
Het Woord voor Vandaag – week 50 

Maandag 12 december 

‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander’ (Fil. 2:4)(NBV21). 

 

Het belang van fijngevoeligheid. 

Vaak zijn we ons in een relatie of vriendschap niet bewust van de behoeften van de ander. We 

worden wat onverschilliger, raken wat minder geïnteresseerd. We stoppen met luisteren. We 

zijn ons niet bewust van de druk waar de ander onder staat. Simpel gezegd, de oorzaak van veel 

problemen in relaties is ongevoeligheid. Iedereen die je ontmoet heeft vriendelijkheid nodig. 

Mensen in je kerk kunnen het zwaar hebben, ze kunnen vlak bij je zitten en jij bent je er gewoon 

niet van bewust. Een geweldig voorbeeld van fijngevoeligheid vinden we in het leven van koning 

David. Davids vriend, Jonatan, de zoon van Saul, was omgekomen. David, die inmiddels al enkele 

jaren veilig op de troon zat, deed toen een opmerkelijk verzoek. Hij vroeg of er in de familie van 

Saul nog iemand over was die hij kon helpen. En toen vond hij de kleinzoon van Saul, de zoon 

van Jonatan, Mefiboset, die kreupel was aan beide voeten. Toen David hem liet komen, heeft 

Mefiboset vrijwel zeker gedacht: ‘Nu ga ik gedood worden omdat ik lid ben van de familie van 

de vijand, de oude dynastie.’ Maar let op Davids woorden: ‘Wees niet bang, ik verzeker u dat ik 

u goed zal behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. Ik zal u het land van uw 

grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast’ (2 Sam. 9:7). De reactie 

van Mefiboset is apart: ‘Wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik?’ (v. 

8). Hij voelde zich als een hond en verwachtte ook zo behandeld te worden. Maar kijk wat David 

deed: hij nam de tijd, deed de nodige moeite en was gevoelig voor zijn behoeften. Een van de 

gevaren van succes is dat de druk die daarmee gepaard gaat, je ongevoelig kan maken voor 

anderen. Bedenk eens voor wie jij vandaag fijngevoeliger zou kunnen zijn. 

 

Dinsdag 13 december 

‘Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord…’ (Spr. 10:32)(NBV21). 

 

Bouw vandaag mensen op. 

Hoe voel jij je als iemand jou probeert onderuit te halen? Dat stel je waarschijnlijk niet op prijs. 

Doe het anderen dan ook niet aan! ‘Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong 

vernietigt de geest’ (Spr. 15:4). Je kunt iemand kapotmaken met wat je zegt, dus wees 

voorzichtig. Soms hebben mensen in je dagelijkse omgeving een emotionele oppepper nodig, 

bemoedig ze dan. ‘Wie rechtvaardig is kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts 

leugens in de mond’ (Spr. 10:32). Wees niet het soort persoon dat zich op iemands zwakte stort. 

Misschien doe je het af als een grapje, maar je doet het wel en je geniet er nog van ook. In een 

strip praat Charlie Brown aan de telefoon met een meisje dat zegt: ‘Raad eens waar ik een gooi 

naar doe? Ik wil graag de meikoningin worden op onze school.’ Charlie Brown zegt: ‘Interessant. 

Op onze school wordt Lucy altijd gekozen.’ Het meisje aan de telefoon antwoordt: ‘Dan heeft 

jouw school wel vrij lage normen, hè?’ Nadat Charlie Brown ophangt, kijkt hij naar Lucy en zegt: 

“Ze zegt dat ze je feliciteert!”’ Als dat geen diplomatie is! Het is ook steun. Hoe ondersteunend 

ben jij? Als God je een euro zou geven voor elk vriendelijk woord dat je gezegd hebt en er eentje 

zou wegnemen voor elk onvriendelijk woord uit jouw mond, zou je dan rijk of arm zijn? Toen de 

broers die Jozef hadden verraden, voor hem knielden in het paleis van de farao, had hij de 

macht om ze te kunnen maken of breken. Maar hij vergaf hen, was genadig voor hen en 

beloofde voor hen te zorgen. Ondersteunende woorden kunnen een brug slaan in een 

gespannen relatie. Dus het woord voor vandaag is: bouw mensen op. 



Het Woord voor Vandaag – week 50 

Woensdag 14 december 

‘… rijk aan kennis… en geschikt om aan het hof te dienen’ (Dan. 1:4)(NBV21). 

 
Geloof in wat je doet. 

Toen Daniël in Babylon aankwam, was hij een balling. Maar hij klom naar de top vanwege deze 

kwalificaties: ‘… rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om 

aan het hof te dienen.’ Wil je in een baan hogerop komen, dan moet je jezelf eerst bewijzen. De 

Bijbel zegt: ‘Zie je iemand die een kundig vakman is? Hij komt in dienst van de koning…’ (Spr. 22:29). 

