
Het Woord voor Vandaag – week 09 

Maandag 27 februari 

‘ … alle dagen van mijn leven…’ (Ps. 23:6)(NBV21). 

 

Wat een verzekeringspolis! 

De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn betrouwbaar. Ze zullen je door de meeste 

seizoenen en tegenslagen van het leven heen helpen. Maar niet alle 

verzekeringsmaatschappijen zijn zo. In sommige gevallen laten ze je premies de pan uit rijzen of 

annuleren ze je polis op het moment dat je een claim tegen hen indient Maar de 

verzekeringspolis die je bij God hebt is van een heel andere orde. De premies werden betaald 

met het karmozijnrode geld van Jezus’ bloed toen Hij deze woorden uitsprak: ‘Het is volbracht’, 
wat betekent ‘volledig betaald’. Er zijn verschillende soorten verzekeringen die zaken dekken 
zoals brand, inboedel, diefstal, gezondheid, voertuigen en overlijden. Maar de enige verzekering 

die je na de dood kan dekken, is die van God. En je hoeft je geen zorgen te maken over de 

‘kleine lettertjes’, want Hij zal hem niet annuleren. Paulus legt het ons uit: ‘Wat zal ons scheiden 

van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het 

zwaard?... Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft 

bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, 

heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer’ 
(Rom. 8:35, 37-39). Heb je je afgekeerd van je zonden? Heb je je vertrouwen gesteld in Christus 

als je Verlosser? Dan ben je gedekt, voor nu en altijd. ‘Vele gevaren, moeiten en valkuilen ben ik 

al tegengekomen. Maar genade bracht me veilig hier en genade brengt me thuis.’ 
 

Dinsdag 28 februari 

‘Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen’ (Ps. 23:6)(NBV21). 

 

Oost west, thuis best! 

Voor sommigen van ons voelt de liefde van God niet reëel. Waarom niet? Omdat we hebben 

geprobeerd om van deze aarde ons thuis te maken. En als gevolg daarvan leven we met zorgen 

en frustraties. Pas wanneer je het juiste zicht hebt op dáár, heb je het juiste zicht op hiér. 

Wanneer je je ware thuis begrijpt, is de dood nooit een punt, maar een voegwoord. Nog geen 

seconde nadat je sterft, word je in de aanwezigheid van God gebracht. Je zult niet eens lang 

genoeg dood zijn om te beseffen dat je gestorven bent. Je bent niet verdwenen; je verandert 

van locatie. In minder dan een oogwenk ga je van de ene dimensie naar de andere. Je gaat van 

leven in deze tijd naar verblijven ‘in het huis van de Heer tot in lengte van dagen’. De meesten 
van ons zullen niet plotseling overlijden aan een hartaanval, een beroerte of een auto-ongeluk. 

Voor de meesten van ons zal de dood geleidelijk komen naarmate we na verloop van tijd slijten. 

Je gaat voelen dat je lichaam achteruitgaat en wegkwijnt, en dan weet je dat je de dood nadert. 

Dan zal God je in de overgangsmodus zetten. Hij zal ervoor zorgen dat de hemel er veel 

aantrekkelijker uitziet dan de aarde, zodat je denkt: ‘Ik wou dat God maar opschoot en me naar 
huis bracht.’ Hij kan je zelfs een klein voorproefje geven van die toekomstige heerlijkheid en je 

je Heiland laten zien die je opwacht om je te verwelkomen. Wanneer je een glimp opvangt van 

die wijd open armen, wil je dat de reis zich haast en gaat gebeuren. Dan zeg je misschien net als 

David: ‘Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw 

beeld’ (Ps. 17:15). Oost west, thuis best! 
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Woensdag 1 maart 

‘Wie impulsief is, handelt dwaas…’ (Spr. 14:17)(NBV21). 
 

Begin elke dag fris! 

Je hebt je verslapen, de auto wilde niet starten, je was te laat op je werk, je computer crashte! 

Deze dingen kunnen je boos maken, maar alleen als jij dat laat gebeuren. Salomo zei: ‘Wie 

impulsief is, handelt dwaas,’ dus als je boos wordt, verwacht dan een ‘ruwe landing’! De Bijbel 

zegt ook: ‘Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad 

veroveren’ (Spr. 16:32). Boosheid heeft een boemerangeffect en richt uiteindelijk meer schade 

aan dan datgene waardoor het uitgelokt werd. David zei: ‘… ’s morgens leg ik mijn gebed voor U 
neer en zie ik naar U uit’ (Ps. 5:3)(HSV). Begin met het aanbieden van je dag aan God, dan zal je 

minder snel boos reageren wanneer er iets misgaat. Een voorganger schrijft: ‘Onze tijd hier is 
kort. Wat zonde om je dag te laten ruïneren door iets dat twintig jaar of twintig minuten 

geleden is gebeurd. Ik heb me voorgenomen om van elke dag te gaan genieten. Ik kan fouten 

