
Het Woord voor Vandaag – week 02 

Maandag 9 januari 

‘… beetje van dit, beetje van dat’ (Jes. 28:13)(NBV21). 

 
Mediteren - laten doorsijpelen (2). 

Laten we nog even voortborduren op het idee van mediteren en laten doorsijpelen. (Als je een 

theedrinker bent, kun je er ‘laten trekken’ van maken!) Misschien helpt dit je om gemakkelijker 

te gaan mediteren in plaats van je overweldigd te voelen door de gedachte dat je er geen tijd of 

wilskracht voor hebt. Dit is geen alles-of-niets-uitdaging. Neem kleine stapjes. Als je maar tien 

minuten hebt, haal dan alles uit die tien minuten. Je hoeft geen tien hoofdstukken van je Bijbel 

te lezen. Het is geen boekverslag voor school en het is ook niet voor een cijfer voor een toets. 

Gods Woord is zo rijk aan waarheid is dat je soms zelfs één zin of idee kunt pakken (het ‘beetje 

van dit, beetje van dat’ uit Jesaja, dat daar overigens in een ander verband wordt gebruikt) en 

het in je geest kunt laten doorsijpelen of laten trekken, of je nu tien minuten of twee uur hebt. 

Kijk eens geen tv, check niet elke keer je telefoon op nieuwe berichten, maar blijf gewoon rustig 

zitten, drink je koffie of je thee en laat Gods inwonende Geest zijn Woord interpreteren, 

verruimen en verrijken terwijl je het keer op keer door je gedachten laat gaan. Denk erover na 

als je onderweg bent of tijdens je lunch- of koffiepauzes. Op sommige dagen zal je het gevoel 

hebben dat je geestelijk de hoofdprijs hebt gewonnen; andere dagen voelt het slechts als wat 

uitbreiding van je basiskennis van de Bijbel. Consistentie is de sleutel. Doe dit een jaar lang en je 

hebt 365 Bijbelse inzichten om uit te putten. Zie je hoe dit je leven ten goede kan veranderen? 

 
Dinsdag 10 januari 

‘… verdiep je er dag en nacht in [in het wetboek]…’ (Joz. 1:8)(NBV21). 

 
Mediteren - laten doorsijpelen (3). 

Bijbelse meditatie is een beetje uit de gratie geraakt. Waarom? Omdat we in een instant-

samenleving leven en in beslag worden genomen door allerlei dingen. Er komt zoveel op ons af 

door tv, telefoons, mails, apps, post, links, allerlei nieuwsberichten en podcasts, dat we 

nauwelijks een moment hebben om te reageren - laat staan om te reflecteren. Maar serieus, je 

kunt geestelijke volwassenheid niet ‘downloaden’ door op een paar toetsen op een computer te 
drukken. Daarom spreekt de Bijbel zo vaak over meditatie. God, de auteur van de Bijbel, gaf 

Jozua de formule om te slagen in wat je doet en voorspoedig te zijn bij alles waar je je hand op 

legt: ‘Dit boek met de wet mag niet wijken uit uw mond [spreek woorden uit de Bijbel bij elke 

gelegenheid die je krijgt], maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult 

handelen [dus niet alleen kennis van nemen maar ook handelen] overeenkomstig alles [je kunt 

dus niet lukraak wat kiezen] wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen 

voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen’ (v. 8)(HSV). ‘U zult uw wegen 

voorspoedig maken, staat er. Om te slagen in het leven, moet je dus iets doen. Wat moet je 

doen? Gods Woord overdenken! Hoe vaak? ‘Dag en nacht.’ Aan welke tekst dacht je vanmorgen 

toen je je dag begon? Of toen je de deur uitging? Trouwens, wanneer was de laatste keer dat je 

sowieso bewust nadacht over een waarheid of principe uit de Bijbel? Als je je het niet meer kunt 

herinneren, dan wordt het tijd om er iets aan te doen. Paulus zei tegen Timoteüs: ‘Richt je 
hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt’ (1 Tim. 

4:15). En dat geldt nog steeds! 
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Woensdag 11 januari 

‘Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten’ (Ps. 119:97)(NBV21). 

 
Mediteren - laten doorsijpelen (4). 

Bijbelse meditatie verschilt van meditatie zoals we die kennen in onze samenleving. De 

populaire leer van de oosterse filosofieën vertelt dat je bij mediteren je geest leeg moet maken. 

Dat is precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel zegt! Bijbelse meditatie betekent je geest 

vullen met de waarheid die God heeft geopenbaard. David was een koning. Stel je voor met 

welke druk en problemen, eisen en beslissingen hij elke dag te maken kreeg. Toch zei hij: ‘Hoe 

lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.’ Is het je wel eens opgevallen dat we 

ontzettend veel tijd verspillen aan alledaagse dingen zoals aan de telefoon hangen, in de rij 

staan of ergens heen rijden? In grote steden zijn mensen vaak een uur of langer onderweg naar 

hun werk en idem dito terug naar huis. Dat is tien uur per week. Veertig uur per maand. 

Vierhonderdtachtig uur per jaar. Dat is buitengewoon veel tijd! De vraag is, wat doe je in die 

tijd? Gewoon maar aanschuiven met je verstand op nul? Of naar de radio luisteren of naar een 

cd of muziek op je smartphone? Of boos worden op alle chauffeurs om je heen? Wat een goed 

moment om je geest op scherp te zetten! Wat een kans om geestelijk en mentaal te groeien! 

