
Het Woord voor Vandaag – week 04 

Maandag 23 januari 

‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd…’ (Pred. 3:1)(NBV21). 
 

Omgaan met verandering op het werk. 

Wanneer er op de werkvloer veranderingen plaatsvinden, voelen we ons vaak bedreigd. We zijn 

gewend geraakt aan de persoonlijkheden van onze collega’s en bazen en willen dat ze zo blijven 

en niet van plek veranderen of méér van ons eisen dan wat we in het verleden hebben gegeven. 

Door ons verlangen naar stabiliteit, zekerheid en voorspelbaarheid slagen we er niet in ons voor 

te bereiden op instabiliteit, onzekerheid en verrassingen. Hoe ironisch! Als we bereid waren 

onze verwachtingen bij te stellen en realistischer zouden zijn, zouden we niet zo geschokt zijn 

wanneer er verandering op komst is. Dingen kunnen van de ene op de andere dag veranderen. 

Het kan het verlies zijn van een ouder of van een baan, of van je gezondheid. Verandering is de 

enige constante in het leven. En het kan je óf iets beters opleveren óf je onderuithalen. De keus 

is aan jou. ‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur.’ De waarheid is dat God je enige veilige anker 

in het leven is, dus als je wijs bent, bouw je een sterke relatie op met Hem. Uiteindelijk zal Hij je 

nooit van iets anders afhankelijk laten zijn dan van Hem. Hier is het verhaal van Elia: ‘De raven 

brachten hem daar ‘s ochtends brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat 

het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog’ (1 Kon. 17:6-7). Elia 

mag dan in paniek zijn geraakt, maar God niet. ‘Toen richtte de Heer zich tot Elia met de 
woorden: ‘Ga naar Sarefat… en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van 

voedsel te voorzien’ (v. 8-9). Zie je wat God gebruikte om voor Elia te zorgen: raven, een rivier 

en een berooide weduwe. Dus geniet van je werk, doe het naar beste kunnen, maar vertrouw 

alleen op God! 
 

Dinsdag 24 januari 

‘Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde… overvloedig 
wordt…’ (1 Tess. 3:12). 
 

Verbinding maken begint met aandacht. 

Een van Amerika’s meest succesvolle telefoonmaatschappijen had ooit een tv-reclame met de 

slagzin: ‘Kun je me nu horen?’ Je ziet een man praten in een telefoon, maar de persoon aan de 

andere kant van de lijn kan hem niet horen. Dus vraagt hij herhaaldelijk: ‘Kun je me nu horen?’ 
De reclame was ontworpen om de boodschap over te brengen dat dit specifieke telefoonbedrijf 

een signaal van hoge kwaliteit levert en geen oproepen afbreekt. Wanneer je belt en de 

verbinding wordt verbroken, merk je dat. En wat is je onmiddellijke reactie? Ergernis? 

Frustratie? Boosheid? John Maxwell schrijft: ‘Wanneer ik met mensen omga, weet ik dat ik 

aansluiting heb wanneer ik voel dat er extra moeite wordt gedaan: mensen gaan net dat stapje 

verder, spreken ongevraagd waardering uit, zeggen positieve dingen, zijn open, tonen 

vertrouwen, communiceren goed, uiten zich sneller. En je merkt dat ze zich daar goed bij 

voelen; er is emotionele verbondenheid, positieve energie; hun emotionele ‘batterijen’ worden 

opgeladen door het contact; er is onvoorwaardelijke liefde, ze accepteren zonder voorbehoud. 

Telkens wanneer ik in contacten bewijs van deze signalen zie, weet ik dat ik aansluiting heb. Ik 

heb geleerd wat er nodig is om verbinding te maken en om in te schatten wanneer ik slaag. Hoe 

doe jij dat in contacten? Wanneer jij een-op-een contact hebt met iemand die belangrijk is in je 

leven, ontvang je deze signalen dan? Zelfs als je vandaag niet goed bent in contact leggen met 

anderen, kun je leren hoe je het moet doen en er beter in worden.’ Maar eerst moet je echt 

geven om de persoon met wie je contact probeert te leggen. Daarom schrijft Paulus: ‘Moge de 

Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken.’ 
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Woensdag 25 januari 

‘Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen? (Amos 3:3)(NBV21). 
 

Advies over daten. 

