
Het Woord voor Vandaag – week 07 

Maandag 13 februari 

‘De Heer zal zijn volk zegenen met vrede’ (Ps. 29:11)(NBV21). 

 
Innerlijke vrede. 

Iedereen wil innerlijke vrede en gemoedsrust. Of je nu een zakenman bent die onder tijdsdruk 

staat, een huisvrouw die haar handen vol heeft aan een stel kinderen of een student die zijn 

semester moet zien af te ronden, iedereen wil gemoedsrust. Maar de meesten van ons ervaren 

meer stress dan vrede. Hoe vertrouwd ben jij met stress? Misschien komt het volgende je 

bekend voor: ‘Ik ben er helemaal klaar mee.’ ‘Ik kan niet meer.’ ‘Ik ben één bonk zenuwen.’ ‘Ik 

ben ten einde raad.’ ‘Ik heb het helemaal gehad met die en die.’ De meesten van ons hebben 

deze woorden zo vaak gemompeld dat ze bijna een tweede natuur zijn geworden. Stress is 

tegenwoordig een betreurenswaardig onderdeel van ons leven geworden. De verkoop van 

kalmerende middelen rijst de pan uit en boeken over gemoedsrust worden onmiddellijk 

bestsellers. We worden gewaarschuwd dat te veel stress ongezond is. Maar is dat nieuws? Dat 

weten we toch al eeuwen? Duizenden jaren geleden schreef Salomo: ‘Een tevreden geest geeft 

een goede gezondheid…’ (Spr. 14:30). We kennen stress, maar waar kunnen we heen om rust te 

vinden? Naar God! Laat de volgende twee beloften eens op je inwerken: 1) ‘De Heer zal zijn 

macht aan zijn volk verlenen, de Heer zal zijn volk zegenen met vrede.’ 2) ‘Wees over niets 

bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw 

gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren’ (Fil. 4:6-7). 

 
Dinsdag 14 februari 

‘… we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden…’ (Rom. 5:3)(NBV21). 

 
Reageer op de juiste manier. 

In de Tweede Wereldoorlog werd Viktor Frankl veroordeeld tot een verblijf in een 

concentratiekamp. De bewakers namen hem alles af, zijn vrouw, zijn gezin en zijn kleren. Ze 

stalen zelfs zijn trouwring. Maar hij had één ding dat niemand hem kon afnemen. In een klassiek 

geworden boek schreef hij: ‘De laatste van de menselijke vrijheden is het vermogen om je 
houding te kiezen onder bepaalde omstandigheden.’ De bewakers konden Frankl niet zijn 

vrijheid ontnemen om zijn houding te kiezen. We weten niet wat er morgen gaat gebeuren, of 

zelfs niet vandaag. We hebben niet al onze omstandigheden onder controle, maar we kunnen 

wel bepalen hoe we erop reageren. We kunnen bepalen of een ervaring ons sterker of zwakker 

maakt, ons geloof of onze angst vergroot, ons een beter of een verbitterder persoon maakt. Het 

gezegde luidt: ‘Dezelfde zonneschijn die de boter doet smelten, verhardt de klei.’ God wil dat 
onze strijd ons sterkt. Paulus schrijft: ‘… we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we 

ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, 

en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons 

hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is’ (v. 3-5). En hier is nog een gedachte 

- een heel belangrijke. De tests en beproevingen die we in dit leven doormaken, zorgen ervoor 

dat we geschikt gemaakt worden om in het leven hierná met Christus te regeren en te heersen. 

Als je dat weet, helpt het je om op de juiste manier te reageren! 
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Woensdag 15 februari 

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank 

Hem in uw gebeden’ (Fil. 4:6)(NBV21). 

 

Vertrouw op God in plaats van je zorgen te maken. 

