
Het Woord voor Vandaag – week 06 

Maandag 6 februari  

‘Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is’ (1 Kor. 4:2)(NBV21). 

 

Betrouwbaarheid (2). 

Betrouwbaarheid vereist dat je je 100 procent van je tijd voor 100 procent inzet. Een 

Amerikaans tijdschrift publiceerde ooit een artikel over streven naar perfectie. Het bevatte een 

aantal alarmerende feiten! Het artikel zei dat als (ten aanzien van bepaalde processen) 99,9 

procent goed genoeg was, 103.260 aangiften voor inkomstenbelasting dat jaar verkeerd zouden 

worden verwerkt, 22.000 bankoverschrijvingen binnen zestig minuten van de verkeerde 

bankrekeningen zouden worden afgeschreven, 12 baby’s elke dag aan de verkeerde ouders 

zouden worden gegeven, 2 vliegtuigen die per dag op een bepaald vliegveld landden onveilig 

zouden zijn,18.322 poststukken binnen het volgende uur verkeerd terecht zouden komen, 291 

pacemakeroperaties dat jaar niet goed zouden worden uitgevoerd, 880.000 creditcards onjuiste 

kaarthouderinformatie zouden blijken te bevatten op hun magneet-strips, 20.000 verkeerde 

medicijnen binnen die twaalf maanden zouden worden uitgeschreven, en tegen het einde van 

die dag 107 onjuiste medische procedures zouden zijn uitgevoerd. Dat zijn behoorlijk 

ontnuchterende statistieken - vooral als jij een van de mensen bent wiens leven hierdoor zou 

zijn beïnvloed! Bovenstaande voorbeelden gelden specifiek voor deze processen; het is de vraag 

of je die ook mag laten gelden voor je leven: dat alleen het allerbeste in elke situatie goed 

genoeg moet zijn. Maar de Bijbel zegt wel: ‘Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd 

dat hij betrouwbaar is.’ Bij God is betrouwbaarheid niet slechts een begrip of een suggestie; het 

is een vereiste voor iedereen die Hem dient - dus ook voor jou! 

 

Dinsdag 7 februari 

‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat’  
(Luc. 16:10)(NBV21). 

 

Betrouwbaarheid (3). 

Iemand vroeg eens aan zijn vrouw of ze met hem was getrouwd vanwege zijn uiterlijk. Ze 

antwoordde: ‘Nee, ik ben met je getrouwd vanwege je hersens - het zijn de kleine dingen die 

tellen!’ Maar nu even serieus: wat echt telt in het leven is betrouwbaarheid in kleine dingen; het 

is hoe betrouwbaarheid begint, groeit en rijpt. Iemand schreef: ‘De meeste mensen zouden 
slagen in kleine dingen als ze niet werden geplaagd door grote ambities.’ Soms denken we dat 
we te belangrijk zijn voor kleine dingen; we zetten ons liever in voor wat we als grotere, 

belangrijkere zaken beschouwen. Maar zo ziet Jezus het: ‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is 

ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als 

het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal 

jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met 

wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt’ (v. 10-12). Als je wilt 

slagen in je werk, kom dan op tijd en maak je werk af; doe wat je ziet dat er gedaan moet 

worden, ook al staat het niet in je taakomschrijving. Werk voor je geld; neem je aangewezen 

lunchpauze, geen betaald verlof van drie uur; declareer je uitgaven eerlijk; ondersteun het team 

en houd de reputatie van de zaak hoog (als er echter een serieus probleem is op dit gebied, dan 

zou je moeten overwegen om je uit te spreken). Met andere woorden, wees trouw in je werk: 

‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet…’ (Pred. 9:10). Dat is het soort 

betrouwbaarheid dat God eert. 
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Woensdag 8 februari 

‘Veelvuldig blijkt uw trouw’ (Klaagl. 3:23)(NBV21). 

 

Betrouwbaarheid (4). 

Betrouwbaarheid kan de meest ondergeschikte baan veranderen in een baan van vitaal belang. 

Kijk bijvoorbeeld eens hoe afhankelijk we zijn van zoiets kleins als een postzegel. Die is altijd 

klaar voor gebruik. Kan je overal naartoe sturen. Doet wat hem gevraagd wordt. Houdt zich aan 

de taak totdat die af is. Geeft niet op als hij wordt gelikt. Blijft bruikbaar. En vindt geen klus te 

klein. We zijn niet allemaal geboren met dezelfde talenten; de een heeft er meer dan de ander. 

