
Het Woord voor Vandaag – week 01 

Maandag 2 januari 

‘Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’  
(Joh. 15:11)(NBV21). 

 

Geniet van elke dag van dit nieuwe jaar (2). 

Om Christus’ wil zou je elke dag van je leven moeten genieten. Waarom? Omdat Hij er een zeer 

hoge prijs voor betaalde om het mogelijk te maken voor jou. Hij zei: ‘Ik ben gekomen om hun 

het leven te geven in al zijn volheid (Joh. 10:10). ‘Leven en overvloed’ zegt de HSV. Hij zei ook: 

‘Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Joh. 

15:11). En Hij zei: ‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je 

zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Joh. 16:24). Jezus bad daadwerkelijk dat 

je vreugde zou hebben: ‘Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, 

opdat zij vervuld worden van mijn vreugde’ (Joh. 17:13). Hoe zou je ooit kunnen twijfelen aan 

het feit dat God wil dat je gelukkig bent en van je leven geniet als Jezus zelf zulke krachtige 

woorden bidt over zijn verlangen dat jij vreugde zou hebben? Als verlost kind van God ben je 

een wandelende reclameboodschap voor het christendom! En zou je niet moeten rondlopen 

met een ernstig, strak, streng, verzuurd kijkend gezicht, in de hooghartige veronderstelling dat 

je dan ‘geestelijk’ overkomt. Dat is namelijk een regelrechte afknapper voor niet-christenen! Je 

hebt een nieuwe houding nodig; eentje die is gebaseerd op de Bijbel en die je in staat zal stellen 

van het leven te genieten en die van jou een prettiger persoon maken om bij in de buurt te zijn. 

 

Dinsdag 3 januari 

‘… bij God is alles mogelijk’ (Matt. 19:26)(NBV21). 

 

Denk dit jaar in ‘mogelijkheden’ (1). 

Vandaag zetten we twee teksten uit de Bijbel naast elkaar: ‘Bij God is alles mogelijk’ (v. 26). En 

vervolgens: ‘En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof’ (Matt. 13:58). 

Waaruit we kunnen afleiden: veel dingen die mogelijk zijn, blijven soms ongedaan vanwege 

twijfel en ongeloof. Dus probeer dit jaar in mogelijkheden te denken. Als Gods Woord zegt dat je 

kunt slagen maar je faalt, betekent het misschien wel dit: je gelooft niet echt wat Hij zegt, of je 

bent niet bereid om jouw deel te doen. Wanneer jij in mogelijkheden denkt, verhoogt dat je 

energieniveau. Wie krijgt er nou energie van het vooruitzicht om te verliezen? Als je weet dat 

iets niet kan lukken, hoeveel tijd en energie ben je dan bereid om erin te steken? Niemand gaat 

op zoek naar een verloren zaak. Je investeert alleen in datgene waarvan je gelooft dat het kan 

slagen. Dus wanneer jij in mogelijkheden denkt en op God vertrouwt voor welslagen, kan je 

geloof de stimulerende kracht worden. Sommige mensen geloven dat ‘mogelijkheids-denkers’ 
naïef of dwaas zijn. Jij misschien ook wel. Maar hoeveel succesvolle mensen ken jij die 

voortdurend negatief zijn? Hoeveel onmogelijkheiddenkers ken jij die grote dingen bereiken? 

Niemand toch! De eerste stap om te denken dat dingen mogelijk zijn, is jezelf ervan 

weerhouden om in elke situatie te zoeken naar wat er mis is en daarbij stil te blijven staan. 

Mensen met een ‘het-kan-niet-mentaliteit’ hebben twee keuzes: ze kunnen het ergste 

verwachten en dat ook voortdurend ervaren, of ze kunnen hun manier van denken veranderen. 

En dat begint met het elimineren van de negatieve zelfpraat die je in je hoofd hoort voordat je 

zelfs maar je mond hebt geopend. ‘Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong 

koestert, plukt daarvan de vruchten’ (Spr. 18:21). Om in mogelijkheden te denken, moet je in 

mogelijkheden geloven en die jezelf voor ogen houden. 
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Woensdag 4 januari 

‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven…’ (Hebr. 11:6)(NBV21). 
 