Er is geen ultieme test die kan voorspellen hoe een date uiteindelijk zal verlopen, maar hier zijn 

een paar nuttige vragen die je jezelf zou kunnen stellen: 1) Wat is mijn eerste indruk van 

iemand? Met wie gaat hij/zij om? Wat voor soort activiteiten vindt hij/zij leuk? Is er sprake van 

liegen, stelen, vloeken, drugsgebruik? Dit soort informatie kan je later onnoemelijk veel verdriet 

besparen. En, om een boek niet op zijn kaft te beoordelen, waar kun je nog meer op afgaan 

zolang je iemand nog niet echt hebt leren kennen? 2) Hoe goed ken ik de persoon? Is het niet 

verstandiger om te daten met iemand die je al een tijdje kent in plaats van met een vreemde? 3) 

Is hij/zij vriendelijk tegenover anderen? Niets is erger dan een man die opschept over zijn 

eerdere veroveringen, of een vrouw die voortdurend kritiek heeft op haar ex. Zou je zo iemand 

je reputatie en je hart toevertrouwen? 4) Delen we dezelfde waarden? De Bijbel zegt: ‘Gaan er 
ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?’ Tegenpolen kunnen elkaar 

aantrekken, maar dat is geen goede regel wanneer het om waarden gaat. Je moet weten of je 

date een toegewijd christen is die leeft volgens zijn/haar overtuigingen. Wat voor soort normen 

heeft iemand op het gebied van geld, moraal en films? 5) Kan ik erop vertrouwen dat hij/zij zich 

aan zijn/haar woord houdt? Is er in eerdere relaties geflirt, vals gespeeld of trouw getoond? Ga 

er gerust vanuit dat een beloftebreker onvermijdelijk een hartenbreker zal worden. Als je aan 

het daten bent, is hier een goed advies: ‘Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor 
jou de weg’ (Spr. 3:6). 
 

Donderdag 26 januari 

‘Wie antwoordt zonder eerst te luisteren handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk’  
(Spr. 18:13)(NBV21). 
 

Hulp voor je huwelijk. 

Iemand zei ooit: ‘Gaan trouwen is als het kopen van iets dat je al tijden in een etalage hebt 

bewonderd. Je wil het heel graag hebben - maar wanneer je het eenmaal thuis hebt, past het 

niet altijd bij de rest!’ De Bijbel geeft ons een woord dat essentieel is voor het opbouwen van 

een gelukkig huwelijk: eensgezindheid (zie Rom. 15:5). Dat betekent drie dingen: ten eerste een 

open geest. De Bijbel zegt: ‘Wie antwoordt zonder eerst te luisteren handelt dwaas en maakt 

zichzelf belachelijk.’ Begin dus niet te antwoorden terwijl de ander nog aan het praten is. En 

raak nooit zo verankerd in je positie dat je niet bereid bent om het standpunt van je partner in 

overweging te nemen. Luisteren gaat over verbinding maken en onderkennen waar de ander 

‘vandaan komt’. ‘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’ (Fil. 2:3-4). Leer ten tweede om jezelf te lachen. ‘Een vrolijk hart brengt een lach op het 

gezicht; een verdrietig hart stemt de geest somber’ (Spr. 15:13). Wanneer je te maken hebt met 

financiële- of familieproblemen, ziekte of extreme vermoeidheid kan humor de spanning 

verlichten en helpen je perspectief te herstellen. Schrap ten slotte het ‘S’ woord uit je 

vocabulaire. Hoewel God echtscheiding onder bepaalde omstandigheden toestaat, is het nooit 

zijn ideaal. Zoals een stel dat hun huwelijksproblemen had opgelost, zei: ‘We zijn blij dat we niet 
hebben opgegeven tijdens de moeilijke jaren. We hebben lang genoeg volgehouden om te 

beseffen dat het na verloop van tijd echt beter kan worden.’ Wanneer je serieus aan je relatie 

gaat werken, zul je nooit spijt krijgen van je inspanningen, hoe het uiteindelijk ook uitpakt. 
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Vrijdag 27 januari 

‘… in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze 

grote God en redder Jezus Christus’ (Tit. 2:13)(NBV21). 
 

Het geluk waarop wij hopen. 

Vertrouwen op de spoedige wederkomst van Christus en onze uiteindelijke overwinning is wat 

ons zal steunen in de huidige tijd van desillusie wanneer je kijkt naar leiderschap, de devaluatie 

van ons geld en de verwoesting van oorlogen die tegelijkertijd op verschillende continenten 

worden uitgevochten. En laat een presentator van een tv-talkshow niet op je angsten inspelen 

ten behoeve van de kijkcijfers. Jezus zei: ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke 

dag jullie Heer komt’ (Matt. 24:42). Met andere woorden: ‘Wees alert, maar wees niet bang.’ 
Admiraal James Stockdale bracht acht slopende jaren door in een krijgsgevangenenkamp in 

Vietnam. Wat hield hem op de been? Hij zei: ‘Ik heb nooit het vertrouwen verloren in de afloop 

van het verhaal. Ik heb er nooit aan getwijfeld, niet alleen dat ik eruit zou komen, maar ook dat 

ik uiteindelijk zou zegevieren en de ervaring tot de bepalende gebeurtenis van mijn leven zou 

kunnen maken. Een gebeurtenis die ik achteraf niet zou hebben willen missen.’ Toen hem werd 
gevraagd wie het niet hadden kunnen volhouden antwoordde Stockdale: ‘Tsja, dat waren 

degenen die zeiden: “Met Kerstmis zijn we vrij.” En dan kwam kerst en dan was kerst voorbij en 

dan zeiden ze: “Met Pasen staan we weer buiten.” En dan werd het Pasen en dan was Pasen 

weer voorbij. En vervolgens werd het opnieuw kerst. En ze stierven aan een gebroken hart.’ De 

moed die nodig is om stand te houden tussen de twee uitersten van de huidige moeilijkheden 

en de uiteindelijke triomf is te vinden in deze woorden van de Bijbel: ‘Laten we daarbij de blik 
gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’ (Hebr. 12:2). Degene die je 

liet starten heeft je een glorieuze finish gegarandeerd. 
 

