
Het Woord voor Vandaag – week 49 

Maandag 5 december 

‘Zoals iemand denkt, zo is hij’ (zie Spr. 23:7). 
 

De juiste instelling (3). 

Elk gezin heeft wel te kampen met hier en daar wat ‘generatieprobleempjes’. Dit zijn dingen die 

onze ouders en grootouders aan ons hebben doorgegeven, zoals verslaving, misbruik, woede, 

angst, lust, angst, enz. Vaak zeggen we dan dat iets gewoon in de familie zit en dat we er niets 

aan kunnen doen. Maar dat kunnen we wel! Je kunt misschien niets aan het verleden van je 

familie doen, maar door Gods genade kun jij de toekomst voor jezelf en je kinderen veranderen. 

De Bijbel zegt: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude 

is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Kor. 5:17). Let op de woorden ‘één met Christus’. In je 
eentje kun je het slechte functioneren van je gezin niet veranderen, maar samen met Christus 

ontvang je de kracht die nodig is om een nieuwe richting in te slaan. Als je computer opnieuw 

kan worden geprogrammeerd, kan je denken dat ook. ‘Word hervormd door de vernieuwing van 

uw denken’ (Rom. 12:2). Hoe je dat doet? Door je denken te vullen met wat er in de Bijbel staat! 

Net zoals het onderdompelen van je lichaam in water zweet en vuil verwijdert, zo reinig en 

corrigeer je je denken door het onder te dompelen in de woorden van de Bijbel. Het oude 

gezegde luidt: ‘Let op je gedachten, want het worden je woorden. Let op je woorden, want het 

worden je daden. Let op je daden, want het worden je gewoonten. Let op je gewoonten, want 

het wordt je karakter. Let op je karakter, want het wordt je bestemming.’ God zei tegen Gideon: 

‘Sloop het (oude) altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht’ (Recht. 6:25). In plaats daarvan 

bouwde Gideon een nieuw altaar voor de Heer, en het leven van hem en zijn gezin veranderde 

voor altijd. En door je denken te programmeren met Gods Woord kun jij hetzelfde doen! 

 
Dinsdag 6 december 

‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk…’ (Fil. 1:3)(NBV21). 
 

Vergeet nooit degenen die je hebben geholpen. 

Paulus sprak vaak zijn waardering uit naar degenen die hem hielpen. ‘Ik dank mijn God altijd 
wanneer ik aan u denk... omdat u… hebt bijgedragen aan de verspreiding van het goede nieuws’ 
(v. 3-5). ‘U weet zelf, Filippenzen, dat… uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in 

mijn tegoeden en tekorten. Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn 

tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het 

tegoed op uw rekening oploopt’ (Fil. 4:15-17). En wanneer hij aan de gelovigen in Tessalonica 

schrijft, zegt hij: ‘Wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw 

geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Wij spreken dan ook in de gemeenten 

van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolging en onderdrukking die u 

moet doorstaan’ (2 Tess. 1:3-4). Een vrouw die vroeger lerares literatuur was geweest, vertelt 

over een man die zich haar nog goed herinnerde. Hij schreef haar een brief en kreeg het 

volgende antwoord: ‘U weet nooit hoeveel uw brief betekende. Ik ben inmiddels 83 jaar oud en 

woon helemaal alleen. Mijn vrienden zijn er allemaal niet meer. Mijn familie ook niet. Ik heb 50 

jaar lesgegeven op die school en uw brief is de eerste bedankbrief die ik ooit van een leerling 

heb gekregen. Soms vraag ik me af wat ik met mijn leven heb gedaan. Ik zal uw brief lezen en 

herlezen tot de dag dat ik sterf.’ Ironisch genoeg was zij de lerares over wie de leerlingen het 

meest spraken op klassenreünies, maar niemand had het haar ooit vertéld. Waardering tonen 

kost zo weinig tijd en geld, maar het kan alles voor iemand betekenen. Is er misschien vandaag 

iemand aan wie je je waardering kunt tonen? 
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Woensdag 7 december 

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ (Ps. 118:2)(NBV21). 

 
Zeven teksten uit de Bijbel om op te bouwen. 

Lees Psalm 118 eens rustig door en doe er je voordeel mee! 1) ‘In mijn nood heb ik geroepen: 

‘Heer!’ En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte’ (v. 5). Waar vecht je vandaag tegen? Een 

destructieve gewoonte? Een verlammende angst? Een gevoel van waardeloosheid? God wil je 

ervan bevrijden en je ruimte geven. 2) ‘Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen…’ (v. 

