
Het Woord voor Vandaag – week 05 

Maandag 30 Januari 

‘… door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, zullen we samen volledig toegroeien 

naar Hem die het hoofd is: Christus’ (Efez. 4:15)(NBV21). 

 

Liefdevol zeggen waar het op staat. 

Jon Walker zegt: ‘Het is moeilijk om confrontaties aan te gaan, het is gemakkelijker om oppervlakkig te 

blijven, om elkaar voor van alles en nog wat uit te maken wanneer we het niet eens zijn, of om 

ervandoor te gaan. Maar de Bijbel zegt: ‘Wie een eerlijk antwoord geeft is als iemand die een kus op je 

lippen drukt’ (Spr. 24:26); dat verdiept relaties en houdt contacten open en authentiek waardoor we vrij 

zijn om de waarheid in liefde te spreken. Geen leugens of pretenties meer. Vertel de ander de waarheid. 

Vergeet niet dat wij in het lichaam van Christus elkaars ledematen zijn (zie Efez. 4:25). Wanneer je liegt 

tegen anderen, lieg je uiteindelijk tegen jezelf.’ Auteur Annette Smith merkt op: ‘Kwetsbare 
onderwerpen zijn zelfs voor goede vrienden moeilijk. Maar in relaties heb je te maken met gebrekkige 

mensen en die kunnen fouten maken en in problemen komen. Vrienden moeten op elkaar kunnen 

rekenen, niet alleen voor plezier en bevestiging, maar ook voor instructie en correctie. Voor een echte 

vriendschap met diepgang zouden we de moed moeten hebben om ons uit te spreken wanneer de 

ander harde woorden nodig heeft. Echte vriendschap gaat gepaard met vreugde en 

verantwoordelijkheid. Wanneer we vermijden om de waarheid te spreken in een situatie die kwetsend 

is, gevaarlijk, of buiten Gods wil om, bezoedelen we de vriendschap en de vriend of de vriendin. 

Wanneer ons de zegen van vrienden is toevertrouwd, moeten we genoeg van hen houden om bereid te 

zijn pijn, afwijzing en zelfs boosheid te ervaren. Uiteindelijk zal de waarheid genezen. Maar voordat we 

een moeilijke situatie aanpakken moeten we zwijgen als er enige zelfingenomenheid is van onze kant of 

ook maar het kleinste verlangen om ons gelijk te halen. Bij gevoelige onderwerpen moet eerlijkheid 

gepaard gaan met zuivere, liefdevolle motieven.’ De Bijbel zegt: ‘Door ons aan de waarheid te houden 

en elkaar lief te hebben, zullen we samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.’ Als je 

woorden niet gebaad zijn in liefde, zullen ze eerder pijn doen dan genezen. 

 
Dinsdag 31 Januari 

‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus 

bewaren’ (Fil. 4:7)(NBV21). 

 

Vrede zal je gedachten bewaren. 

Verstandige mensen nemen geen belangrijke beslissingen wanneer ze emotioneel in verwarring zijn. 

Toen Elia erachter kwam dat koningin Izebel achter hem aan zat, was hij bereid zijn rol als profeet op te 

geven en te sterven. Daarom gaf God hem veertig dagen rust, tijd voor gebed en herstel, voordat hij 

besloot wat zijn volgende stappen zouden zijn. Hij was nu klaar om beslissingen te nemen op basis van 

zijn geloof in God, en niet vanuit zijn angst voor Izebel. En zijn beslissing pakte aan het einde van veertig 

dagen rust heel anders uit dan vóór die periode. Je hebt waarschijnlijk mensen wel eens verschrikkelijke 

beslissingen zien nemen toen ze uitgeput, moe, ontmoedigd en bang waren, beslissingen die ze anders 

nooit zouden hebben genomen. Over het algemeen kies je niet de juiste handelwijze wanneer je in een 

verkeerde gemoedstoestand verkeert. Wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen, is wachten 

tot je tot rust gekomen bent soms het verstandigste wat je kunt doen. Een angstige geest in een 

uitgeput lichaam kan tot een vreselijke beslissing leiden. De Bijbel zegt: ‘Wees over niets bezorgd, maar 

vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede 

van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (v. 6-7). Zie je 

wat de vrede van God voor je doet? Die zal je gedachten bewaren, of bewaken zoals de HSV zegt. 

Waarvoor? Voor impulsief of egoïstisch of kwaadwillig handelen. Handelen op een manier die leidt tot 

verlies in plaats van winst, en tot spijt in plaats van vreugde. 
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Woensdag 1 februari 

‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden…’ (1 Tess. 5:16-

18)(NBV21). 

 

Bijbelse vaardigheden. 

Om te slagen in het leven heb je bepaalde vaardigheden nodig. De verkoper heeft zijn quotum. De 

artiest zijn repetities. De therapeut begeleidt de ene patiënt na de andere. De piloot moet uren in 

de cockpit zitten. De prediker is nooit vrij van preekvoorbereiding. Dan is er de ouder met kleine 

kinderen die veertien uur per dag geconfronteerd wordt met het nemen van beslissingen, het 

wedijveren met een sterke wil en het proberen alles voor iedereen te zijn. Hoe ontwikkel je de 

vaardigheden die nodig zijn om het overvloedige leven te leiden dat Jezus beloofde? (Zie Joh. 