Denk dit jaar in ‘mogelijkheden’ (2). 
‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers 

geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken’ (Hebr. 11:6). Hier is iets wat voor 

God niet kan: zonder geloof kunnen we Hem niet behagen! Twaalf spionnen gingen het 

beloofde land binnen, maar slechts twee kwamen terug en zeiden: ‘We kunnen zonder 

probleem optrekken en het land in bezit nemen’ (Num. 13:30). God had het hun beloofd, maar 

de meerderheid dacht dat het niet kon. Mensen die in mogelijkheden denken, creëren niet 

alleen vooruitblikkende, optimistische beelden van de toekomst in hun eigen hoofd, maar ook in 

de hoofden van anderen. En het tegendeel is ook waar. Sam Ewing zei: ‘Niets is zo pijnlijk als 

iemand iets zien doen waarvan jij zei dat het niet kon.’ Geloven dat je het wel kunt, is geen 

garantie dat het jou ook zal lukken. Maar geloven dat je het niét kunt, garandeert in élk geval 

dat het je niet lukt! Dus hoe is jouw benadering van het leven? Wanneer jij geconfronteerd 

wordt met het onbekende, het ongedane of het onbeproefde, concentreer je je dan op alle 

dingen die fout kunnen gaan of op alle dingen die goed kunnen gaan? Ruimtevaartpionier 

Wernher von Braun zei: ‘Ik heb geleerd het woord ‘onmogelijk’ met de grootste voorzichtigheid 

te gebruiken.’ Weet je niet wie deze man was? Hij was de wetenschapper die het mogelijk 

maakte dat er voor het eerst een mens op de maan liep! En weer iemand anders zei: ‘Zeg nooit 
tegen een jongere dat iets niet kan. God heeft misschien eeuwen gewacht op iemand die niet 

wist dat iets onmogelijk was en die precies datgene ging doen.’ Als je iets wilt bereiken, geef 
jezelf dan toestemming om te geloven dat het mogelijk is - en vertrouw op God voor welslagen. 

 

Donderdag 5 januari 

‘Opnieuw kreeg hij een droom…’ (Gen. 37:9)(NBV21). 
 

Denk dit jaar in ‘mogelijkheden’ (3). 
Jozef had twee dromen, en de tweede was groter dan de eerste. Zijn eerste droom was over een 

stuk land met schoven; zijn tweede droom was over de zon, de maan en de sterren. Het woord 

voor vandaag is dan ook: droom een maatje groter! Iemand zei: ‘Maak je plannen zo fantastisch 
als je wilt, want over vijfentwintig jaar zullen ze middelmatig lijken. Maak je plannen tien keer zo 

groot als je aanvankelijk had gepland, en over vijfentwintig jaar zul je je afvragen waarom je ze 

niet vijftig keer zo groot hebt gemaakt.’ Er is maar één manier om te blijven groeien: laat je doel 

een stap verder zijn dan wat voor jou comfortabel aanvoelt. Dat dwingt je om te blijven groeien! 

En het zal je er ook toe aanzetten om God te geloven voor meer. De meeste mensen willen dat 

hun leven steeds beter wordt, maar hechten tegelijkertijd waarde aan vrede en stabiliteit. Ze 

vergeten dat je niet kunt verbeteren én hetzelfde kunt blijven. Groei betekent verandering, en 

dat betekent het uitdagen van de status quo. In mogelijkheden denken betekent dat je geen 

genoegen kunt nemen met wat je nu hebt. Er zullen altijd mensen om je heen zijn die willen dat 

je je visie of je droom opgeeft en de status quo omarmt. Houd van ze, maar laat je niet door hen 

leiden. Als je God begint te geloven voor grotere dingen en anderen proberen er een domper op 

te zetten, bedenk dan eens dat op dit moment, terwijl je dit leest, andere mensen over de hele 

wereld nadenken over het genezen van kanker, het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen, 

het voeden van de hongerigen, het verbeteren van de kwaliteit van het leven en het winnen van 

hele naties voor Christus. Tegen alle verwachtingen in dagen ze de status-quo uit - en dat kun jij 

ook. 
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Vrijdag 6 januari 

‘Zo troostte hij hen en sprak hij hun moed in’ (Gen. 50:21)(NBV21). 

 

Leer je emoties beheersen. 

Als je het verhaal van Jozef hebt gelezen, besef je dat hij alle reden had om boos, verbitterd en 

wraakzuchtig te zijn over de verachtelijke manier waarop zijn broers hem behandelden. Maar wat 

doet hij? Hij wordt niet woedend en hij zet het ze zelfs niet betaald. Hij helpt Egypte, het land dat 

hem tot slaaf heeft gemaakt en ten onrechte gevangen heeft gezet, om de hongersnood te 

overleven. Hij voedt zijn familieleden wanneer ze komen bedelen om eten. Hij schenkt ze vergeving, 

en door dat te doen wordt hij bevrijd van zijn negatieve emoties. Hij lost de problemen uit het 

verleden op, laat ze zijn bestemming niet bepalen en blijft in de gunst van God. Als onderkoning in 

Egypte had Jozef de macht over leven en dood, dus ook over het leven en de dood van degenen die 

hem kwaad hadden berokkend. Toch zei hij tegen hen: ’Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, 

maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in 

leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voorzien in het onderhoud van jullie en jullie kinderen. Zo 

troostte hij hen, en sprak hun moed in’ (v. 20-21). In onze relaties kunnen we soms emotioneel 

reageren; het probleem is niet de boosheid of de teleurstelling zelf - maar of we erdoor beheerst 

worden. Telkens wanneer boosheid ervoor zorgt dat je iets kapotmaakt waarover God je 

verantwoordelijkheid heeft gegeven, heb je dus wel je emoties de overhand laten hebben. Je geeft 

terrein prijs aan de duivel wanneer je je woede niet kunt beheersen. ‘Als u boos wordt, zondig dan 

niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans’ (Efez. 4:26-27). Dus 

het woord voor vandaag is: leer je emoties beheersen. 