6). Jouw toekomst ligt niet in de handen van mensen, maar van God; van een goede God die 

goede plannen voor je heeft. 3) ‘Met de Heer, mijn helper aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters 

neer’ (v. 7). Wanneer mensen je proberen neer/*onderuit te halen, zal God je oprichten. 

Wanneer zij je dingen onthouden, zal Hij in al je behoeften voorzien. 4) ‘Ik zal niet sterven, maar 

leven en verhalen van de daden van de Heer’ (v. 17). We zullen allemaal op een dag sterven; 

maar je hoeft niet te sterven voordat je opdracht is voltooid en je God de eer hebt gebracht. 5) 

‘… de Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood’ (v. 18). Corrigeert God je? 

Wees blij! Zijn correctie is geen afwijzing. Het is een bescherming tegen toekomstige fouten. 6) 

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’ (v. 24). Of gisteren 

nu een triomf of een tragedie was, God geeft je een nieuwe dag. Grijp die kans. Verheug je erin! 

7) ‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw’ (v. 29). Misschien heb je ooit dagen 

dat je niet genoeg geld hebt, maar je zult nooit een dag hebben zonder Gods genadevolle 

barmhartigheid. Van deze teksten kun je echt op aan! 

 
Donderdag 8 december 

‘Hierop ontwaakte ik en sloeg mijn ogen op. De slaap had mij goedgedaan’ (Jer. 31:26)(NBV21). 

 
Het belang van slaap. 

Soms is het meest ‘geestelijke’ wat je kunt doen eerder naar bed gaan en uitgerust wakker 

worden zodat je klaar bent om Gods plannen voor die dag te vervullen. Wanneer je constant op 

een bijna lege batterij loopt, komt dit tot uiting in je houding, je relaties, je prestaties en je 

gezondheid. Daarom spreekt de Bijbel over het belang van slaap: 1) ‘Vergeefs is het dat je vroeg 
opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood - Hij geeft het zijn lieveling in de slaap’ (Ps. 

127:2). 2) ‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer, laat mij wonen in een 

vertrouwd en veilig huis’ (Ps. 4:9). Slapen is een daad van vertrouwen: wanneer je gaat slapen, 

erken je dat de wereld in Gods handen is, niet in die van jou. En die zal het best redden, zelfs als 

jij niet wakker bent om alles onder controle te houden. En wanneer je de volgende morgen 

wakker wordt, zal God je geven wat je voor die dag nodig hebt, net zoals Hij Israël dagelijks van 

vers manna voorzag. Jeremia zei: ‘Hierop werd ik wakker en sloeg mijn ogen op. De slaap had 

mij goed gedaan.’ Heb je ooit geprobeerd te bidden terwijl je last had van een slaaptekort? Dat 

is heel lastig. Voordat Elia lange tijd in gebed kon doorbrengen, liet de engel van de Heer hem 

niet één, maar twee lange dutjes doen. Vergelijk dat eens met de discipelen in Getsemane die 

niet konden bidden omdat ze steeds in slaap vielen. Het is moeilijk om als Jezus te denken, te 

voelen en te handelen wanneer je een slaaptekort hebt. Daarom zegt de Bijbel: ‘Hij geeft het 
zijn lieveling in de slaap’ (Ps. 127:2). 
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Vrijdag 9 december 

‘… naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld’  
(Rom. 12:3)(NBG). 
 

Verwaarloos je geloof niet. 

Je kunt niet achteroverleunen en niets doen, in de veronderstelling dat God alles voor je zal 

doen. Je hebt zelf ook een rol te spelen. Paulus zegt dat God ieder van ons ‘een mate van geloof’ 
heeft gegeven. Judas zegt dat je je geestelijk ontwikkelt door ‘je leven te bouwen op het 

fundament van je zeer heilige geloof’ (Jud. v. 20). Geloof dat onder vuur ligt, is in wezen geloof 

in opbouw. Het is in de strijd van het leven dat je ontdekt of je geloof hebt gevoed of 

verwaarloosd. In bijbelse tijden gebruikten veel Romeinse soldaten een ‘scutum’, een schild dat 

hen van top tot teen beschermde. Het was gemaakt van hout en bekleed met in water geweekte 

laagjes leer. De afgebogen vorm betekende dat de vlammende pijlen van de vijand zouden 

afketsen en uitdoven voordat ze de soldaat konden schaden. Nu begrijp je beter wat Paulus 

bedoelde: ‘Draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het 

kwaad zelf is kunt doven’ (Efez. 6:16). Satans pijlen kunnen je hart niet binnendringen wanneer 

het zuiver is, doordrenkt van de Schrift en gesterkt door geloof. Daarom zei Jezus tegen Petrus: 

‘…. Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik 

heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’ (Luc. 22:31-32). Het is je gelóóf dat 

wordt aangevallen! Het is je gelóóf dat gevoed moet worden! Het is je gelóóf dat je ondersteunt 

in de strijd van het leven! Jezus zei dat we ‘geloof in God’ moesten hebben (Marc. 11:22). Let 

op, Jezus zei niet dat je geloof moet hebben in iets dat groter is dan jezelf. Nee, Hij zei dat je 

geloof moet hebben in Gód. Het is de tijd die je met God doorbrengt in gebed en in de Bijbel die 

je geloof versterkt om de strijd van het leven te winnen. 

