
Het Woord voor Vandaag – week 11 

Maandag 13 maart 

‘… jongeren zullen visioenen zien’ (Joel 3:1)(NBV21). 
 
Een visie voor je leven. 

Wanneer je een klein kind vraagt wat het later wil worden, is het geneigd iets te zeggen als 

brandweerman, dokter of gewoon beroemd.  Het vermogen om te dromen is een geschenk dat 

God in ieder van ons heeft gelegd. Als je echt iets in het leven wilt bereiken, heb je iets van een 

visie nodig. Jozefs visie kwam pas uit toen hij dertig was, maar hij ontving hem van God toen hij 

een tiener was. En God kan jou er ook een geven. Misschien sta je momenteel voor 

verschillende keuzes in je leven of probeer je er zelfs een paar uit. Dat geeft niet, je bent jezelf 

nog aan het ontdekken; je sterke en zwakke punten, waar je je toe aangetrokken voelt en waar 

je helemaal geen interesse in hebt. Als je je denken aanvankelijk maar op één ding richt en je 

aspiraties veranderen, dan heb je je beste mentale energie verspild. Naarmate je groeit en 

volwassen wordt, moet je je dus concentreren en selectief worden. De Chinezen zeggen: ‘Een 
man die twee konijnen achterna zit, vangt geen van beide.’ En wanneer je een door God 

gegeven visie ontvangt, heeft die blijvende kracht. Het is alsof er een vuur in je brandt. Het kan 

een fulltime beroep of een parttime beroep zijn, maar het is datgene waar je de meeste 

voldoening uit haalt. Paulus schreef: ‘… maar één ding doe ik…’ (Fil. 3:13). Als gevolg hiervan 

veranderde hij de geschiedenis en tegenwoordig zijn kerken en kathedralen naar hem 

vernoemd. Vraag God maar wat Hij voor jóu op het oog heeft voor je leven! 

 
Dinsdag 14 maart 

‘Daarom… ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest’ (Hand. 26:19)(HSV). 

 
Concentreer je op je door God gegeven visie. 

Wanneer God je een beeld geeft van wat Hij je wil laten doen, zul je soms tegen de stroom 

moeten oproeien. De maatschappij wil je in een hokje stoppen. De meeste mensen zitten 

mentaal vast aan de status quo. Ze willen wat wás, niet wat kán zijn. Ze zoeken veiligheid en 

eenvoudige antwoorden. Je moet jezelf dus toestemming geven om een ander pad te 

bewandelen, om nieuwe wegen in te slaan. Paulus zei dat hij de hemelse verschijning niet 

ongehoorzaam was geweest. Het was zijn verterende passie en de centrale focus van zijn leven. 

Hij stond er mee op en ging er mee naar bed. En aan het eind van zijn leven kon hij zeggen dat 

hij de wedloop had volbracht en hem een erekrans wachtte (zie 2 Tim. 4:7-8). Niemand bereikt 

iets belangrijks door overal een beetje van te weten. Of het nu je doel is om een fijn gezin op te 

bouwen, of een geweldige kerk of een goedlopend bedrijf of een geweldig ‘wat dan ook,’ focus 

is nodig. Iemand merkte op: ‘De onvolwassen geest springt van het een naar het ander; de 

volwassen geest probeert door te zetten.’ Verdient elk gebied van je leven gerichte aandacht in 

je denken? Nee. Wees selectief in je denken, je kunt je niet overal in verdiepen. Waar heeft Gód 

je voor geroepen? Wat is jouw rol daarin? Welke vaardigheden zou je moeten aanscherpen? 

Welke kennis moet je opdoen? Welke relaties moet je opbouwen? De eerste vraag die Paulus 

stelde toen God hem zijn visioen gaf, was wat hij moest doen (zie Hand. 9:6). En dat kunnen wij 

vandaag ook aan God vragen. 
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Woensdag 15 maart 

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (Ps. 119:105)(NBV21). 

 
Hoe God ons leidt. 

De woorden ‘uw woord is een lamp voor mijn voet’ betekenen dat je verondersteld wordt te 

wandelen volgens Gods wil en niet volgens je eigen gedachten, wensen of impulsen. De 

woorden ‘een licht op mijn pad’ betekenen dat je niet in elke gewenste richting kunt gaan; je 

moet het pad volgen dat God voor je heeft uitgestippeld. De Bijbel raadplegen voor richtlijnen is 

een goede keus waarbij het niet gauw misgaat, maar zorg ervoor dat je de teksten in de juiste 

context houdt. Maak geen gebruik van de ‘open raam methode,’ waarbij je de wind over de 

pagina’s van je Bijbel laat waaien, dan je ogen sluit, naar een vers wijst en zegt: ‘Dit is Gods 

leiding over dit of dat.’ Je zou kunnen uitkomen bij het vers ‘Judas ging weg en hing zichzelf op,’ 
als vers voor jouw dag! Zou je met een kwaal naar een arts willen gaan en hem willen horen 

zeggen dat het je galblaas is zonder dat hij je zou onderzoeken? Je zou vragen hoe hij dat wist. 

