
Het Woord voor Vandaag – week 02 

Maandag 20 februari 

‘Als pijlen… zo zijn kinderen...’ (Ps. 127:4)(NBV21). 

 

Gebroken pijlen. 

Kinderen zijn als pijlen; je moet ze in de goede richting sturen. Wanneer ze de verkeerde kant op 

worden gestuurd, kunnen ze in aanraking komen met schadelijke gewoonten of destructieve 

levensstijlen. En zolang we ze uitlachen of veroordelen, zullen ze zich in hun leven nooit veilig 

genoeg voelen om ons om hulp te vragen. Gebroken pijlen zijn er in alle vormen. Pijn is niet 

partijdig; het spaart geen leeftijdsgroep, culturele achtergrond of sociale klasse. Wat is het 

antwoord? Laat de sterken de zwakheden van de kwetsbaren dragen (zie Rom. 15:1). ‘Hij [Jezus] 

voelde medelijden met hen en Hij genas hun zieken’ (Matt. 14:14). Compassie ligt aan de basis 

van wonderen! Toen de discipelen dachten dat ze zouden sterven in de storm, deden ze geen 

beroep op Christus’ macht maar op zijn mededogen: ‘Kan het U niet schelen dat we vergaan?’ 
(Marc. 4:38). Waar geen mededogen is, zal geen wonder gebeuren. Pas wanneer je geraakt 

wordt door iemands pijn en niet wordt afgeschrikt door zijn klachten, kun je zorgen voor een 

stuk genezing. Een auteur schrijft: ‘We kunnen kerken bouwen zoveel we willen. Maar als 

mensen geen liefdevolle stem kunnen vinden in onze heilige hallen zullen ze die door onze 

clichés en religieuze retoriek onveranderd weer verlaten. De kerk is geen club voor de 

welgestelden, maar een ziekenhuis voor hen die genezing en bevrijding nodig hebben. Je hoeft 

niet alles leuk te vinden aan de mensen die God op je pad brengt, maar je moet wel van ze 

houden, omdat God dat doet.’ We zijn geroepen om diegenen te verzamelen die de wereld 

heeft afgedankt, omdat ze belangrijk zijn voor God: ‘Op de dag die Ik voorbereid - zegt de Heer 

van de hemelse machten - zullen zij mijn eigendom zijn…’ (Mal. 3:17). 

 
Dinsdag 21 februari 

‘Hij leidt mij in de rechte sporen…’ (Ps. 23:3)(NBG). 

 

Laat je leiden door God. 

Het leven zit vol mogelijkheden, keuzes en beslissingen. Het zit ook vol met mensen met 

uitgesproken meningen die je zullen proberen te vertellen welke kant jij op moet. Als we de tijd 

konden terugdraaien, zijn er altijd wel een aantal keuzes uit het verleden die we hadden willen 

veranderen omdat we daardoor op ‘kromme’ in plaats van ‘rechte’ sporen terechtkwamen. 
Schapen zullen worden aangetrokken tot alles wat hun instinct aanspreekt, zoals een 

bessenstruik, ook al zal het hen bij de kudde en de beschermende zorg van de herder vandaan 

halen. Ze denken de juiste weg te kennen terwijl ze in feite geen idee hebben. Vraag: volg jij je 

begeerten en instincten in plaats van je herder? Misschien denk jij: ‘Maar God heeft me hersens 

gegeven om te gebruiken.’ Natuurlijk, en die moet je ontwikkelen. Maar het is beperkt en het 
zal je maar tot zover brengen. De heilige Geest wil je over die grenzen heen brengen. ‘Allen die 

door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’ (Rom. 8:14). Hoe leidt God ons? 

