
Het Woord voor Vandaag – week 51 

Maandag 19 december 

‘Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, 

ons dan met Hem ook niet alles schenken?’ (Rom. 8:32)(NBV21). 
 

‘God is er’. 
Verzamel je graag beloften uit de Bijbel voor moeilijke tijden? Wanneer je verzameling 

ontoereikend lijkt voor wat je nodig hebt, voeg je er dan zelf iets aan toe vanuit de gedachte dat je 

de juiste belofte nog niet gevonden hebt? Aanspraak maken op een belofte zonder de 

algenoegzaamheid van de Beloftegever te begrijpen kan teleurstellend uitpakken. Aangezien er 

geen gebrek is in of bij God, is Hij alles wat je nodig hebt. En Hij is alles wat je óóit nodig zult 

hebben! De Bijbel zegt dat Hij ‘bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ 
(Efez. 3:20). Op zoek naar verlichting in een moeilijke periode in haar leven bezocht schrijfster 

Hannah Whitall Smith een gerespecteerd Bijbelleraar in de hoop een antwoord te vinden. Na 

aandachtig te hebben geluisterd, zei hij tegen haar: ‘Ja, alles wat je zegt is misschien heel waar, 
maar ondanks alles is God er.’ Gefrustreerd antwoordde Hannah: ‘U heeft vast niet begrepen hoe 

serieus mijn problemen zijn.’ ‘O ja, zeker wel, maar dan nog, ondanks alles is God er.’ Verschillende 

teleurstellende bezoeken later, nadat ze steeds hetzelfde antwoord had gekregen - God is er - 

begon het te dagen. Ze besefte dat ze het antwoord had gekregen dat ze nodig had; God alleen was 

genoeg voor al haar noden! Ze schrijft: ‘De algenoegzaamheid van God zou voor ons moeten zijn als 

de algenoegzaamheid van een goede moeder voor haar kind. Haar aanwezigheid en liefde doen alle 

angsten verdwijnen. Ze hoeft geen enkele belofte te doen of uitleg te geven, zij alleen is alles wat 

het kind nodig heeft.’ Alle zegeningen van God, het hele pakket - Hijzelf! Paulus herinnert je eraan: 

‘… alles is van u… Maar u bent van Christus bent en Christus is van God’ (1 Kor. 3:22-23). Je zult 

krijgen wat je nodig hebt omdat je zijn verlost kind bent. 

 

Dinsdag 20 december 

‘Neem geen wraak, geliefde broeders en zuster, maar laat God uw wreker zijn…’ (Rom. 

12:19)(NBV21). 
 

Laat God het voor je afhandelen. 

Wanneer iemand je heeft gekwetst of verraden, is het heel moeilijk om vergelding te weerstaan - 

vooral wanneer er een kans is om oude rekeningen te vereffenen en je vrienden je aansporen om 

die kans te benutten. Ze zullen je vertellen dat het alleen maar juist en eerlijk is. Lees, voordat je tot 

zoiets overgaat, liever eerst eens het verhaal in 1 Samuël 24. Koning Saul, verteerd door jaloezie, 

greep elke gelegenheid aan om te proberen zijn door God verordende opvolger, David, uit de weg te 

ruimen. Gedreven door een verlangen om hem uit te schakelen nam Saul drieduizend soldaten mee 

om hem te vinden en te doden. God had het zo beschikt dat Saul even stopte uit te rusten in een 

grote grot waar David en zijn mannen zich schuilhielden. Davids mannen meenden dat dit Davids 

kans was om hem te doden en de troon te bemachtigen. In plaats daarvan sneed David slechts een 

reep van Sauls mantel af en liet die later aan Saul zien als bewijs dat hij het leven van de koning had 

gespaard. Davids mannen vonden zijn strategie waarschijnlijk absurd, maar David leefde volgens 

een andere code: Gods Woord! Hij zei (bij een latere gelegenheid) tegen zijn mannen: ‘Dood hem 

niet. Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heer’ (1 Sam. 26:9). En God is 

niet van gedachten veranderd. De Bijbel zegt: neem geen wraak. Dat is Gods terrein - houd je daar 

verre van! (Zie Rom. 12:17-21.) Dus wat moet je dan wel doen? Wees bereid om tegen je instinct in 

te handelen! De Bijbel zegt: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, 

geef hem dan te drinken... overwin het kwade door het goede’ (Rom. 12:20-21). Zal dat je vijand 

veranderen? Misschien, maar misschien ook niet. Maar het zal wel jouw houding veranderen en 

God zal je ervoor zegenen. 



