
Het Woord voor Vandaag – week 10 

Maandag 6 Maart 

‘… wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten…’ (Op. 3:7)(NBV21). 

 

Meer dan giswerk (3). 

Nog een manier om meer te weten te komen over Gods wil voor je leven is door de loop der 

gebeurtenissen. Wanneer God leidt, zal de weg zich voor je openen. Wanneer Hij je stuurt, loopt 

Hij voor je uit (zie Joh. 10:4). Zijn Woord zegt: ‘… wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, 
wanneer Hij sluit, kan niemand openen.’ Wie opent de juiste deuren? God. Wie sluit de 
verkeerde deuren? God. De juiste deuren leiden tot zegen, maar de verkeerde deuren leiden tot 

pijn en verlies. Bovendien kan alleen ongeloof een deur gesloten houden als God eenmaal 

bepaald heeft dat hij open moet. De enige hulp die God van jou nodig heeft is: ‘Wees niet bang, 

wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13). 

Ook kun je meer te weten komen over Gods wil voor je leven door zogenaamde 

‘verkeerslichten’. Mensen zeggen wel eens dat ze alert zijn op signalen in hun geest. Je bent een 

nieuw schepsel met een nieuwe geestelijke natuur die ‘in Christus Jezus levend is voor God’, 
toegerust om te voelen dat God in je werkt (zie Rom. 6:11). En hoewel de raad van wijze en 

volwassen christenen kan helpen, moet het laatste woord worden gesproken in je eigen hart. 

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

behaagt’ (Fil. 2:13). Als je wil aan God is overgegeven, is Hij in jou aan het werk om je wil en 

gedrag te sturen. Daar kun je van op aan, want dat is wat Hij zegt! Hij zal je ‘rood licht’ geven 

wanneer Hij wil dat je stopt, en ‘groen licht’ wanneer Hij wil dat je gaat. Ga niet bij rood licht! 

Stop niet bij groen licht! 

 

Dinsdag 7 maart 

‘… was mij en ik word witter dan sneeuw’ (Ps. 51:9)(NBV21). 

 

Het is tijd om te bidden (1). 

Meestal hebben restaurants vaste openings- en sluitingstijden. Dan is het dus hún tijdsschema, 

en niet joúw eetlust, dat bepalend is of je eet of honger hebt. Maar er zijn er tegenwoordig ook 

waar je terecht kunt wanneer je maar trek hebt. En zo werkt God; Hij is dag en nacht 

beschikbaar. En hoewel bidden niet beperkt is tot vaste tijden, zijn er bepaalde momenten 

waarop het essentieel is dat je met God praat. Bijvoorbeeld wanneer je gezondigd hebt. Je 

gevoelens van schuld en schaamte, plus ‘aanklager’ Satan, zullen je vertellen om God uit de weg 

te gaan. Maar je tot Hém wenden is de enige oplossing voor zonde. Gebukt onder overspel, 

bedrog en moord besefte David dat hij zijn zonde aan God moest belijden. ‘Zuiver mij met 

majoraan, dan word ik rein, was mij en ik word witter dan sneeuw... Schep, o God, een zuiver 

hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig’ (v. 9, 12). Johannes zei dat God ‘trouw en 
rechtvaardig is en ons onze zonden zal vergeven en ons zal reinigen van al het onrecht dat wij 

bedrijven’ (1 Joh. 1:9). Heb je gezondigd? Slechts één gebed en een nieuwe start is mogelijk. Het 

is ook essentieel om naar God toe te gaan wanneer je bezorgd en bang bent. Er zijn altijd wel 

dingen om je zorgen over te maken; ze zijn overal om je heen. Financiële, beroepsmatige, 

gezondheids- en familieproblemen kunnen je gestrest en angstig maken. Waar moet je naartoe? 

Gebed is Gods antwoord op angst en ongerustheid. ‘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’  
(Fil. 4:6-7). 



Het Woord voor Vandaag – week 10 

Woensdag 8 maart 

‘Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer…’ (Ps. 77:3)(NBV21). 

 

Het is tijd om te bidden (2). 

