
Het Woord voor Vandaag – week 52 

Maandag 26 december - Tweede kerstdag 

‘Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en 

toch gebrek lijden’ (Spr. 11:24)(NBG). 
 

Houd je groep gezond. 

Niet alle armoede heeft met geld te maken; er is een geestelijke armoede die voortkomt uit het feit 

dat je geen of weinig contact zoekt met anderen. Een voorganger zegt: ‘Soms kan het zin hebben 

om je groep klein te houden, maar de volgende redenen tellen niet mee: 1) ‘We hechten veel 

waarde aan verbondenheid en nabijheid.’ Te veel nabijheid kan er echter voor zorgen dat je groep 

naar binnen gekeerd raakt. Het motto verandert in ‘ons vertrouwde clubje’. Wat ooit zo geweldig 

was, wordt dodelijk voor de groep. Leden trekken weg, er ontstaan problemen met de planning en 

na zo’n twee jaar begint de groep te krimpen en wordt het moeilijker om nieuwe leden te werven. 

Er is te veel gebeurd. 2) ‘Buitenstaanders kunnen ons ritme verstoren.’ Mensen raken vertrouwd 

met bekende patronen. Ze zitten op dezelfde plek en maken dezelfde bekende grapjes, maar een 

comfortzone kan snel een sleur worden. Nieuwe mensen ‘snappen’ de grappen niet, ze kennen de 

routine niet, en wat erger is, ze zitten op jouw plek! 3) ‘Vertrouwelijkheid.’ Dat is van het grootste 

belang, want loslippigheid kan verkeerd uitpakken. Wanneer er nieuwe leden toetreden is het goed 

om de basisregels nog eens onder de loep te nemen. De groep zou kunnen zeggen: ‘Er zijn wat 

nieuwe mensen bijgekomen en daarom willen we graag even de tijd nemen om de basisregels door 

te nemen. We hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid en we willen graag dat alles wat hier 

wordt gezegd, ook hier blijft.’ Als iedereen het daarmee eens is, kun je samen verder. 4) ‘Als we te 

groot worden, moeten we gaan opdelen.’ Voor een ideale groepsgrootte lijkt acht tot twaalf 

mensen goed te werken. Maar cijfers zijn lang niet zo belangrijk als wat er binnen de groep gebeurt. 

Wanneer het aantal stijgt, wordt persoonlijke aandacht soms minder.’ Kortom: probeer je groep 

gezond te houden. 

 

Dinsdag 27 december 

‘Kijk eens naar de hemel… en tel de sterren... zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen’  
(Gen. 15:5)(NBV21). 
 

Wat ‘zie’ je? (1) 

Visie is het door God gegeven vermogen om het onzichtbare te zien. Zonder visie kunnen mensen 

verwilderen (zie Spr. 29:18). Toen God Abram (later Abraham genoemd) vertelde dat hij de vader 

van vele volken zou worden, waren hij en Sarai oud en kinderloos. Biologisch gezien leek het 

onmogelijk. ‘Daarop leidde Hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de 
sterren, als je dat kunt.’… Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Het was niet genoeg om 

alleen te hóren wat God zei: Abram moest het ook ‘zien’ met zijn geestelijke ogen. En hoewel de 

belofte twintig jaar lang niet werd vervuld, waren de sterren elke avond wanneer Abram naar de 

hemel opkeek een constante herinnering aan Gods trouw. Woodrow Wilson zei: ‘Mensen die geen 

visie hebben, mensen die niets ‘zien’, zullen het nooit ver schoppen of iets belangrijks ondernemen.’ 
Om iets tot leven te laten komen, moet het eerst ‘verwekt worden’ door het te zien met de ogen 

van het geloof en door het plaatje vervolgens in te branden op het ‘canvas van je verbeelding’. Jezus 

zei: ‘Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel 

je lichaam duisternis zijn’ (Matt. 6:22-23). Volgens de legende zei Michelangelo, toen hij naar een 

