
Het Woord voor Vandaag – week 03 

Maandag 16 januari 

‘Onderwerp u… dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen’ (1 Petr. 5:6)(NBV21). 

 

Pas op voor een elitaire houding (3). 

Heb je ooit op mensen neergekeken omdat zij niet dezelfde voordelen in hun leven hebben of 

genieten zoals jij? Voel je je op een of andere manier superieur aan anderen? Geloof je dat deel 

uitmaken van een bepaalde kerk jou in een speciale klasse plaatst? Misschien zorgt je goed 

gespierde lichaamsbouw ervoor dat je je superieur voelt ten opzichte van al die mensen met 

overgewicht. En wat als je een bekend persoon bent in je omgeving? Vind je dat je bij openbare 

bijeenkomsten altijd een stoel op de eerste rij moet hebben? Als dat zo is, wordt het tijd om je 

houding aan de heilige Geest te onderwerpen. Maar er zit ook nog een andere kant aan elitarisme. 

Het is mogelijk om een persoon of een groep als elitair te bestempelen, alleen omdat ze een 

bepaald voordeel genieten dat jij intimiderend en vervreemdend vindt vanwege twijfel aan jezelf, of 

om te proberen je imago in de ogen van anderen te verbeteren. Politici doen dit. Een kandidaat kan 

zijn tegenstander beschuldigen van elitarisme omdat hij uit een rijke familie komt, of een diploma 

van een vooraanstaande universiteit op zak heeft, of een bekend figuur is of invloedrijke vrienden 

heeft. De tegenstander op zijn beurt beschuldigt dan de ander dat hij contact zoekt met de gewone 

man, alsof hij zelf zo ‘eenvoudig’ is. Uiteindelijk wordt een elitaire houding niet bepaald door wat je 

doét, maar door wat je gelóóft. De waarheid is dat het gemakkelijk is om trots in anderen te 

herkennen en moeilijk om het in jezelf te zien. Daarom schrijft Petrus: ‘Onderwerp u dus aan Gods 

grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.’ 
 

Dinsdag 17 januari 

‘… waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd’ (Luc. 4:2)(NBV21). 

 

Omgaan met verzoekingen op Christus’ manier (1). 
Hier zijn enkele praktische aanwijzingen van Jezus om met verzoekingen of beproevingen om te 

gaan: 1) Jouw verzoekingen zijn als zijn verzoekingen. ‘Want deze hogepriester kan met onze 

zwakheden meevoelen, omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld…’ (Hebr. 4:15). 

Een ander begrijpt misschien niet hoe zwaar jouw beproevingen zijn. Dat klopt, maar Jezus wel. Het 

feit dat ‘Hij in elk opzicht op de proef is gesteld’ betekent dat Hij het ook heeft meegemaakt, ook de 

drang heeft gevoeld en je kwetsbaarheid begrijpt omdat Hij die aan den lijve ondervond. Je kunt je 

tot Hem wenden wanneer de verleiding toeslaat, in het vertrouwen dat Hij hetzelfde pad heeft 

bewandeld en dat Hij je zal helpen. 2) Verzoeking komt vaak na een geestelijke overwinning. Jezus 

was net gedoopt, de heilige Geest daalde op Hem neer en God sprak uit dat Hij welbehagen had in 

zijn Zoon - toen sloeg Satan met volle kracht toe (zie Matt. 3:16-17; 4:1-11). Geestelijke 

hoogtepunten kunnen je minder op je hoede laten zijn, vatbaar voor aanvallen. Paulus zegt: ‘Laat 

daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt’ (1 Kor. 10:12). Na 

grote prestaties willen mensen nog wel eens onderuitgaan en opbranden. Predikanten kunnen 

bijvoorbeeld vatbaar zijn voor verzoeking na een goede preek. 3) Verzoeking komt vaak wanneer je 

uitgeput bent. Na veertig dagen zonder eten was Jezus fysiek uitgeput. Wanneer je bronnen zijn 

uitgeput, ben je een doelwit voor aanvallen. Gebrek aan slaap, ongezonde voeding, te veel hooi op 

je vork, te weinig lichaamsbeweging, bezorgdheid en ontmoediging kunnen de deur openen naar 

verleiding. Wanneer je je down voelt, vervaagt je focus, ben je minder alert, geestelijk minder 

scherp en niet op je hoede voor de methoden en plannen van de vijand. De Bijbel zegt: ‘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). 
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Woensdag 18 januari 

‘Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem 

vandaan’ (Luc. 4:13)(NBV21). 