Maar ieder van ons is geboren met eenzelfde verantwoordelijkheid om zijn of haar capaciteiten 

ten volle te benutten. Dat is het beste wat ieder van ons kan doen - en dat is wat God, die ons 

onze talenten heeft gegeven, van ons verwacht. Toen tweehonderd jaar geleden het korps 

mariniers van de Verenigde Staten werd opgericht, besteedden ambtenaren veel tijd aan het 

vinden van een passend motto. Ze kozen uiteindelijk voor de Latijnse uitdrukking ‘semper 

fidelis’, een uitdrukking die nu bij elke marinier in het geheugen gegrift staat. Wat betekent het? 

‘Altijd trouw’! Beide woorden zijn belangrijk, maar de belangrijkste is de eerste: altijd. Waarom? 

Omdat een marinier het zich niet kan veroorloven om alleen trouw te zijn wanneer het 

comfortabel is of goed uitkomt, of wanneer hij er zin in heeft, of wanneer het hem gelukkig zal 

maken. Semper fidelis betekent dat je altijd trouw moet zijn - ongeacht de kosten. God wil over 

jou kunnen zeggen wat over Hem gezegd wordt: ‘groot is uw trouw.’ Dus of je nu baas, 
werknemer, ouder, man, vrouw, vriend, teamgenoot of marinier bent, het woord voor vandaag 

is - wees altijd trouw. 

 

Donderdag 9 februari 

‘… zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen’  
(Rom. 12:50(NBV21). 

 

Toegewijd en verbonden. 

De Bijbel beschrijft het christelijk leven in oorlogstermen: gevecht, veroveren, strijd, slagveld, 

overwinnen, zege. Je bevindt je in een geestelijke strijd, of je het nu beseft of niet, en je hebt 

ondersteuning en versterking nodig. Toen je christen werd, ging je deel uitmaken van Gods 

leger. Stel je voor dat je naar een rekruteringsbureau gaat om je bij het leger aan te sluiten. Ze 

zeggen: ‘Geweldig, je mag hier tekenen.’ Jij zegt: ‘Wacht! Onder één voorwaarde. Ik wil me niet 

binden aan een bepaald peloton. Ik wil kunnen switchen. Ik zal deel uitmaken van het leger, 

maar ik wil niet gebonden zijn aan een bepaald peloton. Als de strijd in een bepaald gebied te 

heet onder mijn voeten wordt, ga ik naar een ander gebied en sluit ik me aan bij een ander 

peloton. En als ik een hekel heb aan de leiding van het ene peloton, loop ik over naar een 

ander.’ Zou je zo iemand aan je zijde willen hebben? Natuurlijk niet! Maar zo verhouden veel 

christenen zich tegenwoordig tot Gods leger. Ze zwerven rond van kerk naar kerk met weinig of 

geen toewijding aan een bepaalde groep christenen - dus terwijl de strijd in volle gang is, zijn zij 

afwezig zonder verlof. In de Bijbel bestaat er niet zoiets als een vrij rondzwervende, 

ongebonden gelovige. Het verschil tussen gewoon naar de kerk gaan en lid worden is als het 

verschil tussen trouwen en alleen maar samenwonen. Het onderscheid is toewijding. Het 

Griekse woord voor gemeenschap is ‘koinonia’ wat ‘toegewijd aan elkaar’ betekent. Jezus zei: 

‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13:35). En je 

kunt niet liefhebben bij verstek. Wees dus betrokken en verbonden. 
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Vrijdag 10 februari 

‘… wees dan steeds bereid om u te verantwoorden’ (1 Petr. 3:15)(NBV21). 

 
Behandel mensen altijd met respect. 

‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te 
verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.’ Er zijn twee manieren om een 

ei open te krijgen: het openbreken of het in een verwarmde, koesterende omgeving leggen en 

het laten uitbroeden en uitkomen. Bij de tweede manier kómt er een kuiken, bij de eerste 

manier dood je het kuiken. Op dezelfde manier zijn er twee manieren om mensen het goede 

nieuws van het evangelie te brengen: ze ermee om de oren slaan of ze met liefde bij Gods gezin 

betrekken. Evangelisatie kan soms overkomen als een nauwelijks verholen belediging. ‘Jij hebt 

nodig wat ik heb, want je deugt niet.’ Mensen hebben het goede nieuws nodig, maar jouw 
karakter kan ervoor zorgen dat ze het niet ontvangen. Respecteer ongelovigen; kleineer ze niet. 

Respecteren betekent accepteren. Dat betekent niet dat je hun levensstijl moet goedkeuren. 