Zaterdag 28 januari 

‘In de morgen, Heer, hoort U mijn stem…’ (Ps. 5:3)(NBV21). 
 

Begin je dag met God. 

Ontwikkel de gewoonte om elke dag met God te beginnen. Wanneer je dat doet, heb je een 

bron van kracht om de hele dag uit te putten. Psychologen zeggen dat het zo’n drie weken kan 

duren om vertrouwd te raken met een nieuwe gewoonte, en nog eens drie voordat die wortel 

schiet. Dat betekent dat je voorbij de grens van zes weken moet zien te komen. Het is daarom 

goed om voor jezelf te besluiten dat je dit echt wilt. Als je halfslachtig begint, wordt het niets. 

De Bijbel zegt dat we elkaar dagelijks moeten aanmoedigen (zie Hebr. 3:13). Als het helpt, leg 

dan verantwoording af aan iemand. Vraag of iemand je aanmoedigt en je herinnert aan de 

belofte die je aan God hebt gedaan. En probeer het vol te houden. Een gewoonte is als een 

kluwen touw: elke keer dat je hem laat vallen, raken er draden los. Laat je het vaak op zijn 

beloop, dan kan het je wil verzwakken en ervoor zorgen dat je terrein verliest. Gebruik ook elke 

gelegenheid om je nieuwe gewoonte te oefenen. Telkens wanneer het in je opkomt om in je 

Bijbel te gaan lezen en te bidden, kun je het maar beter gelijk doen. Wacht niet; gebruik dat 

moment om de gewoonte erin te krijgen. Het kan geen kwaad om een nieuwe gewoonte te 

overdrijven wanneer je net begint. Vertrouw ten slotte op de kracht van God. Je bevindt je in 

een geestelijke strijd en je kunt alleen slagen met Gods hulp. Vertrouw op Hem om je te helpen 

bij het ontwikkelen van deze gewoonte. Je doet het tot zijn eer! Vraag Hem maar om hulp: 

‘Heer, ik neem me voor om elke dag met U te beginnen. En ik reken op uw hulp om dit vol te 

houden.’ Dat is een gebed dat Hij zeker zal beantwoorden. 
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Zondag 29 januari 

‘Leg de last van uw zorgen op Hem…’ (1 Petr. 5:7)(NBV21). 

 

Wat jou bezighoudt, houdt God bezig. 

Doug Coldiron schrijft: ‘Ik ben vrachtwagenchauffeur en mijn hond Dee Dee is mijn ‘bijrijder’. 
Net buiten Atlanta waren we met de bal aan het spelen toen ze plotseling iets zag en het bos 

inschoot. Ik zocht de hele omgeving af en riep haar naam. Ik waarschuwde andere 

vrachtwagenchauffeurs en zocht tot het donker was. Niets. Uiteindelijk vertrokken de anderen; 

sommigen zeiden: ‘Ik zal voor je bidden.’ Ik was er niet zo zeker van of God luisterde. Ik was al 

uren aan het bidden. De volgende ochtend zou ik weer op pad moeten, en toen ik mijn laptop 

opende, stonden er allemaal berichten op Facebook: ‘We bidden voor je.’ ‘Hou vol.’ ‘Vertrouw 

op God.’ Ik voelde me getroost; ik was niet de enige die zich zorgen maakte om mijn hond. Kon 

ik maar snel terug naar Atlanta! Ik bedacht dat ik er misschien voor kon bidden: ‘Heer, geeft U 

me een klus in Atlanta... NU graag!’ Ik wist dat dit weken kon duren, maar toen ik op de website 

van mijn bedrijf klikte om de bestemming voor mijn volgende rit te controleren... was het 

Atlanta! Zou gebed kunnen werken? De volgende ochtend werd ik wakker gebeld. Het was Russ, 

de onderhoudssupervisor. ‘Ik zag je hond op weg naar mijn werk.’ Ik kon mijn oren niet geloven. 

Ik moest snel naar Atlanta! Vanaf het vrachtwagencentrum reed Russ me naar de plek waar hij 

Dee Dee had gezien. Na uren zoeken keek ik over mijn schouder... en daar zat ze op de stoep 

van een huis. Ze spurtte naar me toe en toen ik haar oppakte, bad ik: ‘Dank u, God.’ De Bijbel 

zegt: ‘Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart’ (v. 7). Coldiron voegt 

eraan toe: ‘Wie weet wat er in de kop van een hond omgaat? Eén ding weet ik: we zijn nooit 

alleen. God verhoort gebeden.’ 
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