En hij zou zeggen: ‘Nou, ik zat net bij het raam en vertrouwde erop dat God de pagina’s van mijn 
anatomieboek naar jouw probleem zou blazen - en het onderwerp op de pagina was ‘galblaas’. 
Je zou vrij snel maken dat je wegkwam toch? Sommige mensen beoefenen dit soort theologisch 

‘bijgeloof’, komen dan in de problemen en zeggen: ‘Nou, God heeft mij geleid’, terwijl God niets 
te maken had met hun keuzes. Telkens wanneer je in de Bijbel de zin ‘dit is de wil van God’ leest, 

kun je er echter zeker van zijn dat het zijn wil is. Geef je daar geen gehoor aan, dan kun je er last 

van ondervinden, doe je dat wel, dan zul je gezegend worden. 

 
Donderdag 16 maart 

‘Ik veroordeel u ook niet… ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (Joh. 8:11)(NBV21). 

 
Hoe Jezus omging met zonde. 

‘Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt 

was... en zeiden tegen Jezus: “Meester... Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te 

stenigen. Wat vindt U daarvan?”... Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond… 
Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als 

eerste een steen naar haar werpen.”... Jezus richtte zich op en vroeg haar: “Waar zijn ze? Heeft 

niemand u veroordeeld?” “Niemand, Heer,” zei ze. “Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. ‘Ga naar 
huis, en zondig vanaf nu niet meer”’ (v. 3-7, 10-11). Die dag liet Jezus drie dingen zien: 1) De 

hypocrisie van een dubbele standaard. Aangezien deze vrouw ‘op heterdaad betrapt’ was, 

wisten ze vast ook wie de man was. Er wordt vandaag de dag nog steeds met twee maten 

gemeten: op een vrouw wordt neergekeken vanwege haar verleden, terwijl een man wordt 

verontschuldigd door te zeggen dat hij nu eenmaal graag de bloemetjes buiten zet. De farizeeën 

gebruikten stenen, wij gebruiken woorden, maar het slachtoffer raakt hoe dan ook gewond. 2) 

Wie de enige is die gekwalificeerd is om een oordeel te vellen. ‘Wie van jullie zonder zonde is, 

laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Wie was die dag de enige zondeloze onder hen? 

Jezus! Dus is alleen Hij gekwalificeerd om een oordeel te vellen. 3) Je kunt boven je verleden 

uitstijgen. ‘Ga en zondig vanaf nu niet meer.’ Of, met andere woorden: ‘Ga, en omdat je een 
ontmoeting met Jezus hebt gehad, kun je boven je verleden uitstijgen.’  
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Vrijdag 17 maart 

‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken…’ (Petr. 4:10)(NBV21). 

 

Gebruik je gave. 

De Bijbel zegt: ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 

anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u 

het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit 

de kracht die die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God’ (v. 10-11). Je hebt misschien 

niet het geluk dat je je gaven kunt inzetten bij wat je momenteel doet, maar je zou je in ieder 

geval in die richting moeten bewegen. Paulus werkte als tentenmaker om zijn roeping als 

prediker te bekostigen. Dus als je weet dat je een creatief persoon bent met aanleg voor design 

en beeldende kunst, en je zit met hangen en wurgen in je huidige boekhoudkundige baan, dan 

wordt het misschien tijd om je doelen te heroverwegen. Als je ervan houdt om problemen op te 

lossen wanneer je computer crasht, maar je werkt momenteel als banketbakker, dan kan het 

tijd worden om een stap terug te doen en eens even na te denken. Je kunt misschien niet 

meteen de kost verdienen met je grootste passie en je doet momenteel mogelijk heel ander 

werk. Dat is oké voor nu. Maar je vizier moet gericht blijven op het volgen van Gods roeping. 

Mozes besteedde twee derde van zijn leven aan de voorbereiding voor zijn echte opdracht: het 

volk van Israël naar het beloofde land leiden. God verspilt nooit ervaring. Vaak stelt de wijsheid 

die je opdoet in een baan die je niet wilt, je in staat om te floreren in de baan die je wel wilt; 

degene die God voor jou heeft uitgekozen. Dus blijf groeien en blijf God geloven. Wanneer Hij 

dan de deur opent, ben je er klaar voor om erdoorheen te lopen. 