Acceptatie en goedkeuring zijn twee verschillende dingen. Maar iedereen heeft het recht om op 

een respectvolle manier behandeld te worden. De beste manier om het evangelie met 

ongelovigen te delen is door hen te omringen met liefde en acceptatie terwijl je het met hen 

deelt. Wees respectvol, gevoelig en zorgzaam. Een theoloog zei ooit: ‘Evangelisatie is zoiets als 

de ene bedelaar die de ander vertelt waar hij brood kan vinden.’ Deel Gods Woord! Als jij deelt, 

zal God redden. Als je eenmaal het zaad van Gods Woord in iemands hart hebt gezaaid, kun je 

hem liefdevol loslaten en erop vertrouwen dat God zijn deel doet. 

 
Zaterdag 11 februari 

‘… Hij berispt ons voor onze eigen bestwil…’ (Hebr. 12:10)(NBV21). 

 

Je wordt gesnoeid (1). 

Wist je dat hoveniers soms tegen hun planten praten? Waarom doen ze dat? Omdat het de 

planten helpt groeien! Zie je het voor je? ‘Je bent zo’n goede plant. Je ziet er echt mooi uit 

vandaag! Ik ben zo trots op je!’ Stel je nu voor dat je tegen een plant praat die je aan het 

snoeien bent en zegt: ‘Dit doet mij meer pijn dan jou.’ (Knip!) ‘Hier zul je me later voor 
bedanken!’ (Knip!) ‘Het is voor je eigen bestwil!’ (Knip!) Stel je nu voor dat de plant terugpraat: 

‘Je bent harteloos. Je hebt een hekel aan me. Voor die rozen die jij net hebt gesnoeid heb ik lang 

en hard gewerkt.’ Is dat niet wat we tegen God zeggen als Hij ons snoeit? ‘Houdt U niet van me? 

Geeft U niet om mij? Ziet U niet wat er op dit moment in mijn leven gebeurt?’ We denken dat 

God boos op ons is. Nee, hij is niet boos. Een van de grootste fouten die we maken, is snoeien 

verwarren met straffen. Stel de twee niet gelijk. God ziet jou als iemand die meer vrucht kan 

dragen, iemand met potentieel voor iets groters, iemand die Hij op een belangrijke manier wil 

gebruiken. Hij wil dat je zo vruchtbaar bent als maar mogelijk is, dus snoeit Hij je en haalt zelfs 

enkele dingen weg die een zegen waren in je leven. Ben je een fijne baan kwijtgeraakt of een 

goede relatie? God heeft misschien iets veel beters in gedachten. Kun je Hem vertrouwen? 

Geloof je dat Hij aan het werk is in je leven? Zijn Woord zegt dat ‘Hij die dit goede werk bij u 
begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus’ (Fil. 1:6). 
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Zondag 12 februari 

‘Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest…’ (Ps.119:71)(HSV). 

 

Je wordt gesnoeid (2). 

God gebruikt problemen, druk en mensen om je te snoeien voor meer vruchtbaarheid. Ben je je 

ervan bewust dat Hij vandaag misschien een van deze drie dingen in je leven gebruikt? God kan 

alle situaties in je leven gebruiken om je te helpen groeien als je maar de juiste instelling hebt. 

Hij zal een flinke frustratie, een financiële tegenslag, een plotselinge ziekte, een gebroken 

huwelijk, een opstandig kind of zelfs de dood van een geliefde gebruiken om je aandacht te 

trekken. Dat kan zeer doen. Ja, snoeien is pijnlijk. Soms snoeit een tuinman een boom totdat hij 

op een totempaal of een gigantische tandenstoker lijkt. Het is geen mooi gezicht. Maar het 

snoeiproces is positief. God is niet boos op je. ‘Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen 

die in Christus Jezus zijn’ (Rom. 8:1)(NBG). God straft zijn eigen kinderen niet. Jezus nam jouw 

straf op zich aan het kruis. Gods snoei is voor je bestwil, voor meer vruchtbaarheid in je leven. 

Kan het snoeien van God ook zonder resultaat blijven? Natuurlijk, als je niet meewerkt. Hoe 

brengt God ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ in je leven tot stand? (zie Gal. 5:22-23). Hij produceert deze 

kwaliteiten door je bloot te stellen aan situaties en mensen met precies de tegenovergestelde 

kwaliteiten. Hij leert je liefhebben door moeilijke mensen op je pad te brengen. Hij leert je 

geduld door soms dingen te laten mislukken, wat je frustreert. Hoe je met God kunt 

samenwerken? ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, 

want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt’ (1 Tess. 5:16-18). 
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