stuk marmer keek waarvan de eigenaar hem vertelde dat het waardeloos was: ‘Voor mij is het van 

onschatbare waarde. Er zit een engel in opgesloten en die moet ik zien te bevrijden.’ Wat je ‘ziet’ zal 
de richting van je leven veranderen. Net zoals een thermostaat bepaalt het hoe hoog of hoe ver je 

komt of hoe laag je valt. En het goede nieuws is, hoe duister de dingen er aan de buitenkant ook 

uitzien, God kan je vandaag een frisse blik en een nieuwe toekomst geven. 



Het Woord voor Vandaag – week 52 

Woensdag 28 dec 

‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten… heb je het nog niet gemerkt?’ (Jes. 43:19)(NBV21). 

 

Wat ‘zie’ je? (2) 

In je leven zal zichtbaar worden wat je voortdurend voor ogen houdt. Volgens Paulus hebben wij de 

gezindheid van Christus (zie 1 Kor. 2:16), en creativiteit en visie maken daar deel van uit. Een blinde 

man vroeg Sint-Antonius: ‘Wat is er erger dan je gezichtsvermogen verliezen?’ Hij antwoordde: ‘Je 

visie verliezen.’ En een gerespecteerd auteur voegt eraan toe: ‘Misschien ervaar je het beste van 

God niet omdat je gezichtsvermogen moet worden verbeterd. Het kan zijn dat je problemen of 

schulden hebt of je eenzaam voelt. Laat dat beeld niet beklijven. Schilder een nieuw beeld. Zie jezelf 

sterker en gezonder, zie jezelf opklimmen, je dromen verwezenlijken; laat het beeld van 

overwinning bezit van je nemen. Herinner jezelf aan deze waarheden uit de Bijbel: ‘Alle dingen zijn 

mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13)(HSV). ‘Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt’ (Ps. 118:24)’. ‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem…’ (Rom. 8:37)’. ‘God 

laat ons altijd triomferen in Christus’ (zie 2 Kor. 2:14). ‘U zegent de rechtvaardigen, Heer, als een 

schild beschut hen uw genade’ (Ps. 5:13). ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven…’ 
(Ps. 23:6). In Bijbelse tijden werd wijn opgeslagen in leren wijnzakken, maar naarmate die ouder 

werden, verloren ze hun soepelheid. Voor nieuwe wijn waren altijd nieuwe zakken nodig. En net 

zoals je geen nieuwe wijn in oude wijnzakken kunt gieten (zie Matt. 9:17), kan God je geen nieuwe 

visie geven zolang je de oude beelden en houdingen die je in je hoofd meedraagt, niet verandert. 

God zegt: ‘Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?’ Hij is klaar 

om vandaag iets nieuws in je leven te doen. Ben je klaar om je oude manier van denken te 

veranderen en er ruimte voor te maken? 

 

Donderdag 29 december 

‘… denk niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten…’ (Jes. 43:18-19)(NBV21). 

 

Kijk niet achterom (1). 

De legendarische honkbalspeler Satchel Paige zei: ‘Kijk niet achterom. Er kan iets op je afkomen.’ 
Dat is een goed advies! Paulus vat het als volgt samen: ‘Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op 

wat voor me ligt’ (Fil. 3:13). Auteur Ellen Vaughn schrijft: ‘Voordat onze geestelijke vitaliteit echt kan 

stromen, moeten we drie dingen vergeten. (Vandaag noemen we er twee.): 1) We moeten onze 

zonden vergeten. Het is duidelijk dat we onze zonden moeten herinneren om ze te kunnen belijden. 