maken; dingen gaan misschien niet zoals ik wil. Ik ben misschien teleurgesteld maar ik ga voor 

een gelukkig leven Ik laat mijn vreugde niet roven door wat er al dan niet gebeurt. Elke ochtend 

zeg ik: ‘Vader, dit wordt een geweldige dag. Ik dank U dat ik discipline en zelfbeheersing heb; 

dat ik goede beslissingen neem. Ik heb gisteren misschien niet gedaan wat ik had kunnen doen, 

maar die dag is voorbij. Ik ga het vandaag beter doen.’ Heb je je ooit afgevraagd waarom de 

voorruit van een auto groot is en de achteruitkijkspiegel klein? Omdat wat achter je ligt, lang 

niet zo belangrijk is als wat voor je ligt. Dus blijf vooruitkijken, en wat er vandaag ook gebeurt, 

verlies je vrede niet. 
 

Donderdag 2 maart 

‘We geven niet op, we gooien het boeltje er niet bij neer’ (zie 2 Kor. 4:8). 
 

Laat het niet in je opkomen om op te geven! 

We geven het op vanwege de volgende redenen: 1) We zijn bang om te falen. Oud zeer en 

fouten achtervolgen ons, en we denken dat het beter is om het niet opnieuw te proberen dan 

het risico te lopen te mislukken. Verspil je leven niet aan het opgraven van botten! We hebben 

allemaal dingen in ons verleden die we liever vergeten. Laat ze achter je. Paulus schrijft: ‘… ik 
vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt’ (Fil. 3:13). 2) We maken ons zorgen 

over wat mensen zullen zeggen. ‘Angst voor mensen is een valstrik’ (Spr. 29:25). Hoe je op 

kritiek reageert, is een van de belangrijkste beslissingen die je ooit zult nemen. Er zullen altijd 

mensen zijn die je niet mogen of niet begrijpen. Stap er overheen! 3) We luisteren naar de 

verkeerde stemmen. Satan is de vader van de leugen en hij zal er alles aan doen om je te 

ontmoedigen. Paulus zegt: ‘We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt 

opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan 

Christus te onderwerpen’ (2 Kor. 10:5). Wanneer er een gedachte opkomt, onderzoek die dan. 

Komt hij van God, ontvang hem dan; als hij van Satan is, ‘haal hem dan neer.’ 4) We verliezen 

focus. Als gelovigen moeten we wandelen door geloof, niet door aanschouwen (zie 2 Kor. 5:7). 

Dat betekent dat je elke beslissing neemt op basis van wat God zegt en niet op basis van wat je 

met je natuurlijke ogen ziet. 5) We verliezen het contact met andere gelovigen. Toen de 

apostelen uit de gevangenis kwamen, gingen ze terug naar ‘de hunnen’ (Hand. 4:23)(NBG). Om 

sterk te blijven, heb je gemeenschap met andere christenen nodig. Te veel mensen geven op bij 

naderend succes; wees niet een van hen. Er is maar één graad verschil tussen heet water en 

stoom - dus ga door en laat het niet in je opkomen om op te geven! 
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Vrijdag 3 maart 

‘Hij houdt zich schuil tussen de bagage’ (1 Sam. 10:22)(NBV21). 

 

Waar verschuil jij je achter? 

Toen Samuël eropuit ging om de eerste koning van Israël aan het volk voor te stellen, werd Saul 

ontdekt, ‘verstopt tussen de bagage’. Maar te veel bagage kan ook ballast worden, denk in dit 

verband aan zelfopgelegde beperkingen die je ervan weerhouden de taak aan te pakken die God je 

heeft opgedragen. Dingen zoals: 1) Gevoelens van ontoereikendheid. Sauls eerste reactie toen hij 

hoorde dat hij tot koning was gekozen, was: ‘Maar ik hoor bij Benjamin, een van de kleinste 

stammen van Israël... de onbelangrijkste’ (1 Sam. 9:21). Zolang je God buitensluit, zul je je altijd 

‘minder’ voelen. Concentreer je niet op je eigen zwakheden en onvermogen, concentreer je op ‘hoe 

overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven’ (Efez. 1:19). 2) 

Vrees voor wat anderen zouden kunnen denken. De schrijver van Spreuken vertelt ons dat ‘angst 

voor mensen een valstrik is’ (Spr. 29:25). En Saul trapte er met open ogen in! Toen Samuël hem 

erop aansprak dat hij er niet in geslaagd was om de Amalekieten helemaal uit te roeien, 

antwoordde hij: ‘Ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd’ (1 Sam. 

15:24)(HSV). Gods Woord verzekert ons: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal ik U verlaten, zodat we vol 

vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij 

kunnen doen’ (Hebr. 13:5-6). Houd je je eenmaal vast aan die waarheid en handel je ernaar, dan zul 

je merken dat er niets is om bang voor te zijn. 3) Te pragmatisch zijn. De Bijbel zegt: ‘Een 

dubbelzinnig man is onstandvastig in al zijn wegen’ (Jak. 1:8). En Saul paste precies in dat plaatje! 