Het Woord voor Vandaag – week 51 

Woensdag 21 december 

‘Onze strijd is… tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de 

kwade geesten in de hemelsferen’ (Efez. 6:12)(NBV21). 

 

Spreek tegen de vijand. 

Jessie Penn-Lewis schrijft: ‘De belangrijkste voorwaarde voor de activiteit van boze geesten in 

mensen, afgezien van zonde, is passiviteit.’ Daarom spoort de apostel Petrus ons aan: ‘Wees 

waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, 

op zoek naar een prooi’ (1 Petr. 5:8). Heb je ooit een hongerige leeuw zijn prooi zien verslinden? 

Dat is een beeld van wat Satan joú wil aandoen. En om dat te doen zal hij dingen gebruiken als 

pleziertjes, macht, druk, bezit, passies en ook mensen. Paulus zegt dat we ervoor moeten 

oppassen dat Satan ons niet gebruikt (dat hij ons niet te slim af is), omdat we zijn plannen maar 

al te goed kennen (zie 2 Kor. 2:11). Hoe kun je jezelf verdedigen? Neil Anderson zegt: ‘Onze 
verdediging tegen directe aanvallen van de boze is hardop Gods waarheid spreken.’ Waarom 
hardop tegen Satan spreken? Omdat Gód de gedachten en bedoelingen van je hart kent - en 

Satan niet (zie Jer. 17:9-10 en Ps. 139:1, 23-24). Wanneer Satan je in het vizier krijgt, denk dan 

aan Jakobus 4:7: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u 

wegvluchten.’ Neem deze twee krachtige stappen: praat ten eerste met God voordat je de 

vijand aanvalt. ‘Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden…’ (Ps. 50:15). Praat ten 

tweede met de vijand. En houd het kort en krachtig! ‘Satan, in de onweerstaanbare naam van 

Jezus, stop nu alle activiteiten tegen mij. Ga weg en kom niet meer terug!’ Zal hij gehoorzamen? 
Jij hebt je onderworpen en je verzet - dan heeft hij geen keus. 

 

Donderdag 22 december 

‘Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk’ (2 Kor. 9:15)(NBV21). 

 

Hij gaf zijn kostbaarste bezit. 

Op een middag stond een klein meisje buiten voor een antiekwinkel al het moois in de etalage 

te bestuderen. Toen ging ze naar binnen en vroeg of ze een blauwe kralenketting mocht zien. 

Toen de eigenaar die op de toonbank legde, zei ze: ‘Precies wat ik zoek! Wilt u hem als 

cadeautje inpakken, alsjeblieft? Hij is voor mijn zus. Ze zorgt voor mij. Dit wordt onze eerste 

kerst sinds mama stierf, en ik ben op zoek naar het perfecte cadeautje.’ ‘Hoeveel geld heb je?’ 
vroeg de man voorzichtig. Ze keerde haar portemonnee om op de toonbank en zei: ‘Ik heb mijn 

spaarpot geleegd.’ De man pakte de ketting op en bekeek het prijskaartje zonder het aan haar 

te laten zien. ‘Hoe heet je?’ vroeg hij terwijl hij de achterkamer inliep. ‘Jean Grace,’ antwoordde 
ze. De man kwam terug met een prachtig ingepakt pakje, het kleine meisje bedankte hem en 

vertrok. Op kerstavond, toen de laatste klant was vertrokken en hij aan het afsluiten was, snelde 