10:10.) Paulus zegt ons: ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle 

omstandigheden.’ Verheug je over de dingen die nooit veranderen, niet kunnen mislukken en je niet 

in de steek zullen laten (zoals Gods beloften!). En wanneer je het gevoel hebt dat je het niet 

aankunt, bid dan. Beter nog, leef met een biddend hart! Adem het uit als het ware: ‘Ik vertrouw op 

u, Heer, ik geef het over aan U, want ik weet dat U alles onder controle hebt.’ En vergeet niet te 

danken. Denk aan het oude gezegde: ‘Ik mopperde omdat ik geen schoenen had totdat ik een man 

ontmoette die geen voeten had.’ Ga je zegeningen tellen in plaats van te klagen. Weet je nog hoe 

het leven was voordat je Jezus ontmoette? Waren er geen dagen dat je dacht dat je het niet zou 

redden? Kijk waar je nu bent! Na hun doortocht door de Rode Zee verklaarden de Israëlieten later 

dat de Heer hun sterkte, hun beschermer en hun redding was (zie Ex. 15:2). En is dat niet wat Hij 

ook voor jou is geweest? Kom op, prijs God! 

 

Donderdag 2 februari 

‘Hij kreeg medelijden…’ (Luc. 15:20)(NBV21). 

 

Jij vertegenwoordigt je Vader. 

Toen de vader zijn verloren zoon zag ‘ging zijn hart naar hem uit’. Jack Graham schrijft: ‘Dit is geen 
vader die niet kan wachten om zijn zondige zoon te straffen en die hem heeft afgeschreven als 

nutteloos en waardeloos. Dit is een liefhebbende, zorgzame vader die niet kan wachten om hem te 

omhelzen en te verwelkomen. Hij rent de weg af om hem te ontmoeten. Wat je ziet is een beeld van 

de liefde van de Vader voor jou: verlangend, buitensporig, toegankelijk en overvloedig.’ Max Lucado 
voegt eraan toe: ‘Het is het verhaal over een rijke vader en een eigenzinnige zoon die met zijn 

erfenis naar Las Vegas gaat en alles verspilt aan gokautomaten en callgirls. Platzak en te trots om 

naar huis te gaan, gaat hij stallen schoonmaken op een renbaan. Wanneer hij in de gaten krijgt dat 

hij inmiddels de haver van de paarden aan het eten is, realiseert hij zich dat het genoeg is geweest. 

En hij gaat op weg naar huis, intussen zijn berouwpraatje oefenend. Maar ‘zijn vader zag hem in de 
verte al aankomen. Hij kreeg medelijden’ (v. 20). Wij verwachten vader met zijn armen over elkaar, 

met een gefronst voorhoofd, een behoedzame handdruk en een fikse preek. In plaats daarvan zei de 

vader: ‘Haal vlug het mooiste gewaad… een ring... sandalen en... het gemeste kalf’ (v. 22-23).’De 

ring symboliseerde gedelegeerde autoriteit. Degene die hem droeg, deed zaken in naam van degene 

die hem had gegeven. Zou jij deze verloren zoon volmacht hebben gegeven over jouw zaken? Zou jij 

hem je creditcard hebben toevertrouwd? Toen je tot God kwam, kreeg je de bevoegdheid om zaken 

te doen in zijn naam. Wanneer je de waarheid spreekt, ben je zijn gezant (zie 2 Kor. 5:20). Als 

rentmeester van de financiën die Hij geeft, ben jij zijn zaakbehartiger. Wanneer jij vergeving 

schenkt, ben je zijn priester. Hij heeft je het voorrecht gegeven om voor anderen te doen wat Hij 

voor jou doet. Aarzel niet om woorden van bemoediging of bevestiging te spreken! Zeg dingen die 

anderen versterken. Waarom? Omdat jij je Vader vertegenwoordigt! 
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Vrijdag 3 februari 

‘… volledig toegroeien naar… Christus’ (Efez. 4:15)(NBV21). 

 

Geestelijke groei. 

Geestelijke groei gaat niet vanzelf. Je moet ernaar verlangen, je moet ertoe besluiten, je moet 

jezelf de discipline opleggen én ervan genieten. Misschien vind je dat je daarvoor te veel op je 

bord hebt momenteel. Veel mensen hebben het zwaarder gehad dan jij en zijn geestelijk 

volwassen geworden, en veel mensen hebben het beter gehad en zijn in hun geestelijke 

kinderjaren blijven steken. Dat komt omdat ze twijfelden aan hun vermogen om te groeien, met 

alle winden meewaaiden of hun groei vertraagden door te denken: ‘Ik kom er wel aan toe 

wanneer de dingen veranderen.’ Maar het gebeurt nooit. Groei begint altijd met een beslissing. 