Het is zeker tijd om te bidden wanneer je in de problemen zit. Als je bent zoals de meeste 

mensen, kunnen goede tijden ervoor zorgen dat je op jezelf vertrouwt in plaats van op God. Het 

zijn de moeilijke tijden die je op je knieën drijven - een slecht medisch rapport, een aan drugs 

verslaafd kind, een verloren baan of een moeilijk huwelijk. Dat is Gods bedoeling met het 

toelaten van moeilijke tijden! Hij laat de moeilijkheden niet toe om ons te kwellen en om ons 

ongelukkig te maken, maar om ons tot Hem te brengen. De profeet Hosea zei: ‘Door de nood 
gedreven zullen ze weer naar Mij vragen’ (Hos. 5:15). Gods vaderlijk hart wil boven alles dat we 

in Hem blijven en op Hem vertrouwen. Als daar moeilijkheden voor nodig zijn, houdt Hij genoeg 

van ons om die toe te laten. En wanneer we ons in onze problemen dan tot Hem wenden, 

ontdekken we dat Hij ‘voor ons een veilige schuilplaats is, een betrouwbare hulp in de nood’ (Ps. 

46:2).  Maar eigenlijk is het altijd tijd om met God te praten! In zijn veelgelezen klassieker ‘Besef 
van Gods tegenwoordigheid’ spreekt broeder Laurentius over gebed als een voortdurend 

gesprek met God - iets dat je altijd, overal en onder alle omstandigheden kunt doen. Tijdens het 

koken en het afwassen vond hij het gesprek met God net zo bevredigend als tijdens de hem 

voorgeschreven gebedstijden. Hij raadt ons aan om ermee vertrouwd te raken om een 

voortdurend gesprek met Hem aan te gaan, in alle eenvoud. Hij zegt dat we alleen maar hoeven 

te beseffen dat God dicht bij ons is en dat we ons elk moment tot Hem kunnen richten. Dat 

klinkt als de instructies van Paulus over bidden: ‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, 

iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’ (Efez. 6:18). 
 

Donderdag 9 maart 

‘Hij laat mij rusten in groene weiden…’ (Ps. 23:2)(NBV21). 

 

Wanneer je je leeg voelt. 

Zelfs wanneer je ‘keurig’ leeft en alle goede dingen doet, kan het leven nog steeds uitputtend 

zijn. We hebben allemaal wel eens post ontvangen die simpelweg gericht was aan ‘de bewoner 
van dit huis’. Soms ben je uitgeput, niet omdat je iets verkeerd hebt gedaan, maar omdat je 
toevallig bewoner van planeet aarde bent. Als je niet oppast kan de combinatie van de wereld, 

het vlees en de duivel de geestelijke vitaliteit uit je wegzuigen. Je probeert te bidden, maar er 

komen geen woorden. Je weet dat je je Bijbel zou moeten lezen, maar wanneer je het probeert, 

lopen de letters op de pagina allemaal door elkaar en kun je er geen touw aan vast knopen. En 

je wilt niet naar geestelijke mensen luisteren, vooral niet wanneer je vermoedt dat ze hun 

positieve standpunten veinzen. Je gaat op de automatische geestelijke piloot, knikt en zegt 

amen; maar in je ziel loop je leeg. David, die herder was geweest, zei dat God ons ‘laat’ rusten. 

Waarom? Omdat we net als schapen overal zouden blijven ronddwalen en onszelf zouden 

uitputten. Let op twee dingen die David zegt: 1) ‘Hij laat mij rusten in groene weiden.’ Denk bij 

groen aan vers. Je hebt elke dag een nieuwe ontmoeting met God nodig door gebed en een 

verse inname van zijn Woord. Brood is niet het enige dat oud kan worden; het geldt ook voor je 

geestelijk leven. 2) ‘Hij voert mij naar vredig water’ (v. 2). Het woord ‘vredig’ geeft aan dat je 

momenten van rust en bezinning nodig hebt. ‘Wees stil en weet dat ik God ben’ (zie Ps. 46:10). 

De enige manier om meer vertrouwd te raken met God, zijn leiding te ervaren en uit zijn kracht 

te putten, is door ‘stil te zijn’. 
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Vrijdag 10 maart 

‘… laat ieder naar vermogen iets opzijleggen’ (1 Kor. 16:2)(NBV21). 

 
Geven. 