 

Omgaan met verzoekingen op Christus’ manier (2). 
Let ook hierop: verzoeking komt vaak wanneer je alleen bent zonder steun. Net zoals een wolf op 

zoek gaat naar het schaap dat afdwaalt van de veilige kudde, zo verheugt de Vijand zich wanneer je 

niet meer naar de kerk gaat en jezelf afsnijdt van andere gelovigen. Misschien denk je: ‘Maar ik heb 
de Heer altijd bij me.’ Dat is waar, maar dit is hoe de Bijbel ons leert om verzoekingen te 

overwinnen: ‘En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar 

met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te 

trekken’ (Pred. 4:12). We zijn geboren, en opnieuw geboren, om deze reis met anderen te lopen. 

Paulus schrijft: ‘… een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele... Het oog kan niet tegen de 

hand zeggen: “Ik heb je niet nodig,” en evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen: “Ik heb 

jullie niet nodig!”’ (1 Kor. 12:14, 21). In de pas lopen met andere gelovigen verhoogt je bescherming 

tegen Satan. En nog een aandachtspunt ten slotte: je grootste wapen in het uur van verzoeking is 

kennis van Gods Woord. Jezus weerde Satans aanvallen af door het te citeren. Satan wordt 

machteloos wanneer hij wordt geconfronteerd met een gelovige die verklaart: ‘Er staat geschreven!’ 
Jij moet besluiten om je uit te spreken, maar het zijn de woorden uit Gods Woord die zorgen dat de 

vijand zich terugtrekt. Toen Satan naderbij kwam, ging Jezus niet op zoek naar een Bijbel; Hij 

citeerde het Woord dat Hij uit zijn hoofd kende. Dat is jouw sleutel tot de overwinning. Johannes 

zegt: ‘Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt hem die het kwaad 

zelf is overwonnen’ (1 Joh. 2:14). 

 

Donderdag 19 januari 

‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is’ (Kol. 3:2)(NBV21). 
 

Kies de juiste gedachten. 

Marcus Aurelius zei ooit: ‘Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.’ Helaas kun je niet stoppen 
met het denken van verkeerde gedachten door gewoon harder je best te doen. Maar je kunt je 

gedachten wel sturen. De meest basale controle die je hebt als het om je denken gaat, is je 

vermogen om te kiezen waar je aandacht aan besteedt. Op elk moment ligt het in je vermogen om 

je gedachten in de ene of de andere richting te sturen. Dat helpt verklaren waarom twee mensen in 

exact dezelfde omstandigheden totaal verschillende perspectieven en ervaringen kunnen hebben. 

De volgende fragmenten uit het dagboek van een hond en het dagboek van een kat kunnen je aan 

het lachen maken. Maar hopelijk zullen ze je ook laten nadenken over het verschil dat je houding 

kan maken. Hondendagboek: 8:00 uur - Hondenvoer gegeten. Mijn favoriete ding! 9.00 uur - 

Autoritje gemaakt. Mijn favoriete ding! 9.40 uur - In het park gewandeld. Mijn favoriete ding! 10.30 

uur - Geaaid en geknuffeld. Mijn favoriete ding! 12:00 uur - Lunch gehad. Mijn favoriete ding! 13:00 

uur - In het gras gespeeld. Mijn favoriete ding! 15.00 - Met mijn staart gekwispeld. Mijn favoriete 

ding! 17:00 uur - Lekker hapje gegeten. Mijn favoriete ding! 19:00 - Met de bal gespeeld. Mijn 

favoriete ding! 20:00 - Tv gekeken met mijn baasjes. Mijn favoriete ding! 23.00 - Gaan slapen op 

bed. Mijn favoriete ding! Laten we nu naar het dagboek van de kat kijken: Dag 983 van mijn 

gevangenschap. Mijn bewakers blijven me tergen met rare bungelende voorwerpen. Het enige dat 

me helpt om door te gaan, is mijn droom om te ontsnappen. Twee wezens... vergelijkbare 

situaties... totaal verschillende ervaringen. Wat maakte het verschil? De één koos de juiste 

gedachten en de ander niet. 
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Vrijdag 20 januari 

‘Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden’ (Ps. 147:3)(NBV21). 

 

Gezonde relaties aangaan. 

Na een slechte relatie is het geen goed idee om snel een andere aan te gaan. Ongezonde 

mensen maken ongezonde keuzes. Sommige wonden hebben meer tijd nodig om te genezen 

dan andere, maar je kunt van deze belofte op aan: ‘Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt 

hun diepe wonden.’ Het enige dat God van je vraagt, is dat je Hem een kans geeft. Begin met de 

tijd te nemen om zijn Woord te doorzoeken om te ontdekken hoe Hij over jou denkt. Zijn 

mening is de enige betrouwbare basis waarop je je eigenwaarde kunt bouwen. Als een 

volmaakte God met volledige kennis van je worstelingen en tekortkomingen van je kan houden, 

is de boodschap - val jezelf niet te hard! Je kunt alleen liefhebben, of opnieuw bemind worden, 

met dezelfde heelheid waarmee je van jezelf houdt. Laten nieuwe keuzes niet gebaseerd zijn op 

behoefte of op de angst om alleen te zijn. En pas op: wanneer jij jezelf niet veel waard vindt, 

trek je mensen aan die jou ook niet waarderen; mensen die je voor hun eigen doeleinden zullen 

gebruiken. Je verdient beter, dus heb geduld. Je leert anderen hoe ze jou moeten behandelen 

door hoe je jezelf behandelt. En naarmate je geestelijk en emotioneel heel wordt, zul je gaan 

zien hoe ongezond sommige van je eerdere keuzes zijn geweest. Als sommige mensen 

weglopen, het zij zo. Soms moet je minder opgeven om meer te kunnen krijgen. De God die zei: 

‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ heeft nieuwe contacten voor je in gedachten. Maar Hij 

wacht tot jouw waarden en zelfbeeld overeenkomen met die van Hem. Dus doe het stap voor 

stap, dag voor dag. En vergeet niet om je te verheugen - je beste dagen liggen nog in het 

verschiet! 

 

Zaterdag 21 januari 

‘God zorgt ervoor dat alles bijdraagt aan het goede’ (zie Rom. 8:28)(NBV21). 

 

In training voor betere dingen. 

Toen Jozef in de gevangenis werd geworpen, was het moeilijk voor hem om te zien hoe deze 

weg tot de vervulling van zijn droom zou leiden, maar het gebeurde wel. Dat komt omdat God 

een plan met zijn leven had. En Hij heeft er ook een voor jou! Je huidige baan is mogelijk 

gewoon een voorbereiding op de baan die God écht voor je in gedachten heeft. Misschien niet 

vandaag of morgen, maar als je trouw blijft, komt er een tijd dat je terugkijkt en beseft hoe God 

je stappen heeft geleid (zie Ps. 37:23). Weiger om in de slachtofferrol te blijven hangen, want 

dat leidt tot ontevredenheid. Ondanks de moeilijkheden zou je baan de droom zijn geweest van 

sommige van je voorouders. Heb je niet gebeden voor deze baan waar je nu over klaagt? Hoe 

moeilijk dit ook is om te accepteren, je bent waar je bent met een reden - en voor een bepaalde 

tijd. Dus blijf studeren, volg de cursussen, doe de tests, doe je examen en ga verder met wat 

God voor je heeft. Er zijn bepaalde kwaliteiten die je nu kunt ontwikkelen en die je later nodig 

zult hebben. Dingen zoals het opbouwen van vaardigheden en karakterontwikkeling, of het 

ontwikkelen van geduld en dankbaarheid. Leren misschien om structuur aan te brengen in je 

omgeving én in je gemoedstoestand. Wanneer je door God wordt geleid, gaat er nooit een 

ervaring verloren, want ‘wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn 

voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’ (Rom. 8:28). God weet wat Hij aan het 

doen is, dus vertrouw Hem; Hij gebruikt elke ervaring om zijn wil tot stand te brengen en onze 

vreugde te vervullen. 
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Zondag 22 januari 

‘Hij nam het brood, sprak het zegengebed uit, brak het…’ (Luc. 24:30)(NBV21). 

 

Deelnemen aan het avondmaal. 

Aan het avondmaal gaan kan een betekenisloos ritueel zijn of een intiem moment dat je 

doorbrengt in de aanwezigheid van Jezus. Laten we kijken naar het verhaal van Kleopas en zijn 

metgezel. Ze reisden terug naar huis, naar Emmaüs, toen Jezus plotseling verscheen en met hen 

opliep. Hij opende hun ogen zodat ze zagen dat de kruisiging niet zo’n tragedie was als zij 

dachten, maar een vervulling van profetieën en Gods manier om een verloren wereld te redden; 

iets om te vieren en niet om bedroefd over te zijn. Toen Hij daarna bij hen thuis aan tafel zat en 

met hen at, ‘nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden 

hun ogen geopend en herkenden ze Hem’ (v. 30-31). Worstel jij vandaag met angst en twijfel? 

Vraag je je af of God zijn beloften aan jou zal nakomen? Dat zal Hij zeker! Eerder die dag hadden 

Kleopas en zijn metgezel een aantal vrouwen ontmoet die juist naar het lege graf waren 

geweest en hadden gemeld dat Jezus leefde. Maar hoe ze het ook probeerden, ze konden het 

niet geloven. Dit verhaal bewijst dat Jezus genoeg van twijfelaars houdt om met hen op te 

lopen, hun angsten weg te nemen en hun geloof te versterken. En raad eens wanneer Hij dat 

deed? Terwijl zij het brood braken. Bid de volgende keer tijdens het avondmaal en vraag of God 

tot je wil spreken en je zijn wil en weg wil laten zien. Misschien ben je in de war en bezorgd, 

maar als je geestelijk honger hebt, zal Hij komen, je gebed beantwoorden en je ontmoeten waar 

je Hem het meest nodig hebt. 
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