
Het Woord voor Vandaag – week 12 

Maandag 20 maart 

‘… geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken’ (Hebr. 11:6)(NBV21). 

 
Geloof dat resultaten oplevert. 

Hier zijn drie waarheden uit de Bijbel die je geloof effectiever zullen maken: geloof ten eerste 

dat God bestaat. De kracht van de hierboven gebruikte woorden is veel meer dan een vage 

erkenning van het bestaan van God. De mensheid claimt tientallen goden, maar de God van de 

Bijbel is niet een van hen -  en zelfs niet de beste van hen. Hij is de énige ware God! En deze 

woorden uit Hebr. 11:6 willen zeggen dat Hij uniek is, reëel, permanent aanwezig en actief. 

Geloof ten tweede dat God bij machte is. Toen twee blinde mannen Jezus benaderden om 

genezing te zoeken, vroeg Hij: ‘Gelooft u dat Ik dit kan doen?’ Ze antwoordden: ‘Ja, Heer!’ 
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren’ (Matt. 9:28-

29). Meteen konden ze zien. Jezus zelf wist wel dat Hij hen kon genezen, maar Hij wilde ook dat 

zij wisten dat Hij daartoe in staat was. Zolang je niet gelooft in Gods vermogen om in je 

behoefte te voorzien, heb je geen grond waarop je je vertrouwen en gebeden kunt baseren. 

Geloof ten derde dat God bereid is. Weet je eenmaal dat Hij in staat is, dan moet je een stap van 

geloof zetten. Een melaatse kwam naar Jezus toe en zei: ‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein 
maken.’ Jezus... raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij van zijn ziekte 

gereinigd’ (Matt. 8:2-3). Is God bereid? Lees wat Hij beweert: dat Hij - niet wij - bekend staat als 

‘een beloner van wie Hem zoeken.’ Laat daar geen twijfel over bestaan. Vandaag is God niet 

alleen in staat, maar ook bereid om in je behoefte te voorzien. 

 
Dinsdag 21 Maart 

‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is’ (Kol. 3:23)(NBV21). 

 
Wees trouw aan God bij wat je doet. 

Als jij mensen zou mogen aannemen voor een bepaalde baan, waar zou je dan naar zoeken? 

Naar vaardigheid, toewijding, stiptheid, betrouwbaarheid, geduld, vriendelijkheid en 

consistentie? Jezus zei: ‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel 

gaat’ (Luc. 16:10). Het leven bestaat meestal uit kleine dingen, dus als je ontrouw bent in kleine 

dingen, zul je het grootste deel van het leven ontrouw zijn. Stapelt alles zich op momenteel, 

thuis of op je werk? Zijn er allemaal dingen waar je nog niet aan toegekomen bent? 

Betrouwbaarheid gaat ook over hoe je daarmee omgaat. Het maakt jou misschien niet zoveel uit 

dat iemand jou een mailtje of een brief heeft gestuurd, maar die persoon verwacht wel een 

antwoord. Daar hangt misschien veel vanaf. Hoe ga je om met de kleine dingen in het leven? 

Jezus zei: ‘En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan 

geven wat jullie zelf toekomt?’ (v. 12). Vraagje: Als jij eigenaar was van het bedrijf waarvoor je 
nu werkt, zou jij dan al die extra koffiepauzes nemen? Zou je de huurauto kopen die je net een 

week onrechtmatig hebt gebruikt? Hoe je omgaat met de dingen die niet van jou zijn, is een 

betrouwbaarheidstest naar God toe. Zie je hoe gevoelig dit ligt? Betrouwbaarheid is belangrijk 

op alle gebieden van het leven. God zegt dat je beloond zult worden voor je betrouwbaarheid, 

dus doe je best bij alles wat je doet. ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer 

is en niet voor de mensen’ (Kol. 3:23). Als volgeling van Christus zou je de reputatie moeten 
hebben de meest betrouwbare persoon te zijn. En waarom? Omdat je weet wie je echte baas is! 

 



Het Woord voor Vandaag – week 12 

Woensdag 22 maart 

‘Meester… als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen’ (Luc. 5:5)(NBV21). 

 
Wanneer het beste niet goed genoeg is. 

Misschien vraag je je af wat er is gebeurd met het vers in Galaten 6 dat belooft dat wat je zaait, 

je ook zult oogsten. Misschien heb jij je best gedaan. Vertrouwd, dingen opgeofferd, de juiste 

dingen gedaan, maar niets geoogst. Of het nu gaat om een gebrek aan oogst in je financiën, 

baan, huwelijk, kinderen of bediening, het is ontmoedigend en geeft je soms het gevoel dat je 

wilt opgeven. De discipelen waren ervaren vissers. Maar ze hadden de hele nacht gevist en niets 

gevangen, dus nu waren ze ontmoedigd. En toen verscheen Jezus! Toen ze dachten dat ze er 

niets meer aan konden doen, stapte Hij bij hen in de boot. En zo werkt Hij nog steeds. Zolang je 

denkt de situatie zelf aan te kunnen, weet Jezus dat je het zult blijven proberen. Dus wacht Hij 

tot je alle middelen hebt opgebruikt en hebt erkend dat je geen opties meer hebt. En dan komt 

Hij erbij. ‘Vaar naar diep water en gooi de netten uit om te vangen’, instrueerde Hij (Luc. 5:4). 