 

Zaterdag 7 januari 

‘Ach mijn heer, reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan’  
(Num. 12:11)(NBV21). 

 

Ben je kritisch naar anderen? 

Als jij meent dat je zonder problemen kritiek mag hebben op andere mensen omdat je recht hebt op 

een vrije meningsuiting, stop dan eens even en overweeg deze drie dingen: 1) God zag het als een 

zonde toen Aäron en Mirjam Mozes bekritiseerden omdat hij met een Ethiopische vrouw getrouwd 

was. Hij trof Mirjam met melaatsheid en Aäron had snel berouw: ‘… reken ons de zonde die we in 
onze dwaasheid begaan hebben niet aan.’ Ja, God genas Mirjam, maar niet voordat ze publiekelijk 

in verlegenheid werd gebracht. 2) Een kritische houding zal je relationeel schaden. ‘De Heer 

antwoordde Mozes… Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden, daarna mag 

ze terugkomen’ (v. 14). Melaatsheid was besmettelijk en personen die het hadden, werden 

geïsoleerd van anderen. Hier ligt een belangrijke les. Wanneer jij bekend staat om een kritische 

houding, zullen mensen afstand nemen van je nemen en je gaan mijden. Het is een 

vertrouwenskwestie; ze weten dat als jij tegen hen praat over anderen, je ook tegen anderen over 

hen zult praten. 3) Een kritische houding belemmert ieders vooruitgang. ‘Zo werd Mirjam zeven 

dagen buiten het kamp gehouden, en het volk brak niet op zolang zij niet was teruggekeerd’ (v. 15). 

Heb je ooit deel uitgemaakt van een organisatie waar één twistziek persoon de effectiviteit van het 

hele bedrijf schaadde en de voortgang van de hele groep belemmerde? 4) Een kritische houding 

schaadt je relatie met God. ‘Wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg? Wie 

de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan 

lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met de naaste… Wie zo 

doet, komt nooit ten val’ (Ps. 15:1-3, 5).  
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Zondag 8 januari 

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen…’ (Kol. 3:16)(NBV21). 

 

Mediteren - laten doorsijpelen (1). 

Mediteren in de Bijbel is een van de grote sleutels tot geestelijke groei. In Psalm 1 schrijft David 

over een man die ‘zich verdiept in zijn wet (de wet van de Heer), dag en nacht’ (Ps. 1:2). In 

Engelse vertalingen kom je hier het woord ‘mediteren’ tegen. Maar het woord ‘meditatie’ is niet 

iets waar een app-en-twitter-generatie veel mee heeft. We stellen ons ingetogen monniken 

voor die in harige gewaden elke ochtend bij zonsopkomst neerknielen om te gaan zingen. Het 

gevolg is dat wij in de tegenovergestelde richting willen rennen. We bewonderen zulke mensen, 

denken dat God ons daartoe dan tenminste eerst moet oproepen, en concluderen vervolgens 

dat Hij dat zeker weten niet heeft gedaan. Of we denken dat meditatie een discipline is die uren 

ononderbroken tijd vereist, en tijd is het enige waar we niet meer van hebben. En het resultaat? 

We leven drukke maar geestelijk onvruchtbare levens. Sommigen denken wel dat meditatie iets 

goeds is maar geloven dat er te veel andere gebieden van geestelijke groei en 

karakterontwikkeling zijn waar eerst aan moet worden gewerkt. Wat is het probleem? We 

begrijpen niet wat het betekent om te mediteren, kennen niet de rijke voordelen die het ons zal 

geven. Een lepel oploskoffie is prima als je gewoon de basissmaak van koffie wilt. Maar als je 

meer wilt - als je wilt genieten van de smaken van de koffie in al hun rijkdom - dan moet je het 

langzaam laten doorsijpelen. We zouden de Bijbel dus zo kunnen parafraseren: ‘Dag en nacht 

laat hij de wet langzaam door hem heen sijpelen.’ Dat is wat Paulus hier bedoelde: ‘Laat 
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid…’ 
Geniet vandaag van het aroma, proef de smaak en ervaar de kracht. 
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