Toen hij niets van God hoorde, nam hij het heft in eigen handen en raadpleegde een 

geestenbezweerster. En nadat hij had beloofd David geen kwaad te doen, maakte hij toch 

herhaaldelijk jacht op hem. Flexibiliteit is lovenswaardig, maar God vereist consistentie en 

toewijding. 

 

Zaterdag 4 maart 

‘… want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem 

behaagt’ (Fil. 2:13)(NBV21). 

 

Meer dan giswerk (1). 

Herinner je je het spelletje ezeltje prik nog? Winnen bij dat spel was een in het duister tastend 

proces. En voor veel van Gods kinderen komt het bepalen van zijn wil en doel voor hun leven neer 

op een vergelijkbare methode. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Hier zijn enkele Bijbelse stappen die 

het giswerk eruit halen. 1) Kies ervoor om gehoor te geven aan Gods wil. Gods wil begrijpen is 

onmogelijk zolang je er niet voor kiest om hem ook te doen. Elk verlangen om vast te houden aan je 

eigen wil verblindt je voor die van Hem. Je hebt geen gedetailleerde kaart nodig; het is een reis van 

geloof. Vertrouw erop dat God van je houdt en alleen het beste met je voorheeft, en dat wanneer je 

je aan Hem onderwerpt, je zult ‘ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig 

is’ (Rom. 12:2). 2) Luister naar de stem van de Herder en vertrouw die. Jezus laat je niet in je eentje 

zijn wil voor je leven uitzoeken. Hij is onze Goede Herder, en zijn ‘schapen herkennen zijn stem... 

Hij... leidt ze... en ze volgen hem omdat ze zijn stem kennen’ (Joh. 10:3-4). Let op de woorden 

‘herkennen zijn stem’. Na verloop van tijd en een stukje ervaring zul je leren herkennen wanneer 

God tot je spreekt. Net als Abraham die zich aan Gods wil onderwierp zonder te weten waarheen hij 

geleid zou worden, ben jij geroepen om je wil over te geven zonder te weten waarheen Hij je zal 

leiden. God belooft wijsheid, inzicht en begrip - niet aan geestelijk slimme mensen, maar aan 

iedereen die wijsheid tekort komt (zie Jak. 1:5-6). Dus geloof dat zijn wijsheid er ook voor jou is! 
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Zondag 5 maart 

‘De Geest... zal jullie… de weg wijzen naar de volle waarheid… Hij zal jullie bekendmaken wat 

komen gaat’ (Joh. 16:13)(NBV21). 

 

Meer dan giswerk (2). 

Gods Woord zou leidend moeten zijn bij beslissingen over Gods wil (zie Jes. 8:20). De Bijbel 

spreekt duidelijk over belangrijke levenskwesties. Elke andere bron van leiding zou ermee op 

één lijn moeten liggen. En je hebt geen theologische opleiding nodig; laat God gewoon tot je 

spreken door zijn Woord voordat je de mening van iemand anders zoekt. Het vertellen van een 

leugen is bijvoorbeeld onaanvaardbaar omdat God erop staat dat we niet liegen (zie Lev. 19:11). 

Hetzelfde geldt voor een buitenechtelijke affaire, omdat de Bijbel duidelijk zegt: ‘Pleeg geen 

overspel’ (Ex. 20:14). Einde discussie. Er is geen andere mening nodig wanneer Gods Woord 

duidelijk is. Maar een waarschuwing is wel op zijn plaats: de Bijbel is een boek met principes, 

geen meerkeuze-doe-het-zelf-handleiding. Het kiezen van losse, op zichzelf staande teksten uit 

de Bijbel kan tot verwarring leiden en niet altijd tot duidelijkheid. Bijvoorbeeld, ‘alles is van u’ (1 

Kor. 3:21) is geen toestemming om te kiezen wat je maar wilt! Principes worden bepaald aan de 

hand van teksten uit de Bijbel die worden ondersteund door andere teksten uit de Bijbel. Maar 

stel dat je de Bijbel doorzoekt zonder principes te vinden die je probleem oplossen? Overweeg 

dan de volgende stap: luister naar de innerlijke indrukken van de heilige Geest. Hoe kun je 

weten dat je indrukken van de heilige Geest zijn? Wanneer je weet dat je je wil in deze zaak 

volledig aan God hebt onderworpen. Je ‘indrukken’ mogen niet in tegenspraak zijn met andere 
Bijbelse principes. Dit is de taak van de heilige Geest: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, 

wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid... Hij zal jullie bekendmaken wat 

komen gaat’ (Joh. 16:13). Wees niet overhaast. Als het van Gods Geest komt, zal het na verloop 

van tijd en gebed sterker en duidelijker worden. Zo niet, dan zal het verdwijnen. Wacht dus 

biddend af. 
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