Petrus antwoordde: ‘Dat hebben we al geprobeerd en de vissen bijten gewoon niet.’ Misschien 
dacht Petrus: ‘Heer, u bent de prediker, maar ik ben een beroepsvisser. Als er daar in dat water 

iéts was, zou ik het hebben gevangen.’ Jezus zei: ‘Probeer het deze keer op mijn manier!’ Petrus 
antwoordde: ‘Meester… omdat u het zegt, zal ik het doen.’ En toen gebeurde het wonder. Wat 
Petrus ook dacht of voelde, hij gehoorzaamde Jezus toch. Dat is ook wanneer jouw situatie 

begint te veranderen. Wanneer je geen idee meer hebt, je je hulpeloos voelt en denkt dat er 

geen uitweg is, word dan gewoon stil en luister, en Jezus zal je vertellen wat je moet doen. En 

wanneer Hij dat doet, zeg dan, ook al heb je vragen: ‘Meester, omdat u het zegt, zal ik 

gehoorzamen.’ Bereid je dan voor op resultaten die alleen God kan geven. 

 
Donderdag 23 maart 

‘Leg je last op de Heer en Hij zal je steunen’ (Ps. 55:22)(NBV21). 

 
Geef vandaag je probleem aan God. 

Als je als christen moeilijke tijden doormaakt, doe je automatisch een van deze twee dingen: óf 

je vertrouwt meer op God omdat je zijn trouw al hebt ervaren, óf je maakt je zorgen, je piekert 

en hebt het steeds over de ‘ja maar stel dats’ in het leven. En er zijn er veel om over na te 

denken, want de toekomst ligt in Gods handen en niet in de jouwe. Iets kan veel groter voor je 

lijken dan het in werkelijkheid is. En dat is dus de essentie van je zorgen maken. Het is als een 

sneeuwbal; die begint klein, maar wordt, al rollend in je hoofd, groter en groter totdat hij de 

potentie heeft om je eronder te begraven. Wat is het antwoord? ‘Vertrouw op de Heer met heel 

je hart, steun niet op eigen inzicht’ (Spr. 3:5). Vul je hart met Gods Woord. Maak er dan een 

gewoonte van om dat reëler voor je te laten zijn dan wat je ziet, denkt of voelt. Je kunt ervoor 

kiezen om te denken aan wat God wél kan en jij niet. Als je geobsedeerd blijft door de 

moeilijkheid van je situatie, word je wanhopig. Dan voel je je klem zitten. En in dat geval raak je 

al gauw in paniek en kun je irrationele dingen gaan doen die het probleem alleen maar erger 

maken. Je kunt er beter voor kiezen om je last op de Heer te leggen ‘en Hij zal je steunen, nooit 
zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.’ Het woord ‘steunen’ betekent versterken, 

helpen en overeind houden. God haalt je misschien niet meteen uit de situatie, maar zijn 

ondersteunende genade zal je er doorheen helpen. Geef vandaag je probleem aan God. 

 



Het Woord voor Vandaag – week 12 

Vrijdag 24 maart 

‘… vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft…’ (Kol. 3:13)(NBV21). 

 

Stappen naar vergeving (1). 

De ellende van leven met onverzoenlijkheid in je hart duurt altijd langer dan de pijn van ‘de 

overtreding’. Altijd! Wanneer je vasthoudt aan wrok, open je de deur naar depressiviteit en 

lichamelijke klachten. Vergeven brengt genezing van je wonden en herstelt je vreugde. Hier zijn 

twee stappen om je te helpen vergeven: 1) Onthoud dat jij zelf onvoorwaardelijk vergeven bent. 

Denk aan Gods genade voor jou en aan de prijs die betaald is voor jouw vergeving. Door te weigeren 

genade te tonen, lijk je op de man waarvan Jezus zei dat hem een enorme schuld was 

kwijtgescholden, maar die niet bereid was de schamele schuld van een ander aan hem kwijt te 

schelden (zie Matt. 18:23-34). Door de genade die God jou heeft geschonken is er voor jou geen 

enkele reden om dezelfde genade te weigeren aan degene die jou iets heeft aangedaan. 2) Zet de 

overtreder vrij van de schuld die hij jou verschuldigd is. Misschien kun je volkomen terecht vinden 

dat de ander jou iets schuldig is voor wat hij je heeft aangedaan. Je vrienden kunnen het daar 

misschien mee eens zijn. De wet kan het ermee eens zijn, en jij denkt misschien dat boeten voor het 

gebeurde de enige manier is om je ‘overtreder’ een lesje te leren. Maar zolang je vasthoudt aan je 

‘rechten’ zit je vastgeketend aan het verleden. Het heeft je in zijn greep en je toekomst wordt 

gegijzeld doordat het verleden jou vasthoudt. De ‘zonde’ van je overtreder tegen jou werd betaald 

door dezelfde opofferende liefde die jouw zondeschuld kwijtschold, dus heeft de ander dezelfde 

behoefte aan en recht op vergeving als jij. En er is meer; vergeving is niet alleen in het voordeel van 

de ander maar ook in dat van jou: ‘Vergeef, dan zal je vergeven worden’ (Luc. 6:37). 