Wat oefening en beweging voor je lichaam doet, doet meditatie voor je ziel. De Bijbel zegt dat 

een mens is zoals hij in zijn hart denkt (zie Spr. 23:7). Op een bordje aan iemands kantoormuur 

stond: ‘Je bent niet wat je denkt dat je bent. Maar wat je denkt - dat ben je!’ Als je wilt dat je 
leven anders is, begin dan andere gedachten te denken; mediteer over Gods Woord! 

 
Donderdag 12 januari 

‘De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens’ (Ps. 19:8)(NBV21). 

 
Mediteren - laten doorsijpelen (5). 

‘De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is 

betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde 

voor het hart. Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen... Ze zijn begeerlijker dan 

goud... en zoeter dan honing... Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen, wie ze opvolgt wordt 

rijkelijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. 

Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en 

bevrijd van grote zonde. Laat de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van 

mijn hart U bekoren, Heer, mijn rots, mijn bevrijder’ (v. 8-9, 11-15). Dit gebed laat zien dat de 

psalmist meditatie beschouwde als een absolute noodzaak voor zijn geestelijk leven. En als dat 

waar was voor hem in zijn tijd, hoeveel belangrijker is het dan voor jou vandaag! Het is goed om 

je geest elke dag te baden in het waterbad van Gods Woord zodat je woorden en gedachten 

aangenaam zijn in zijn ogen. Gebruik je tijd - het begin van de dag, de koffiepauze, de lunch, 

onderweg, voordat je ’s avonds in slaap valt - om te mijmeren over de waarheid van Gods 

Woord. De grootste veranderingen in je leven komen door het proces van mediteren over de 

Bijbel - door gewoon het Woord van God door je geest te laten sijpelen en in je leven te laten 

doordringen. Eersteklas Bijbellezen vraagt niet om momentopnames, maar om een langere 

blootstellingstijd. 
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Vrijdag 13 januari 

‘… u moet zichzelf niet hoger aanslaan dan u kunt verantwoorden’ (Rom. 12:3)(NBV21). 

 

Wees niet zelfingenomen. 

‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een 

tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als 

de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben 

als die tollenaar! Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De 

tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te 

richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: “God, wees mij zondaar 

genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar 

die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal 

worden verhoogd’ (Luc. 18:10-14). De les in dit verhaal is dat God meer tolerantie heeft voor 

een eerlijke zondaar dan voor een zelfingenomen christen. Toen de farizeeër zichzelf feliciteerde 

voor de zonden die hij niet had begaan - bedrog, overspel, enz. - maakte hij zich schuldig aan de 

zonde van geestelijke trots. Vraag: welk goed gedrag is een bron van trots voor jou? Meet je 

anderen af aan je eigen prestaties en keur je hun scorelijst dienovereenkomstig? De enige 

prestatie die iemand van ons acceptabel maakt voor God, is gebaseerd op de prestatie van 

Christus aan het kruis. ‘Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt 

met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Kor. 5:21). De 

gerechtigheid die ons redt, wordt ons toegerekend - die hebben we niet zelf verdiend. 

Zelfingenomenheid past daar niet bij! 

 

Zaterdag 14 januari 

‘… dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden’ (Rom. 12:3)(NBV21). 

 

Pas op voor een elitaire houding (1). 

Paulus schrijft: ‘… dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet 

verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder 

van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 

dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, 

elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons 

geschonken is’ (v. 3-6). Paulus leert ons dit belangrijke principe: pas op voor een elitaire 

houding. Als jij een elitair persoon bent, moet je de waarheid onder ogen zien dat elk voordeel 

of elke gunst die je geniet een geschenk van God is (zie 1 Kor. 4:7). Wat God je ook heeft 

gegeven of je heeft laten bereiken, het mag nooit worden gebruikt voor zelfverheerlijking. 

Misschien meen je nog steeds dat je dat allemaal in je eentje hebt bereikt. Lees dan de volgende 

woorden en neem ze ter harte: ‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 

nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar 

ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de 

gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand 

van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als 

mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het 

kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te 

boven gaat’ (Fil. 2:3-9). 
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Zondag 15 januari 

‘Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben’ (1 Kor. 15:10)(NBV21). 

 

Pas op voor een elitaire houding (2). 

Elke keer dat je minder van iemand denkt omdat hij of zij geen deel uitmaakt van jouw ras, 

denominatie, geslacht of sociale groep, neem je een elitaire houding aan. Elitarisme is geworteld 

in trots, en ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade’ 
(Jak. 4:6). Hier zijn twee Bijbelse voorbeelden van de elitaire ‘ze zijn niet een van ons’ houding: 

1) Toen God zijn Geest uitstortte op de zeventig oudsten die Israël leidden, profeteerden ze 

allemaal. Twee van hen waren niet aanwezig toen het gebeurde. Later zag Jozua hen profeteren 

en rapporteerde het aan Mozes. ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ ‘Maar Mozes zei: “Denk 

je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het 

volk! Profeteerde iedereen maar!”’ (Num. 11:28-29). Jozua geloofde dat slechts een selecte 

groep gekwalificeerd was. 2) ‘Johannes zei tegen Hem: “Meester, we hebben iemand gezien die 

in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich 

niet bij ons wilde aansluiten.” Jezus zei: “Belet het hem niet. Want iemand die een wonder 

verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet 

tegen ons is, is voor ons”’ (Marc. 9:38-40). Als je anderen buitensluit of je superieur voelt in welk 

aspect van het leven dan ook, lees dan ten slotte deze woorden van Paulus: ‘Maar door zijn 

genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. 

Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen, althans niet ik, maar Gods 

genade die mij bijstaat.’ 
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