Jezus zei: ‘Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie 

dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?’ (Luc. 16:11). Wanneer je dus niet trouw geeft 

aan God, zal Hij je misschien geen grotere zegeningen kunnen toevertrouwen. Wat betekent het 

om trouw te zijn wat betreft je financiën? Paulus schrijft: ‘Laat ieder van u elke eerste dag van 

de week naar vermogen iets opzijleggen.’  Dat betekent drie dingen: 1) Regelmatig geven. ‘Elke 
eerste dag van de week,’ staat er. Stelselmatig dus, niet sporadisch. Het is niet: ‘Ik voel me goed 
vandaag, dus ik ga wat aan God geven.’ Als je dat bij je hypotheekverstrekker probeert, kom je 

zonder huis te zitten! Het is niet de bedoeling dat je geeft vanuit een opwelling, maar vanuit een 

toezegging om Gods Woord te gehoorzamen. 2) Gepland geven. ‘Ieder moet elke zondag iets 

opzij leggen van wat hij heeft verdiend’ (HB). Denk erover na en besluit (zelf of met een 

eventuele partner) hoeveel je denkt dat God jou regelmatig wil laten geven. Doe je dit niet 

bewust, dan ga je waarschijnlijk niet consequent geven. 3) Proportioneel geven. ‘Naar 

vermogen.’ Als God je financieel zegent, zou je biddend moeten overwegen of je niet meer kunt 

geven. Het komt hierop neer: geef God een percentage terug van wat Hij jou laat verdienen. 

Wanneer je dat doet, belooft Hij je te zegenen (zie ook Mal. 3:10; 2 Kor. 9:6-10). 

 
Zaterdag 11 maart 

‘… mijn beker vloeit over’ (Ps. 23:5)(NBV21). 

 
Je overvloeiende beker van zegen. 

David zei: ’Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij; uw 

stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft 

mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’ (v. 4-5). Merk op dat God niet beloofde dat je nooit 

te maken zou krijgen met dood of angst of het kwaad of vijanden. Hij zei eenvoudigweg dat je 

beker nog steeds zal overvloeien van zijn zegen, ondanks die omstandigheden en soms zelfs 

midden in die omstandigheden. Wanneer je een kop thee of koffie inschenkt en het loopt over 

op het schoteltje, dan stroomt het over en heb je extra. Jouw God is een God van extra’s, van 
overvloed. Paulus schrijft: ‘God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd 

en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan 

allerlei goed werk’ (2 Kor. 9:8). Hij vervult je met vreugde en vrede ‘zodat uw hoop steeds blijft 

toenemen door de kracht van de heilige Geest’ (Rom. 15:13). Hij schenkt een overvloed aan 

vreugde - Hij laat je een onuitsprekelijke, hemelse vreugde ervaren (zie 1 Petr. 1:8). Hij zorgt ook 

voor een overvloed aan vrede - Hij geeft ‘de vrede van God, die alle verstand te boven gaat’ (Fil. 
4:7). Dus wanneer je moeite hebt om rond te komen, of bang bent voor de toekomst, kijk dan in 

de spiegel en zeg: ‘God is mijn bron; ik heb meer dan genoeg, mijn beker vloeit over.’ En doe dat 
niet alleen in tijden van nood of crisis; maak er een dagelijkse gewoonte van. 
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Zondag 12 maart 

‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is’ (Job 

42:2)(NBV21). 

 

Stappen om je zorgen te overwinnen. 

Job verloor zijn rijkdom, zijn gezondheid en zijn kinderen. Het boek dat hij schreef is een gesprek 

tussen hemzelf en God. Aan het begin zegt Job: ‘Luister goed naar mijn verweer…’ (Job 13:6). En 

hij vraagt waarom hem dit allemaal is overkomen. Op dit moment is hij volledig op zichzelf 

gericht. Maar halverwege zijn boek is Job geestelijk gegroeid en nu pakt hij het anders aan. In 

plaats van te redeneren, besluit hij op Gods Woord te gaan vertrouwen: ‘Maar Hij kent de 

wegen die ik kies; als Hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Ik ben in zijn spoor getreden, 

zonder af te buigen volgde ik zijn weg. De geboden die Hij voorschreef heb ik nageleefd, de 

woorden die ik sprak heb ik het meest van al gekoesterd’ (Job 23:10-12). Bij het laatste 

hoofdstuk van zijn boek heeft Job besloten God volledig te vertrouwen: ‘Ik weet dat niets buiten 

uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is... Ik héb U horen spreken, en nu heb ik 

gezien wie U bent’ (Job 42:2, 5). Job is eindelijk zover dat hij kan zeggen: ‘Ik vertrouw op God; ik 

hoef me geen zorgen te maken!’ Na negen maanden piekeren, vragen stellen en redeneren 
besluit hij dat hij geen antwoorden op al zijn vragen nodig heeft, hij hoeft alleen maar te weten 

dat God om hem geeft. En zijn verhaal eindigt met deze woorden: ‘De Heer bracht een keer in 

het lot van Job en Hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat’ (v. 10). Zo kon Job 

stapsgewijs zijn zorgen overwinnen. En wij kunnen daar iets van leren! 
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