Zolang je niet gelooft in wat je doet, zet je je ook niet voor honderd procent in; dan heb je ook niet 

het recht om te verwachten dat je slaagt. Ben je wel eens een kamer binnengelopen en heb je toen 

in de atmosfeer iets van liefde, energie en enthousiasme gevoeld? Je gedachten hebben een 

bepaalde mate van aanwezigheid; het is alsof ze door de lucht heen bewegen, in staat om mensen 

naar je toe te trekken of van je af te stoten. Je houding is gewoon altijd voelbaar voor anderen. Wil 

je slagen, dan kun je dus ook beter geloven in wat je doet. Als je dat niet doet, bid dan en vraag God 

om je ergens op een plek te brengen waar je je met hart en ziel aan kunt geven. Jezus geloofde 

volledig in zijn product. Hij zei tegen de vrouw bij de bron: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer 

dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen’ (Joh. 4:13-14). 

Je moet er tijd voor uittrekken om je werk of je bedrijf te leren kennen, je moet er moeite voor 

doen. Misschien wil je graag verkopen, de winst in je zak steken en verder gaan met je leven. Maar 

zo komt succes niet tot stand. Jezus bracht tijd door met bidden om zijn doel opnieuw beter in beeld 

te krijgen. Dus het woord voor vandaag is: bid en geloof in wat je doet! 

 
Donderdag 15 december 

‘… vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken’ 
(Efez. 1:7)(NBV21). 

 
Genade in overvloed. 

Petrus vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving 
schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot 
zeventig maal zeven’ (Matt. 18:21-22). Maar daar zouden we niet moeten stoppen. Als God ons 

ieder maar zeventig maal zeven ‘vergevingspasjes’ zou schenken, zouden we alsnog in de 

problemen raken! Je vergevingsrekening bij God kan niet opraken. Maar wanneer jij weigert 

anderen te vergeven, negeer je het feit dat je zelf ook tot misstappen kan worden verleid en 

vergeving nodig hebt (zie Gal. 6:1). ‘Vergeef… opdat jullie Vader in de hemel jullie je misstappen 
vergeeft’ (Marc. 11:25). Of het nu zeven, zeventig keer zeven of zevenduizend keer is, je oogst altijd 

wat je zaait (Gal. 6:7). We zijn allemaal mensen, en wanneer iemand ons bezeert, willen we 

gerechtigheid. Maar God wil dat je de overtreder vergeeft voordat die het vraagt of enig teken van 

berouw toont. Betekent dit dat de ander ontkomt aan de gevolgen van zijn daden? Nee, het 

betekent alleen dat jij er niet verantwoordelijk voor bent om het te laten gebeuren, dat is God 

alleen. Wrok koesteren zuigt je leeg, zowel geestelijk, emotioneel als fysiek; vergeving geeft energie 

en schept ruimte om verder te gaan. Onthoud dat je vergeven bent ‘dankzij de rijke genade die God 

ons in overvloed heeft geschonken’ (Efez. 1:7-8). Met dien verstande dat jij anderen dus ook 

vergeeft! Wanneer je denkt aan de schuld die God jou kwijtschold, dan valt toch alles wat iemand 

jou ooit zou kunnen aandoen daarbij in het niet? Iemand schreef: ‘Zijn liefde kent geen grenzen, zijn 
genade kent geen maat, zijn kracht gaat verder dan mensen ooit kunnen bevroeden; want vanuit 

zijn oneindige rijkdom in Jezus, geeft Hij telkens weer opnieuw.’ Met recht genade in overvloed dus! 
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Vrijdag 16 december 

‘… wie goede raad ter harte neemt is wijs’ (Spr. 13:10)(NBV21). 

 
Wie adviseert jou? (1) 

Om te floreren in het leven moet je eigenlijk je leven lang willen blijven leren. En leren vereist een 

mate van onderdanigheid; een karakterkwaliteit waarvan we soms denken dat die niet op ons van 

toepassing is. Wij denken dat onderdanigheid ‘alleen geldt voor andere mensen, voor mensen die 

nu eenmaal leiding nodig hebben’. Dit geldt met name in onze jonge jaren, wanneer we er zeker van 

zijn dat we alles al weten en elke gelegenheid aangrijpen om het te bewijzen. Een goede raadgever 

zoeken vereist nederigheid van hart. De waarheid is dat als mensen jou niets meer kunnen of 

mogen bijbrengen, je toekomst al beslist is! Hoe meer je dénkt te weten, hoe kleiner de kans dat je 

jezelf onder de invloed plaatst van mensen die het echt weten en je kunnen helpen. Dit is vooral het 

geval wanneer je jezelf ziet als capabeler, gepassioneerder en getalenteerder dan anderen in je 

omgeving. Wijze mensen zoeken altijd raad. Als je wijs bent, zul je je beperkingen erkennen; alleen 

een dwaas gelooft dat hij of zij er geen heeft. Alleen naïeve mensen zijn dwaas genoeg om ervan uit 

te gaan dat ze zonder goede inbreng de juiste beslissingen kunnen nemen. Maar dat kunnen ze niet. 