een jonge vrouw de winkel binnen en overhandigde hem een bekend pakje. ‘Weet u nog aan 

wie u dit hebt verkocht?’ vroeg ze. ‘Een meisje dat Jean heet heeft dit gekocht voor haar grote 

zus,’ antwoordde hij. ‘Hoeveel is dit waard?’ informeerde ze. ‘De prijs,’ antwoordde de man van 

de winkel, ‘is altijd vertrouwelijk tussen de verkoper en zijn klant.’ Haar zus vroeg: ‘Maar hoe 
kon ze dit betalen?’ Hij pakte het cadeau weer netjes in, gaf het haar terug en zei: ‘Ze betaalde 
de hoogste prijs die iemand ooit kan betalen. Ze gaf alles wat ze had.’ Toen ‘God zijn Zoon zond’ 
(Gal. 4:4) om ons te verlossen, gaf Hij alles wat Hij had. ‘Laten we God danken voor zijn 

onbeschrijfelijk geschenk!’ 
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Vrijdag 23 december 

‘Hij stuurde mij gezonden om… te verbinden gebrokenen van hart…’ (Jes. 61:1)(NBG). 
 

Wanneer het niet ‘voelt’ als Kerstmis. 

In deze tijd van het jaar is het verleidelijk om te geloven in de mythe dat iedereen geniet van een 

perfecte kerst. De waarheid is dat er duizenden zijn wier leven voor altijd is veranderd als gevolg van 

een overlijden, echtscheiding, ziekte of financiële problemen. Tammy Hanson Maltby schrijft: ‘Het 
was 20 december. Er was geen spoor van Kerstmis rond ons huis. De meeste jaren stond onze boom 

op deze dag allang. Dan was er kerstmuziek en vulden heerlijke geuren het huis. Ons hele huis stond 

dan in het teken van kerst. Dit jaar niet. Mijn 20-jarige huwelijk was net ontbonden Mijn budget was 

krap en ik was een en al spanning. Op sommige dagen lukte het me amper om uit bed te komen. 

Alle vier mijn kinderen waren thuis tijdens de kerstvakantie. En er was nog steeds geen boom. “Dit 
is echt deprimerend”, hoorde ik een van hen mopperen, en mijn hart brak opnieuw. ‘Morgen haal ik 
een boom,’ nam ik mezelf voor. Ik geloofde eigenlijk zelf niet wat ik zei. Die avond hoorde ik 

stemmen op de benedenverdieping. Daar, bij de piano, stond de smoezelige kleine kunstconifeer 

die ik jaren geleden had gekocht en die ik gebruikte om de schoolversierselen van de kinderen in op 

te hangen... creaties die gewoon niet goed pasten bij mijn majestueuze, geurige, versierde boom in 

de huiskamer. De kinderen hadden hem opgezet, opgetuigd met lichtjes en hun kinderversieringen 

erin opgehangen. Hij was nog steeds smoezelig, maar hij was mooi, en ik was blij en overmand door 

dankbaarheid dat ze de handen ineengeslagen hadden om dit voor mij te doen.’ Als jij het moeilijk 

hebt deze kersttijd, maak het jezelf dan niet te moeilijk. Onthoud dat er altijd genoeg kracht is voor 

elke dag (zie ook Deut. 33:25). Jezus begrijpt het. Hij kwam om ‘de gebrokenen van hart te 

verbinden,’ dus wend je deze kerst tot Hem en vraag of Hij jouw vrede en vreugde wil herstellen. 

 

Zaterdag 24 december – kerstavond 

‘Ze openden hun kistjes met kostbaarheden en boden het [kind] geschenken aan’  
(Matt. 2:11)(NBV21). 
 

Wat je nodig hebt is in aantocht! 

De Bijbel vertelt ons: ‘Toen Jezus geboren was in Betlehem... kwamen er magiërs (andere 

vertalingen hebben het over ‘wijzen’) uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de 

koning van Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen 

om Hem te aanbidden.’… en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil 

bleef staan boven de plaats waar het kind was… Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met 

Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun 

kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre’ (v. 1-2, 9, 11). 