 
Zaterdag 25 maart 

‘Vergeef, dan zal je vergeven worden’ (Luc. 6:37)(NBV21). 

 

Stappen naar vergeving (2). 

Hier zijn nog drie stappen naar vergeving: 1) Accepteer mensen zoals ze zijn en probeer ze niet te 

veranderen. Misschien wil jij alleen vergeven als de ander verandert. Dat houdt je alleen maar aan 

die persoon gebonden, geobsedeerd door wat hij/zij deed en eisend dat de ander handelt op een 

manier die jij goedkeurt. Niets maakt mensen minder bereid om te veranderen dan wanneer jij ze 

probeert te sturen en eist dat ze aan jouw eisen voldoen. Mensen veranderen is niet jouw taak - dat 

is Gods taak! Het is jouw taak om ervoor te kiezen om te vergeven en de uitkomst in Gods handen 

te laten. De formule voor herstel is eenvoudig: vergeef, laat los en laat het aan God. 2) Zie je 

overtreder als Gods instrument voor jouw groei. Het is gemakkelijker om iemand te vergeven 

wanneer je hem niet meer ziet als Satans agent die eropuit is gestuurd om jou kapot te maken, 

maar hem gaat zien als Gods instrument om jou verder te ontwikkelen. Het leven van Jozef is hier 

een sprekend voorbeeld van. Het pad dat hem van de put naar het paleis leidde, was geplaveid met 

onrechtvaardigheid, teleurstelling en verraad. Maar God gebruikte elke pijnlijke omstandigheid om 

hem naar zijn bestemming te leiden. En God kan dat ook voor jou doen. 3) Probeer je te verzoenen 

met je ‘dader’. Verzoening ligt in Gods aard. ‘Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren 

al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon…’ (Rom. 5:10). En wat God voor jou deed, wil Hij 

jou laten doen voor degene met wie je op gespannen voet leeft. Jezus maakte van verzoening een 

topprioriteit door te zeggen: ‘… laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander 

verzoenen en kom daarna je offer brengen’ (Matt. 5:24). Ja, dat kost wat onbaatzuchtigheid en 

nederigheid, maar het rendement is de investering waard! 

 



Het Woord voor Vandaag – week 12 

Zondag 26 maart 

‘… wij hebben ons burgerrecht in de hemel…’ (Fil. 3:20)(NBV21). 

 

Hemelse vreugde (1). 

Een voorganger vroeg eens aan zijn gemeente hoeveel mensen er naar de hemel wilden. 

Iedereen stak zijn hand op, behalve één kind. De dominee zei: ‘Joh, wil jij niet naar de hemel?’ 
Hij antwoordde: ‘Jawel, maar ik dacht dat u nu al mensen aan het verzamelen was om te gaan!’ 
Laten we eerlijk zijn, we denken of praten niet veel over de hemel totdat een dierbare sterft en 

erheen gaat, of totdat we ouder worden en het gevoel hebben dat onze taak hier op aarde erop 

zit. Dan voelen we de hemel aan ons trekken. En dat moet ook. Gemiddeld zullen we hier zo’n 

zeventig of tachtig jaar doorbrengen, terwijl we daar de eeuwigheid zullen doorbrengen. ‘Dan 

zullen we altijd bij Hem zijn’ (1 Tess. 4:17). Hier op aarde brengen we het er niet altijd even goed 

vanaf; soms doen we het goed, soms niet zo goed. Maar in de hemel zullen we net als Jezus zijn. 

‘Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de 

Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij 

ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam’ (Fil. 3:20-21). C.S. Lewis schreef 

dat in de hemel ieder van ons een ‘oogverblindend, stralend, onsterfelijk schepsel zal zijn, 
helemaal bruisend van een voor ons nu onvoorstelbare energie, vreugde, wijsheid en liefde’. 
Alle aartsvaders, profeten en predikanten in de Bijbel verlangden naar de hemel. Zacharia 

beschrijft het met de volgende woorden: ‘Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn 

land. Wat schitterend! Wat mooi!’ (Zach. 9:16-17). Vraag: als jij vandaag zou sterven, zou je dan 

naar de hemel gaan? Dat kan wanneer je je vertrouwen op Jezus Christus stelt. 
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