Hier zijn drie gedeelten uit het boek Spreuken om vandaag even bij stil te staan: 1) ‘Een dwaas 
denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luister naar goede raad’ (Spr. 12:15). 2) ‘Bij gebrek aan 
overleg mislukken plannen, ze slagen pas na rijp beraad’ (Spr. 15:22). 3) ‘Luister naar raad, laat je 

terechtwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs’ (Spr. 19:20). Het is niet alleen wat je raadgever wéét, 

het is wat hij ziét dat hem waardevol voor je maakt. Het is een paar extra ogen en oren. Waarom 

zou je zonder willen leven? 

 
Zaterdag 17 december 

‘Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen pas na rijp beraad’ (Spr. 15:22)(NBV21). 

 
Wie adviseert jou? (2) 

Een goede raadgever doet drie dingen: hij observeert, instrueert en motiveert. In het begin kan de 

gedachte dat je je door iemand laat beoordelen, intimiderend zijn. Maar denk er eens over na; 

mensen kijken sowieso naar je, dus waarom zou je er geen goede raadgever tussen hebben willen 

zitten? Hier zijn wat gebieden waar extra raad en input geen kwaad zouden kunnen. Geen 

optionele, maar essentiële zaken als: geestelijke ontwikkeling, persoonlijke discipline, 

familierelaties, besluitvorming, omgaan met financiën, conflictoplossing, de juiste mensen kiezen, 

slechte gewoonten doorbreken en goede gewoonten aanleren, doelen stellen en toekomstplannen 

maken. Als je echt wilt slagen, zoek dan naar een omgeving waar je wordt begeleid, niet alleen 

betaald. In het begin is wat je léért belangrijker dan wat je verdient, want wat je al vroeg leert, 

bepaalt wat je later verdient. Wat je niet weet, kan je schaden en je potentieel ondermijnen. Je 

openstellen voor een beoordeling van je functioneren is iets dat je verschuldigd bent aan jezelf en 

aan degenen die van je afhankelijk zijn. En laat het niet bij jou stoppen. Geef wat je hebt gekregen 

door aan iemand anders. Jezus zei: ‘Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven’ 
(Matt. 10:8). Vind je jezelf daar te jong voor? Denk je dat ze jou niet serieus nemen? Paulus zei 

tegen Timoteüs: ‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees… 

een voorbeeld’ (1 Tim. 4:12). Het is niet jouw verantwoordelijkheid om alles te wéten; maar het is 

wel je verantwoordelijkheid om wat je weet met anderen te délen. Als jij ze doorgeeft wat God en 

anderen jou hebben doorgegeven, zullen zij ook verder komen en eerder voortgang boeken. Dus 

vraag God om een goede raadgever en wees er zelf een voor een ander. 
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Zondag 18 dec 

‘… stort uw hart uit bij Hem, God is onze schuilplaats’ (Ps. 62:9)(NBV21). 

 

Alles wat je ooit nodig zult hebben. 

Het leven kan overweldigend aanvoelen wanneer je verantwoordelijk bent voor woonlasten, de 

afbetaling van je hypotheek, onderhoudsrekeningen, kleding voor het gezin, stijgende voedsel- 

en brandstof- en energiekosten, schoolgeld, plus de realiteit van het regelingen treffen voor je 

pensioen! En de druk is nog groter als je geen volledige baan hebt of helemaal zonder werk zit. 

Waar kun je terecht? Omringd door vijanden wendde David zich tot God: ‘Zoek rust, mijn ziel, bij 

God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, 

ik zal niet wankelen’ (v. 6-7). Waar ligt jouw ‘verwachting’? Is het de hoop op een betere 

economie of arbeidsmarkt? Of is het de belofte van betere tijden? Davids hoop was zekerder: hij 

verwachtte dat het antwoord te vinden was in het onveranderlijke karakter en de trouw van 

God. Wanneer de bezorgdheid toeneemt, nemen we soms onze toevlucht tot onze ‘Maar Heer, 

wat als?’ lijst. We concentreren ons op onze angsten, voelen ons ontoereikend en geven toe aan 

wanhoop. Je bewúst zijn van je behoeften getuigt van verantwoordelijkheid, maar erdoor 

overwéldigd worden is een bewijs dat je voor je antwoorden bij de verkeerde bron zoekt. 

George McDonald zei: ‘We beschouwen God vaak als onze laatste en zwakste hulpbron. We 

gaan alleen naar Hem toe wanneer we nergens anders heen kunnen. En dan ontdekken we dat 

de stormen van het leven ons niet tegen de rotsen hebben geslagen maar ons in de begeerde 

haven hebben gebracht.’ Nog even terug naar David: ‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alléén, van 

Hém blijf ik alles verwachten.’ God, Hij alleen, is je toereikende bron. Aangezien Hij ons zijn 

Zoon heeft gegeven, heb je al het bewijs dat je nodig hebt dat Hij ons ook ‘met Hem alles zal 

schenken’ (Rom. 8:32). 
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