Maar wanneer we dat eenmaal hebben gedaan moeten we ze loslaten. Gód vergeet ze! Het is alsof 

je de hemel aanroept en hoort: ‘Er is hier geen enkel verslag van enige overtreding.’ Ze zijn 

uitgewist, alsof ze nooit hebben bestaan. Satan wil ons verleiden om in schuldgevoel en angst te 

leven. Hij laat ons telkens weer kijken in onze herinneringendoos waarin de plaatjes van onze ergste 

zonden zich aan ons opdringen. We moeten hier heel duidelijk zijn, anders missen we het 

bevrijdende punt. Het is niet zo alsof vergeving alleen echt is als we een soort heilig geheugenverlies 

ervaren. Dat is niet aan ons. Dat is aan God. En de Bijbel zegt dat God onze zonden vergeet (zie 

Hebr. 8:12). 2) We moeten onze schaamte vergeten. Paulus had een uitstekende kandidaat voor 

schaamte kunnen zijn. Hij had leidinggegeven aan de intimidatie, opsluiting, marteling en moord op 

onschuldige mensen. Maar Gods genade is sterker dan onze schaamte. Die werd onschadelijk 

gemaakt toen Jezus stierf en weer opstond. We kunnen onze glibberige schaamte vergeten omdat 

Jezus die op zich nam. Hij verachtte die, versloeg die, verbrak die. We hoeven die niet terug te 

nemen.’ Het woord voor vandaag is: blijf niet hangen in het verleden. God is iets nieuws aan het 

doen. 
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Vrijdag 30 december 

‘… denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten…’ (Jes. 43:18-19)(NBV21). 

 

Kijk niet achterom (2). 

Ellen Vaughn vervolgt (en dat is het derde punt): ‘We moeten ook onze successen vergeten. Dat 

betekent niet noodzakelijkerwijs dat we onze geslaagde projecten moeten vergeten. In ons leven en 

in ons werk moeten we ons uiterste best doen voor God, en Hij schept behagen in onze successen 

wanneer we Hem er de eer voor geven. Maar we moeten successen uit het verleden vergéten als ze 

onze identiteit hebben bepaald of ervoor hebben gezorgd dat we zelfgenoegzaam, zelfingenomen 

en zelfvoldaan zijn. We moeten het verleden niet koesteren, niet stilstaan bij vergane glorie. (We 

moeten er trouwens ook voor zorgen dat we niet alleen maar oúde verhalen over Gods werk en 

genade in ons leven hebben. Als we wel kunnen wijzen op voorbeelden van Gods trouw van vijf jaar 

geleden, maar op geen enkele van deze week, dan is onze band met Christus niet erg up-to-date.) 

Paulus waarschuwt de Filippenzen voor degenen die hun vertrouwen stellen in menselijke criteria 

en prestaties: ‘Als anderen menen dat te kunnen doen [op afkomst en prestaties vertrouwen], dan 

kan ik dat zeker’ (Fil. 3:4), zei hij, daarbij verwijzend naar zijn sterke cv dat velen in zijn tijd zouden 

hebben begeerd. Maar zijn focus lag niet op zijn verleden: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik 

omwille van Christus als verlies gaan beschouwen… maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me 

ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in 

Christus Jezus roept’ (Fil. 3:7, 13-14).’ Het goede nieuws is dat God je verleden niet analyseert om je 

toekomst te kunnen bepalen. Hij zegt: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug 

aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten…’ Leer van het verleden, laat het achter je en kijk 

niet achterom! 

 

Zaterdag 31 december – Oudejaarsavond 

‘Loop vastberaden’ (Hebr. 12:1)(NBV21). 

 

Vijf goede voornemens. 