‘Volg Mij... Hij (Matteüs) stond op en volgde Hem’ (Matt. 9:9). Matteüs begreep niet alle 

implicaties van zijn beslissing; hij besloot gewoon om Jezus te volgen. Dat is alles wat je nodig 

hebt om te beginnen: een beslissing. Niets geeft zo vorm aan je leven als de beslissingen die je 

neemt. Als je wilt weten wat je over twintig of dertig jaar zult zijn, kijk dan naar de 

verplichtingen en prioriteiten die je leven nu beheersen. Het is op het punt van toewijding dat 

de meesten van ons het beste van God missen. Omdat we bang zijn om ons ergens aan te 

binden, doen we halfslachtige toezeggingen aan te veel dingen en raken gefrustreerd omdat we 

de verkeerde dingen hebben gekozen. En wanneer we ons inzetten voor de verkeerde dingen, 

gaan we daar uiteindelijk spijt van krijgen. Elke keuze heeft gevolgen, dus kies verstandig. Meer 

gaan lijken op Christus is het resultaat van het maken van keuzes zoals Christus, en vervolgens 

op Hem vertrouwen om je te helpen die keuzes te realiseren. En God zal zijn karakter in jou gaan 

reproduceren (zie Efez. 4:24). 

 

Zaterdag 4 februari 

‘U maakt voor mij de tafel gereed’ (Ps. 23:5)(HSV).  

 

De God die voorziet. 

De volgende keer dat je aan tafel schuift voor een lekkere maaltijd is het goed om eens stil te 

staan bij alle mensen die nodig waren om dit mogelijk te maken. Een boer heeft het verbouwd 

of laten groeien; een voedselverwerkend bedrijf heeft het bereid en verpakt; een 

transportbedrijf heeft het vervoerd; een supermarkt heeft het verkocht; vervolgens heeft 

iemand de moeite genomen om het te kopen, het te bereiden en het je voor te schotelen (mits 

je zelf hebt gekookt natuurlijk!). Er zijn veel schakels in deze keten, maar de eerste schakel is 

God. Hij maakte de grond, de zaden en het vee. Zonder Hem zou je hongerlijden. Daarom is het 

ook zo passend om bij elke maaltijd een dankgebed uit te spreken. Wanneer iemand een 

voedzame maaltijd voor je bereidt om van te genieten, is het sowieso altijd beleefd om met een 

dankjewel te reageren. Hier is een memo uit de hemel: ‘Alles wat je hebt, komt van Mij. Was 

getekend: God.’ (Zie Jak. 1:17.) Misschien heb je zelf hard gewerkt voor wat je nu hebt. 

Natuurlijk mag je dan worden geprezen om je arbeidsethos en je inzet. Maar dat is niet het 

einde van het verhaal; hier is de rest ervan: ‘Draag de rijken van deze wereld op niet 

hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die 

ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te 

zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen’ (1 Tim. 6:17-18). Als God zegt dat we 

bereid moeten zijn om te geven en te delen, dan zegt Hij eenvoudigweg: ‘Ik heb jou gezegend, 

ga er nu op uit en deel die zegeningen met anderen.’ 
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Zondag 5 februari 

‘Velen roemen hun eigen trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is’ (Spr. 

20:6)(NBV21). 

 

Betrouwbaarheid (1). 

Een nieuwe werknemer vroeg eens aan een collega: ‘Hoe lang werk jij hier al?’ Hij antwoordde: 
‘Sinds de baas dreigde me te ontslaan!’ Maar nu even serieus, werkgevers haasten zich om 

werknemers te vinden die trouw en betrouwbaar zijn. Burgers verlangen naar politici die al hun 

campagnebeloften trouw nakomen. Tijdens de huwelijksceremonie wordt pasgetrouwden 

gevraagd trouw te blijven aan de geloften die ze elkaar hebben afgelegd. De waarheid is dat je 

invloed maar beperkt zal zijn of zal worden tenietgedaan wanneer je niet betrouwbaar bent. 

Zonder betrouwbaarheid verbleken al je andere goede talenten. Betrouwbaarheid verandert 

het alledaagse in het buitengewone en transformeert gewone mensen in betrouwbare 

presteerders. De wijze koning Salomo stelde deze gewetensvraag: ‘Velen roemen hun eigen 

trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is?’ De wereld wil mensen die 

betrouwbaar zijn. Er zijn meer dan 300 geisers in Yellowstone National Park (en dat is ongeveer 

de helft van alle bekende geisers ter wereld). Maar er springt er een bovenuit. Het is niet de 

grootste en het water bereikt niet de grootste hoogte, maar het is verreweg de populairste. En 

zijn populariteit is maar aan één ding te danken: aan zijn betrouwbaarheid. Mensen staan in 

lange rijen onder de hete zon om hem te zien, want volgens een nauwkeurig schema schiet er 

een stroom kokend water meer dan 40 meter de lucht in. Je kunt er bijna de klok op gelijk 

zetten. Daarom heet hij ‘Old Faithful’ (Ouwe Trouwe). Mensen voelen zich aangetrokken tot 

onze betrouwbaarheid. God wordt erdoor verheerlijkt. Dus probeer betrouwbaar te zijn bij alles 

wat je doet vandaag. 
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