Objectief door zijn Woord en subjectief door zijn Geest. Als je zijn Woord leest, hoor je zijn 

stem, en als Hij jou ‘laat rusten in groene weiden’ (Ps. 23:2), prent Hij in je hart wat Hij wil dat je 

doet. Als je het verkeerde pad bent opgegaan, richt je dan tot God en Hij zal je weer 

terugbrengen op het goede pad. Denk jij: ‘Zou God echt spreken tot zo iemand als ik?’ Dat doét 

Hij. ‘… hij [de herder] roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten... hij loopt 

voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen’ (Joh. 10:3-4). Laat je vandaag 

leiden door God! 
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Woensdag 22 februari 

‘Satan heeft jullie voor zich opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je 

gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’ (Luc. 22:31-32)(NBV21). 

 

Word je gezift? 

Jon Walker zegt: ‘Toen Jezus tegen Petrus zei: “Satan heeft jullie voor zich opgeëist om jullie als 

graan te mogen zeven,” roept dat in onze gedachten de vraag op waarom de Heer daar nou ja op 

moest zeggen. Een goede zifting brengt eer aan God, zoals toen Job zijn Maker bleef prijzen toen 

alles verloren leek en zelfs zijn vrouw tegen hem zei dat hij God de rug maar moest toekeren. Het 

laat je zwakke punten naar boven komen. Denk je eerst nog dat je het kunt, dan zal een goede, 

snelle zifting je ertoe aanzetten om te zeggen dat jij het niet kunt… maar God wel! Het stelt God in 

staat om de afleidingen weg te schrapen die je zouden kunnen belemmeren om zijn doel in je leven 

te realiseren. Het ziften van Petrus zou al zijn braniegedrag wegschrapen en een hart onthullen dat 

leergierig is en bereid om Cornelius en zijn heidense clan te verwelkomen in de familie van God. 

Merk op dat Jezus niet zei: ‘Maak je klaar voor een golf van ellende, Petrus. Ik weet dat je me in de 

steek gaat laten!’ In plaats daarvan wees Hij naar de toekomst. Petrus zou het ziften overleven; hij 

zou nederig maar sterker terugkeren, en met de bedoeling zijn broeders en zusters te sterken (zie v. 

32). De Heer zei ja tegen de zifting om Petrus te transformeren van een leider die dient tot een 

dienaar die leidt. En dat is een belangrijke verschuiving, van menselijk denken naar denken zoals 

God. Er kunnen dagen zijn waarop je je afvraagt of God je door Satan laat ziften. Maar je kunt ook 

proberen Gods grote plaatje te zien en weten dat Hij altijd de touwtjes in handen heeft. En ‘Hij die 

in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst’ (1 Joh. 4:4). 
 

Donderdag 23 februari 

‘Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen’ (Pred. 3:6)(NBV21). 

 

Navigeren door de verliezen van het leven (1). 

Gods Woord negeert noch bagatelliseert de pijnlijke realiteit van het leven. Het is onvermijdelijk dat 

wij en onze dierbaren verliezen zullen ervaren in het leven: ziekte, veroudering, overlijden, 

echtscheiding, invaliditeit, verlies van onafhankelijkheid, werkloosheid, financiële problemen en ga 

zo maar door. De huidige cultuur bereidt ons voor op zoeken (maar dan wel om iets te vinden), niet 

op verliezen; op dansen, maar niet op rouwen (Pred. 3:4 en 6). Grote verliezen laten ons 

terechtkomen op onbekend terrein. We moeten dus de dynamiek van ons verlies begrijpen om ons 

er doorheen te helpen zodat we het leven weer kunnen oppakken. Wanneer we te maken krijgen 

met een levensveranderend verlies, begint het met het kwellende gevoel dat iets of iemand die 

onmisbaar voor ons is, is weggerukt, waardoor we ons beroofd voelen. Daarna komt er diep verdriet 

