ook de 

Geest wandelen’ (Gal. 5:25)(HSV). ‘Wandel in liefde’ (Efez. 5:2)(HSV). Let op, lopen is het 

langzaamste ‘vervoermiddel’ dat er is! God nodigt je niet uit om met Hem mee te vliegen, maar 

om met Hem mee te wandelen. Zet gewoon de ene voet voor de andere en blijf lopen, dag aan 

dag. Wanneer zijn we het meest geneigd om uit te glijden en te vallen? 1) Wanneer we leren 

lopen. 2) Wanneer we ons in omstandigheden bevinden die we niet hebben gecreëerd en 

waarover we geen controle hebben, zoals ijs en sneeuw. 3) Wanneer we ons uitgeput, moe en 

zwak voelen. 4) Wanneer we onvoorzichtig worden en onze ogen niet openhouden en gefocust 

blijven. Je uitdaging is tweeledig: de juiste houding áánnemen en bewáren. En als je God trouw 

zoekt, zal Hij je helpen om beide dingen met succes te doen. 
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