Een schrijver komt met vijf goede voornemen voor het nieuwe jaar. ‘1) Bereik iemand die Christus 

niet kent. God draagt ons op om zout en licht te zijn (Matt. 5:13-16); dat zal niet gebeuren als we al 

onze tijd doorbrengen met gelovigen. Hoewel contact zoeken spannend is, zul je zien dat God door 

je heen werkt wanneer je het risico neemt. 2) Wees dankbaarder. Bij het wakker worden dacht ik 

vaak gelijk aan alle dingen die ik moest doen en aan de mensen die me nodig hadden. Ik werd al 

depressief voordat ik uit bed kwam! Ik besloot te gaan mediteren over Gods karaktereigenschappen 

en besefte hoe geweldig God is. Langzaam veranderde mijn perspectief. 3) Maak tijd vrij om iets 

samen met je partner te doen. Ik had vroeger een paar frambozenstruiken. In het begin zorgde ik er 

goed voor en had ik een goede oogst. Toen kreeg ik het druk en schoot het onkruid op. Zo kan een 

huwelijk worden. We hebben het druk met kinderen, carrière, kerk... We denken dat we wel weer 

tijd samen zullen doorbrengen wanneer het leven rustiger wordt. Het probleem is dat het leven dat 

nooit doet. Laat onkruid je huwelijk niet verstikken. Je voedt toekomstige echtgenoten op die 

moeten weten dat een gelukkig huwelijk tijd kost. 4) Zeg ‘nee’ tegen sommige dingen. Volwassen 

worden betekent dat je iets dat je graag wil doen uitstelt om je te concentreren op iets 

belangrijkers. Wat zal er over 10 jaar het meest toe doen: dat je je kind hebt opgegeven voor de 

zoveelste activiteit of ‘nee’ hebt gezegd en samen met het gezin hebt gegeten? 5) Volg Christus met 

frisse kracht. David bad: ‘Hergeef mij de blijdschap over uw heil’ (Ps. 51:12). Varieer je routine. Kies 

eens een ander onderwerp voor Bijbelstudie. Begin een nieuw dagboek. Als je je nog steeds mat 

voelt, vraag God dan om je de reden te laten zien.’ ‘Wij moeten elke last van ons afwerpen… en 

vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’ (Hebr. 12:1). 
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Zondag 1 januari – Nieuwjaarsdag 

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’  
(Ps. 118:24)(NBV21). 

 

Geniet van elke dag van dit nieuwe jaar (1). 

Elke dag is een geschenk van God. Naast je redding is de dag van vandaag het meest 

waardevolle geschenk dat je ooit zult ontvangen. Wat doe je wanneer je een cadeau ontvangt? 

Je bedankt de gever, pakt het uit en geniet ervan. Begrijp je waar ik heen wil? Een bijbelleraar 

schrijft: ‘Ik doe mijn best om me op elk moment van mijn leven te concentreren en ervan te 

genieten, maar dat is een lange en moeilijke reis voor me geweest. Ik ben een planner en als ik 

niet oppas, merk ik dat ik in mijn hoofd al met het volgende bezig ben terwijl ik het huidige doe, 

en dan leef ik niet in het moment. Hoewel gefocust zijn een goede zaak is, kan ik ook 

gemakkelijk zo gefocust raken op mijn werk dat ik niet meer kan genieten van de magie van het 

moment. Wanneer ik druk aan het werk was toen mijn kinderen klein waren vond ik het vaak 

moeilijk om even te stoppen en te genieten van de leuke dingen die ze zeiden of deden. Ik heb 

veel van die momenten gemist en die komen nooit meer terug. We zouden het leven moeten 

vieren en blij moeten zijn met de mensen die God op ons pad heeft gebracht. Het leven is om 

van te genieten, niet om te vrezen of te betreuren.’ Salomo schreef: ‘Het is daarom nog maar 

het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken tegoed doet en volop geniet van alles 

wat hij moeizaam heeft verworven En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God’ (Pred. 

2:24). Zie je dat er staat ‘in de hand van God’? Dat betekent dat het Gods wil is dat je elke dag 

geniet. Ook staat er ‘en dat hij volop geniet.’ Dat betekent dat je elke dag op zoek moet naar 

dingen om je in te verheugen. En daar kun je vandaag mee beginnen! 
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