- verzengende emoties van overweldigend verdriet, vaak gepaard gaand met boosheid, angst, 

verwarring en hulpeloosheid. Vervolgens gaan we naar de fase van het rouwen - en beginnen we 

ons verdriet en verlies te uiten. Dit is de fase van het ‘zware werk’ van tranen, herinneringen en 
hartverscheurende huilbuien die ons op onze grondvesten doen schudden. We voelen schuld en 

wroeging over wat we al dan niet hebben gezegd of gedaan. En ons hartzeer geeft de mensen om 

ons heen de kans om te reageren en dat biedt de troost en geruststelling die we nodig hebben om 

te beginnen met genezen. Dit is Gods protocol voor het genezen van gebroken harten. Op 120-jarige 

leeftijd stierf de geliefde leider van de Israëlieten, een door verdriet geteisterd volk achterlatend 

(zie Deut. 34). En God stond hun dertig dagen toe om te rouwen om hun verlies en om elkaar te 

troosten voordat ze de draad van het gewone leven weer oppakten. Neem dus alle tijd die je nodig 

hebt om te rouwen om je verliezen, want Jezus zei: ‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost 

worden’ (Matt. 5:4) 
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Vrijdag 24 februari 

‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven’ (Pred. 3:2)(NBV21). 

 

Navigeren door de verliezen van het leven (2). 

Onderzoekers op het gebied van rouw bieden ons dit nuttige vierstappenpad naar herstel. Fase één 

- Schok. Onze eerste reactie is er een van ontkenning en ongeloof. ‘Ik kan niet geloven dat dit 
gebeurt… het is niet waar!’ Onze zintuigen zijn als het ware dichtgeslibd, een door God ontworpen 

natuurlijke ‘verdoving’ die de vroege klap opvangt en ons tijd geeft om onze coping-mechanismen 

te verzamelen. Fase twee - Protest. We voelen woede en wrok jegens God, maar we voelen ons ook 

schuldig omdat we Hem de schuld geven. We kunnen onszelf, de artsen, de patiënt de schuld geven 

en Gods liefde en trouw in twijfel trekken - zelfs met Hem onderhandelen: ‘Als U nou een wonder 

doet en hem/haar terugbrengt, zal ik…’ Fase drie - Desorganisatie. Alles stort in. Onze vertrouwde 

en geliefde manier van leven verandert drastisch. De dromen die we koesterden, verdampen. We 

voelen ons hopeloos, machteloos, verloren in een vreemd, leeg universum. Secundaire verliezen 

kunnen op de loer liggen: financiële onzekerheid, sociale ontwrichting, depressie, 

concentratieverlies enz. We zijn ervan overtuigd dat het leven nooit meer normaal zal zijn. We 

overleven van moment tot moment, bang om te anticiperen op de weg die voor ons ligt. Fase vier - 

Reorganisatie. Voortdurend verdriet maakt plaats voor golven van verdriet die variëren in 

frequentie en intensiteit. We beginnen ons verlies te accepteren en er min of meer aan te wennen. 

De energie die we hebben besteed aan het rouwen, komt weer beschikbaar, waardoor we ons 

kunnen aanpassen aan de eisen en kansen van onze nieuwe levensstijl. Langzaam komen we weer 

tevoorschijn en nemen we de teugels opnieuw in handen. Het proces zal vele maanden duren en 

volledig herstel zelfs jaren. Maar God belooft dat het zal komen! Er zal ‘een tijd zijn om te helen... 

om op te bouwen... te lachen... te dansen... en te zoeken (om te vinden)’ (Pred. 3:3-4, 6).  

 

Zaterdag 25 februari 

‘Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen’ (Pred. 3:6)(NBV21). 
 

Navigeren door de verliezen van het leven (3). 

Hoe kunnen we kinderen helpen bij het omgaan met verliezen in het leven? 1) Besef dat kinderen 

ook echt kunnen rouwen. Kinderen zijn vaak de ‘vergeten’ groep bij rouw. Hun pijn is echt en intens; 

onderken en bevestig dat. 2) Probeer gewoon over het verlies te praten waar ze bij zijn. Houd je hen 

weg bij volwassenen in rouw, dan krijgen ze geen kans op steun en op meer begrip voor hun verlies. 