Paulus schrijft: ‘Zit nergens over in maar breng alles in gebed. Breng je verzoeken en gebeden 

vanuit een dankbaar hart bij God. En omdat je bij Christus Jezus hoort, zal God je vervolgens 

zegenen met een vrede die niemand helemaal kan bevatten. En die vrede zal bepalen hoe je 

denkt en hoe je je voelt’ (naar v. 6-7). Zorgen hebben is als in een schommelstoel zitten; die is 

altijd in beweging en houdt je bezig maar brengt je nergens. Sterker nog, als je het te lang doet, 

word je er moe van! Daarom moeten we leren om ‘iedere gedachte krijgsgevangene te maken 

om haar aan Christus te onderwerpen’ (2 Kor. 10:5). Een medisch expert zegt dat er zo’n 

dertigduizend gedachten per dag in ons opkomen, en een ongecontroleerd gedachteleven kan 

een perfecte omgeving creëren waarin nodeloze zorgen kunnen gedijen. De oorzaak van je 

zorgen maken is simpel: het is de onwil om God te vertrouwen om voor de verschillende 

situaties in je leven te zorgen. We zijn vaak al zo lang gewend om te proberen voor onszelf te 

zorgen dat het veel tijd kost om te leren hoe we in plaats daarvan op God kunnen vertrouwen. 

En de enige manier waarop je dat leert, is door het te doen. Elke keer dat je bidt en het 

probleem aan God overdraagt, ervaar je zijn trouw. Dat maakt het makkelijker voor je om Hem 

de volgende keer te vertrouwen. En wanneer het om de problemen van het leven gaat, is er 

altijd een ‘volgende keer’. Dus probeer elke keer dat je de onrust voelt opkomen te zeggen: ‘Ik 

vertrouw volledig op God; ik hoef me geen zorgen te maken!’ Hoe meer je nadenkt over deze 

waarheid, hoe meer je zult merken dat je vertrouwen kiest boven bezorgdheid. 

 

Donderdag 16 februari 

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

 

Je kunt je zelfbeeld veranderen. 

De nieuwe geboorte (toen je tot geloof kwam) zet een transformatieproces in gang over hoe je 

over jezelf denkt. Maar de voortgang van dat proces is afhankelijk van een dagelijkse 

vernieuwing van je denken. ‘U moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en welgevallig is’ (Rom. 12:2). En wanneer je 

denken wordt veranderd door Gods Woord gebeuren er twee dingen: a) je kent zijn wil voor jou, 

en b) je weet dat Hij blij met je is. Wanneer die twee dingen gebeuren, verandert je zelfbeeld en 

ben je niet langer overgeleverd aan de mening of het oordeel van anderen. Onze mening over 

onszelf wordt sterk beïnvloed door de mening van de gezagsdragers in onze jeugdjaren. Als onze 

ouders de neiging hadden ons te verwaarlozen of te negeren, concludeerden we daaruit dat we 

hun tijd, aandacht of liefde niet waard waren, en dat knaagde aan onze eigenwaarde. Maar 

naarmate we groeien in Gods Woord leren we wandelen in het licht van ons nieuwe zelfbeeld 

en vergroten we onze eigenwaarde. Wat je ook hebt meegemaakt in het leven of welke fouten 

je ook hebt gemaakt, God zal je helpen beseffen wie je bent en voor welke taken Hij je genade 

heeft gegeven. Voordat Paulus Christus ontmoette, vermoordde hij christenen; erger kan het 

niet. Maar nadat hij Christus had ontmoet, schreef hij: ‘Maar door zijn genade ben ik wat ik nu 

ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven.’ Wanneer je Gods genade begrijpt 

- zijn onverdiende, nimmer aflatende gunst jegens jou - zal het grondig veranderen hoe je over 

jezelf denkt. 
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Vrijdag 17 februari 

‘Voor alles wat gebeurt is er… een tijd… een tijd om te huilen en een tijd om te lachen…’  
(Pred. 3:1, 4)(NBV21). 

 

Je komt eroverheen. 

Verdriet komt tot ons in vele vormen. Je kunt je baan verliezen, of je huis of je gezondheid. 

Maar niets doet meer pijn dan wanneer je iemand verliest van wie je zielsveel houdt. Er zullen 

golven van verdriet op je afkomen, zoals de oceaan golven naar het strand laat rollen. Wat je 

ook doet, verdrink niet. Geef niet op en laat je niet meesleuren door de stroming. Sta jezelf toe 

het verdriet te voelen zonder onder de last te bezwijken. Laat het gewicht ervan je helpen je 

gedachten, angsten en, indien nodig, je tranen te verwerken. Rouwen verlicht de ziel, zoals het 

uitademen van koolstofdioxide je lichaam verlicht. Maar er komt een punt waarop je moet 

opstaan en verdergaan. Over het algemeen zijn de stadia van rouw die je doormaakt shock, 

ontkenning, vervolgens onderhandeling, dan verdriet en uiteindelijk acceptatie. David zei: ‘Al 

gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf 

[van bescherming], zij geven mij moed’ (Ps. 23:4). Wanneer je door dit dal bent gekomen, kun je 

met meer dankbaarheid en minder verdriet terugkijken. In plaats van je te concentreren op wat 

je bent kwijtgeraakt, zul je dankbaar zijn voor wat je nog hebt. En wees niet bang om je over te 

geven aan die zeldzame lachbuien die zelfs bij diep verdriet voorkomen. Lachen geneest de ziel 

en verlicht de spanning van die tijden; het kan ons voor een moment uit onze huidige pijn halen 

en ons perspectief veranderen. Dit is op zich al een helende balsem. ‘Een vrolijk hart bevordert 

een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam’ (Spr. 17:22). 

 

Zaterdag 18 februari 

‘U bent verlost van uw ziekte’ (Luc. 13:12)(NBV21). 

 

Jezus wil je bevrijden. 

‘Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek 

maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar 

zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte’ (v. 11-12). Let op vier 

dingen in dit verhaal: de persoon, het probleem, de Grote Geneesheer en het recept. Voor ieder 

persoon, ook voor jou, rijst er altijd wel een probleem. Maar wat belangrijker is, voor elk 

probleem, ook voor dat van jou, heeft de Grote Geneesheer een recept. De openingszin van 

Jezus over het probleem in het leven van deze vrouw is geen aanbeveling voor counseling - het 

is een uitdagend gebod: ‘U bent verlost!’ Christelijke counselors zijn een geschenk van God, 
maar voor effectieve bevrijding is vaak meer nodig dan alleen het bespreken van trauma’s uit 

het verleden. Jezus liet zien dat soms een gezaghebbend woord nodig was in plaats van 

counseling. Nadat je het probleem hebt geanalyseerd en hebt begrepen waar het uit voortkomt, 

zal de autoriteit van Gods Woord nodig zijn om het verleden te overwinnen! Deze vrouw leed als 

gevolg van iets dat haar achttien jaar eerder had aangevallen, maar haar trauma was die dag net 

zo vers als op de dag dat het zich voordeed. Maar hoewel haar probleem geworteld was in het 

verleden, kon haar recept alleen gevonden worden in een actueel woord van God. Jezus, die het 

Levende Woord is, is ‘dezelfde, vandaag en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Dat wil zeggen, het 

woord dat je vandaag hoort, is in staat om je verleden te genezen! Jezus zei: ‘Vrouw, u bent 
verlost van uw zwakheid.’ Waarom noemde Jezus haar niet bij haar naam? Misschien wel omdat 

zijn belofte op ons állemaal van toepassing is. 
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Zondag 19 februari 

‘Geef me dat water… dan zal ik geen dorst meer hebben’ (Joh. 4:15)(NBV21). 

 

Je hebt dorst naar God. 

Deze Samaritaanse vrouw probeerde de leegte in haar leven te vullen met meerdere relaties. 

Maar het werkte niet. Wanneer je in iemand anders probeert te vinden wat alleen in Christus te 

vinden is, leg je zoveel druk op de relatie dat deze zal breken onder het gewicht ervan. Waarom 

zei Jezus: ‘U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet’ (v. 18)? Omdat 

beschadigde mensen eigenlijk allereerst een bepaald patroon moeten doorbreken: het 

gebruiken van anderen als verdovend middel om de pijn van hun eigen innerlijke leegte te 

verdoven. Hoe meer je de symptomen behandelt, hoe kleiner de kans dat je God toestaat de 

oorzaak te behandelen. De andere disfunctionele neiging die kan bestaan, is dat je de dosering 

blijft verhogen. Wanneer je steeds meer afhankelijk wordt van anderen en niet van God om een 

gevoel van heelheid in je leven te creëren, maak je misbruik van je relaties. Je aan mensen 

vastklampen is iets heel anders dan van ze houden. Het is niet zozeer een verklaring van je liefde 

voor hen als wel een teken van je behoefte aan hen. Net als lust is het buitengewoon egoïstisch. 

Het is nemen in plaats van geven. Jezus leste de dorst van de Samaritaanse vrouw met zijn 

Woord en zei: ‘Wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat 

Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’ (v. 14). En ze 

ging helemaal veranderd naar huis, want dat is wat Jezus doet. Luister naar haar getuigenis: 

‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet’ (v. 29). En wat Jezus voor haar deed, kan en wil 

Hij vandaag voor jou doen. 
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