Een Bijbelleraar zegt: ‘We herinneren ons allemaal het kerstverhaal: hoe wijze mannen uit het 
oosten kwamen en een ster volgden die hen naar het heilige Kind leidde, hoe ze binnenkwamen en 

Hem aanbaden, terwijl ze Hem kostbare geschenken voorlegden. Maria en Jozef waren niet uit op 

geschenken. Hoewel ze noodgedwongen in een koude, donkere stal moesten overnachten, hadden 

ze niet laten weten dat ze verder ook maar iets nodig hadden. Maar omdat ze zich midden in Gods 

wil bevonden, stuurde Hij hen wijze mannen op kamelen, volgeladen met voorraden. Als we ons in 

de wil van God bevinden, zal Hij ons bevoorraden, ons geven wat we nodig hebben. We hoeven er 

niet achterheen te zitten, het zal ons ten deel vallen. We hoeven niet te proberen dingen te laten 

gebeuren; God zal ze ons brengen. De kamelen zullen voor ieder van ons komen als we in de wil van 

God blijven. De enige manier waarop we dit soort voorzieningen kunnen verwachten, is door trouw 

te zijn op de plek waar God ons geplaatst heeft. Wanneer we dit beginnen te geloven, zijn we vrij 

om onze zorgen op Hem te werpen. En hoeven we niet de hele nacht al tobbend en piekerend 

wakker te liggen.’ 
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Zondag 25 december - Eerste kerstdag 

‘Laten we God danken voor wat hij ons geeft, een geschenk dat te groot is voor woorden’  
(2 Kor. 9:15)(BGT). 

 

‘Onbeschrijfelijk’. 
Paulus zegt dat het geschenk dat God die eerste kerst aan ieder van ons gaf ‘onbeschrijfelijk’ is. 
Andere vertalingen hebben het over ‘onuitsprekelijk’ of ‘te groot voor woorden’. Laten we eens 

kijken wat Jesaja hierover zegt: ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven’ (Jes. 9:5). 

Jezus was zowel God als mens. Als kind werd Hij gebóren, maar als Zoon van God kon Hij alleen 

maar worden gegéven, omdat Hij altijd al bestond. Hij is dus de perfecte oplossing voor ons 

zondeprobleem, omdat Hij zowel de aanspraken op goddelijkheid als de worstelingen van de 

mensheid begrijpt. Laten we vandaag eens kijken naar deze ‘onbeschrijfelijke gave’. Ten eerste 

is Hij onze ‘bemiddelaar’! Job zei: ‘Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons 

beiden kan leggen’ (Job 9:33)(HSV). (‘Geen onpartijdige die ons tot elkaar kan brengen,’ zegt Het 

Boek.) Het gaat in wezen om iemand die meer was dan alleen een scheidsrechter; niet iemand 

die aan de zijlijn stond, maar iemand die was betrokken en beide partijen bij elkaar kon 

brengen. Dus wanneer jij het verprutst, houdt Jezus één hand op jou en de andere op God, 

zodat de verbinding nooit verbroken wordt. ‘Onbeschrijfelijk’! Ten tweede is Hij onze pleiter! De 

Bijbel zegt: ‘Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden, omdat Hij voor altijd 

leeft en zo voor hen kan pleiten’ (Hebr. 7:25). Als je elke dag al je begáne zonden en je zonden 

van nalátigheid zou moeten onthouden en belijden, zou je nooit een oog dicht doen en rustig 

slapen; je zou op je knieën leven. Maar de dood van Christus dekt al het verkeerde dat je hebt 

gedaan, en zijn leven dekt al het goede dat je hebt nagelaten. Hij is dus volledig gekwalificeerd 

om jou te vertegenwoordigen voor de troon van God. Er is maar één woord dat bij zo’n 
kerstgeschenk past: onbeschrijfelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 