Laat rouwen iets zijn van het hele gezin. 3) Moedig hen aan om hun gevoelens over het verlies te 

delen. Leer ze dat ‘echt’ zijn belangrijker is dan ‘sterk’ zijn, en bevestig dat hun gevoelens ertoe 

doen. Zeer jonge kinderen hebben een beperkt begrip van de betekenis, duurzaamheid en 

onomkeerbaarheid van de dood. Ze kunnen er alleen kort en concreet over praten. Oudere 

kinderen begrijpen de betekenis ervan en moeten worden aangemoedigd erover te praten. 4) Houd 

rekening met de persoonlijkheid van elk kind. Onze persoonlijkheid bepaalt onze rouwstijl. 

Introverte kinderen hebben misschien hun eigen ruimte nodig; extraverte kinderen willen mogelijk 

meer praten en contact. Afhankelijke kinderen hebben sterke volwassenen om zich heen nodig; 

zelfstandige kunnen veel zelf aan. 5) Gebruik heldere taal. Volwassenen gebruiken vaak taal die 

kinderen in verwarring brengt. ‘Je vader is naar huis gegaan... in slaap gevallen... overleden... 

ingegaan tot zijn rust,’ enz. Spreken over de dood als het einde van dit fysieke leven is bijbels, 

verduidelijkt de betekenis van het verlies en stelt kinderen in staat om vragen te stellen die er voor 

hen toe doen. Kinderen kunnen verlies aan, en ze kunnen begrijpen dat eeuwig leven Gods 

geweldige oplossing is en dat we ons op een dag bij onze dierbaren in de hemel zullen voegen (zie 

Joh. 14:2-3). 
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Zondag 26 februari 

‘Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen’ (Pred. 3:6)(NBV21). 

 

Navigeren door de verliezen van het leven (4). 

Wat hebben onze kinderen nog meer van ons nodig wanneer ze rouwen? 1) Onze eerlijkheid. Ze 

moeten weten dat wij ook pijn hebben. Wanneer ze jou zien huilen maar jij zegt dat er niets aan 

de hand is, raken ze in de war. Ze denken dat je geen pijn hebt en dat tranen niets betekenen, of 

dat je niet écht tegen ze bent. Ze moeten de echte jij kennen, zodat zij ook zichzelf kunnen zijn 

en jou hun pijn kunnen toevertrouwen. 2) We moeten ons bewust zijn van hun gevoelens 

zonder ze te veel te beschermen. Voor hen, net als voor jou, ‘is er een tijd om te huilen... te 

rouwen... te verliezen’ (v. 4, 6). God heeft al deze ervaringen ‘de goede plaats in de tijd’ gegeven 

(v.11). Zorg dat je hun verdriet, boosheid en somberheid niet belemmert of ontkracht. Het hoort 

bij het feit dat ze mens zijn en zo heeft God het ook bedoeld; het zal hen helpen evenwichtige, 

meelevende volwassenen te worden. 3) Een gevoelig oor. Kinderen leren en groeien door verlies 

wanneer ze een open en begripvolle luisteraar hebben. Luister en geef dan hun gevoelens weer. 

‘Het klinkt alsof je boos bent. Wil je erover praten?’ Niet analyseren, vragen! Luister met je oren 

en je ogen. ‘Je woorden zeggen dat het goed met je gaat, maar je ogen suggereren dat je 

verdrietig bent.’ 4) Toestemming om negatieve emoties te uiten. Boosheid en wrok gericht op 

artsen, op het systeem, op familieleden, op jou, zelfs op God is normaal! Zeg niet: ‘Zoiets mag je 

niet zeggen.’ Zeg liever: ‘Dat klinkt alsof je echt pijn hebt en teleurgesteld bent. Wil je er verder 

over praten?’ Je kunnen uiten haalt het scherpe uit negatieve emoties. 5) We moeten ze 

betrekken bij onze rouwrituelen. Betrek ze bij familiebijeenkomsten, begrafenisplanning en 

diensten, en ze zullen troost vinden in de erkenning, afsluiting en genezing die deze tijd met zich 

meebrengt! 
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