 

Zaterdag 10 december 

‘Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd’ 
(Rom. 4:21)(NBV21). 
 

God is bij machte. 

De reden dat we ons niet vaker tot God keren is dat we ergens in diepste wezen in ons 

onderbewuste niet echt ‘overtuigd’ zijn dat Hij bij machte is om iets voor ons te doen. Dat bij 

jezelf kunnen toegeven is best vernederend. Het is ook het moment waarop je begint af te 

rekenen met je gebrek aan geloof in God. Er zal in je leven niets veranderen zolang jij niet bidt: 

‘Heer, help me. Ik zeg dingen met mijn lippen die ik niet naleef in mijn gedrag.’ Begin je eenmaal 
zo te bidden, dan kun je door je Bijbel heen gaan en erachter komen dat God wel degelijk ‘bij 
machte’ is. Hij is bij machte om voor je te zorgen wanneer je in de woestijn zit. Hij is bij machte 
de reuzen te verslaan die jou in de weg staan. Hij is bij machte met jou door heftige 

beproevingen te gaan en je er zonder al te veel kleerscheuren uit te laten komen. Hij is bij 

machte jou een goeie plek te geven wanneer je over het hoofd bent gezien of bent 

tegengewerkt. ‘Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te 

doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe…’ (Efez. 3:20). Probeer er alles aan te 

doen je de woorden ‘God is bij machte’ eigen te maken; anders zul je niet in staat zijn met 
vertrouwen te bidden. Je doet misschien wat schietgebedjes, maar je zult niet in staat zijn te 

volharden in gebed zolang je niet diep in je hart weet dat God bij machte is - én bereid! Niets is 

te moeilijk voor Hem. Hij wacht slechts tot jij dat erkent en met je hulpvraag naar Hem toekomt 

in geloof.  
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Zondag 11 december 

‘Bekleed u dan met… vriendelijkheid…’ (Kol. 3:12)(HSV). 

 

Wees vandaag vriendelijk en goed voor anderen. 

Wanneer je ‘s ochtends opstaat, moet je je eigenlijk niet alleen fysiek maar ook geestelijk en 

emotioneel kleden. En jezelf afvragen wat voor houding je die dag gaat aannemen. 

Controlerend of coöperatief? Positief of negatief? Complimenteus of kritisch? Egoïstisch of 

dienend?’ Maar misschien denk je wel dat mensen misbruik van je kunnen maken wanneer je 

een al goedheid en vriendelijkheid bent. Ja, soms zal dat inderdaad gebeuren. Maar dat is het 

verschil tussen de brede of de smalle weg. Welke wil je bewandelen? Ondanks de risico’s zijn er 

twee redenen om wel vriendelijk en goed te zijn: 1) Vanwege Gods genade jegens ons. ‘Hij zal… 
laten zien… hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered’ 
(Efez. 2:8). Genade en goedheid (vriendelijkheid) gaan samen. Altijd! Dichter Robert Burns zei 

dat het goede hart het meest op God lijkt. 2) Omdat je wilt dat mensen aardig voor jou zijn en 

jou goed behandelen. Jezus zei: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie 

behandelen’ (Matt. 7:12). Als jij onbeleefd bent, gaan mensen onbeleefd tegen jou doen. Maar 

wanneer jij vriendelijk bent, zullen de meeste mensen op dezelfde manier willen reageren. ‘Wie 

gerechtigheid en goedheid nastreeft, vindt leven, heil en glorie’ (Spr. 21:21)(WB). De HSV zegt: 

‘En andere mensen zullen [dan] goed voor jou zijn. En hier is nog een reden om vriendelijk te 

zijn: ‘Wie goed is voor een ander, bewijst zichzelf een weldaad, wie wreed is, schaadt zichzelf’ 
(Spr. 11:17). Dus wanneer je goed bent voor anderen, doe je in wezen ook jezelf een plezier. 

Laten we het nog eens lezen: ‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u 

liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid (vriendelijkheid in de HSV), 

nederigheid, zachtmoedigheid en geduld’ (Kol. 3:12). Probeer het eens uit vandaag! 
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