 

Zaterdag 18 maart 

‘Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven’ (Ps. 23:6)(HSV). 

 

Niet ‘hopelijk’ maar een volmondig ‘ja’! 
De psalmist begint niet met woorden als mogelijk, of misschien, of eventueel, of hopelijk. Nee, 

hij beaamt het met een volmondig ja, wat wijst op zekerheid. Zeker betekent absoluut; zonder 

twijfel! Er zijn veel dingen in het leven waar je niet zeker van kunt zijn. Je hebt je jaarlijkse 

gezondheidstest en ze komen erachter dat je een kwaadaardig gezwel hebt. Je werkt al jaren bij 

hetzelfde bedrijf in de veronderstelling dat je baan veilig is, maar ze gaan inkrimpen en daar sta 

je met je ontslagbrief. Je bidt voor je kinderen, leidt een voorbeeldig leven voor hen en leert ze 

wat juist is, en dan sta je op het politiebureau om ze uit een cel te krijgen omdat ze zijn 

gearresteerd wegens rijden onder invloed of drugsgebruik. Als verlost kind van God zijn er twee 

dingen waarvan je zeker kunt zijn: Gods goedheid en goedertierenheid (barmhartigheid). Hoe 

zie jij God? Dat is een belangrijke vraag, dus denk erover na voordat je antwoord geeft. Je beeld 

van God zal je vertrouwen in Hem bepalen. David was verre van volmaakt. Sommige van zijn 

capriolen zouden zelfs de voorpagina’s van de roddelbladen hebben gehaald. Maar hij twijfelde 

nooit aan Gods goedheid en barmhartigheid jegens hem: ‘… dit weet ik: dat God met mij is’ (Ps. 

56:10)(NBG). Jezus zei: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten’ (Hebr. 13:5). Zijn goedheid 

garandeert dat aan al jouw behoeften kan worden voldaan, en zijn barmhartigheid garandeert 

dat elke zonde die je begaat kan worden vergeven. Net zoals herdershonden zwervende 

schapen terugdrijven in de kudde, zo zal Gods goedheid en barmhartigheid je elke keer weer in 

zijn liefdevolle armen drijven. 

 



Het Woord voor Vandaag – week 11 

Zondag 19 maart 

‘Het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is’  
(1 Petr. 1:25)(NBV21). 

 

Het verhaal van je Bijbel. 

In ons land waren de eerste Bijbels in onze taal de Delftse Bijbel (1477) en de Liesveldtbijbel 

(1526), nog vóór de officiële en volledige Statenvertaling (1637). In het Engeland van de 

veertiende eeuw bestond er ook nog geen enkel exemplaar van de Bijbel in het Engels!  Hij was 

alleen beschikbaar in het Latijn, de taal van de geestelijkheid, en die exemplaren zaten met een 

ketting vast aan het spreekgestoelte in de kathedralen. Toen zei een prominente professor in de 

godgeleerdheid aan de Universiteit van Oxford: ‘Dit klopt niet. Mensen moeten de Bijbel in hun 
eigen taal kunnen lezen.’ Kerkleiders bestempelden hem als een ketter en een instrument van 

de duivel. Net als Noach die de spijkers in de ark sloeg terwijl mensen hem belachelijk maakten 

en minachtten, begon John Wycliffe de Bijbel te vertalen terwijl er een vloedgolf van vervolging 

om hem heen opkwam. Toen hij eindelijk zijn vertaling van de Bijbel voltooide, schreef hij dit op 

het schutblad van het eerste exemplaar van de Engelse Bijbel: ‘Deze Bijbel is vertaald en zal een 
regeren van het volk, door het volk en voor het volk mogelijk maken.’ Vijfhonderd jaar later 
leende president Abraham Lincoln een deel van die verklaring voor zijn beroemde toespraak in 

Gettysburg. Dertig jaar nadat Wycliffe stierf, werd hij opnieuw uitgeroepen tot ketter. Bijgevolg 

werd zijn lichaam opgegraven, werden zijn botten tot stof verbrand en werd zijn as in een 

riviertje geworpen. Een historicus uit die tijd beschrijft het tafereel als volgt: ‘Zo heeft deze beek 

zijn as naar de rivier de Avon gevoerd, van de Avon naar de Severn, van de Severn naar de zee-

engtes en vandaar naar de oceaan. En zo is die as, het symbool van zijn leer, nu verspreid over 

de hele wereld.’ Vandaar dat Petrus schrijft: ‘Het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ Dit 

woord is het evangelie dat u verkondigd is.’ 
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