
Het Woord voor Vandaag – week 13 

Maandag 27 maart 

‘De stad was… twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte als in de hoogte’  
(Op. 21:16)(NBV21). 

 
Hemelse vreugde (2). 

Wanneer je weer eens het gevoel hebt dat je te weinig ruimte om je heen hebt, lees dit dan eens: 

‘De stad was vierkant, even lang als breed, Hij mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, 

zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte’ (v. 16). Dat is een gebied van meer dan zo’n 5 

miljoen vierkante kilometer - waardoor het nieuwe Jeruzalem groter is dan de meeste landen ter 

wereld. Het is zelfs bijna 144 keer groter dan ons land en meer dan de helft van het hele Europese 

continent! Zo’n grote stad zou allesbehalve druk en onaangenaam zijn. En hier is nog iets 

ongelooflijkers: hij is ook nog eens 2400 kilometer hoog! Er zullen geen ruimtebeperkingen zijn. En 

dat bevestigt wat Jezus zei over de hemel: ‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders 

gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken’ (Joh. 14:2). Als nu dezelfde God die de 

aarde heeft geschapen ook de hemel heeft ontworpen, en als Paulus nu zei dat de hemel ‘het 

allerbeste’ zal zijn (Fil. 1:23), denk dan eens aan de mooiste plek die je ooit hebt bezocht en 

vermenigvuldig dat beeld tot in het oneindige. Johannes beschreef het met de volgende woorden: 

‘De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een 

kristalheldere jaspis’ (Op. 21:12). Toen een jongen op een avond hand in hand met zijn vader naar 

de sterren keek, zei hij tegen hem: ‘Als de verkeerde kant van de hemel al zo mooi is, hoe moet de 

goeie kant er dan wel niet uitzien?’ Jezus stierf zodat jij naar de hemel kan gaan. Maar je gaat niet 

bij toeval; je gaat omdat je er zelf voor kiest. Dus, heb jij je vertrouwen op Christus gesteld als jouw 

Verlosser? Tot ziens dan! 

 
Dinsdag 28 maart 

‘Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn… (Op. 21:4)(NBV21). 

 
Hemelse vreugde (3). 

Soms omschrijven we sterven als ‘de Jordaan oversteken’. Dat komt omdat de rivier de Jordaan 
uitmondt in de Dode Zee. Er is een verhaal over een oudere christelijke dame die op sterven lag. Het 

grootste deel van haar leven was ze door ziekte aan bed of rolstoel gekluisterd geweest. De familie 

kwam bijeen om afscheid te nemen. Een van haar kleinkinderen hield haar hand vast en vroeg: 

‘Bent u bang om dood te gaan?’ Met tranen van vreugde antwoordde ze: ‘Nee, ik ben niet bang 
voor de dood, want mijn Vader bezit het land aan beide kanten van de rivier.’ Wat een antwoord! In 
de hemel zal er geen ziekte zijn, of depressie, of pijn, of eenzaamheid, of angst, of verdriet, of iets 

anders dat het leven op aarde zo moeilijk maakt. Gods Woord zegt: ‘Maar voor jullie die ontzag voor 

mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend 

opgaan’ (Mal. 3:20). Jesaja schrijft: ‘Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij 

naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer 

en verdriet vluchten weg’ (Jes. 35:10). Wanneer we een dierbare aan de dood verliezen, rijst de 

vraag of we ze in de hemel zullen terugzien en of we ze dan nog kennen. Ja! Je zal in de hemel niet 

minder weten dan op aarde. Paulus antwoordt: ‘Nu zien we nog maar een afspiegeling, een 

raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks 

zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben’ (1 Kor. 13:12). De hemel zal de grootste 

familiereünie aller tijden zijn. En hier is het beste van alles: we zullen nooit meer van elkaar 

gescheiden zijn. 
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Woensdag 29 maart 

‘Een verstandige mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet’ 
(Spr. 19:11)(NBV21). 

 
Leer je boosheid beheersen. 

Wat betreft boosheid is het goed om te beseffen dat boosheid geen psychische stoornis is, iedereen 

kan boos worden. En het is niet noodzakelijkerwijs een zonde. Net als een snelstromende rivier kan 

het constructieve of destructieve energie opwekken en een negatief proces in gang zetten of 

positief worden benut. Boosheid wordt vaak verkeerd begrepen als iets dat ons door anderen is 

aangedaan of ons door omstandigheden is overkomen. We zeggen: ‘Ik kon er niets aan doen; hij 

lokte het uit!’ ‘Wat kon ik doen; zij streek me tegen de haren!’ Dat klinkt als in de hof van Eden: 

Adam zei: ‘De vrouw die U me gaf, heeft me ertoe aangezet!’ Sinds de zondeval beweren we dat we 

het slachtoffer zijn van mensen, de duivel en omstandigheden buiten onze controle. Een overtuiging 

die een zelf vervullende profetie wordt waardoor we ons hulpeloos voelen en overgeleverd aan 

externe krachten. Wat zegt Gods Woord over onze boosheid? ‘Een verstandig mens houdt zijn 

woede in toom.’ Dat betekent dat wanneer verstandige mensen boos worden, ze hun emoties 
beheersen. Wat de externe trigger ook is, het antwoord is altijd een interne reactie. ‘De vrucht van 
de Geest is… zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23). Vervuld blijven met Gods Geest is de sleutel tot 

woedebeheersing. In plaats van je boosheid te voeden door tegen jezelf te zeggen: ‘Je komt er niet 

mee weg als je me zo behandelt,’ kun je beter proberen te denken: ‘Wat je ook zegt of doet, Gods 

Geest woont in mij en dus kan ik me beheersen!’ Titus 2:11-12 zegt: ‘Ze [Gods genade] leert ons dat 

we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze 

wereld moeten leven’ (Tit. 2:11-12). Leer dus je woede te beheersen. 

 
Donderdag 30 maart 

‘Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen’ (Spr. 16:3)(NBV21). 

 
Zoek God voor leiding. 

Als volgeling van Jezus Christus zou je leiding niet van mensen moeten komen en door God moeten 

worden bevestigd. Eerder andersom: leiding zou van God moeten komen en door mensen moeten 

worden bevestigd. De Bijbel zegt: ‘Een mens weegt zijn woorden, maar wat hij zegt, komt van de 

Heer. Een mens kiest in eigen ogen steeds de juiste weg, de Heer toetst wat hem ten diepste 

beweegt. Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen. De Heer heeft alles wat Hij 

heeft gemaakt zijn doel gegeven…’ (v. 1-4). Misschien kun jij iets wat iemand anders al heeft 

gedaan. En mogelijk kun jij het zelfs beter. Maar heeft God jou daar ook specifiek voor geroepen? 

Doe het volgende voordat je de leiding van iemand anders volgt: 1) Check de bron van iemands 

wijsheid. ‘Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie 

rechtschapen is geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild. Hij waakt over 

de paden van het recht en beschut de weg van wie Hem trouw zijn. Als je in acht neemt wat Ik zeg, 

zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor’ (Spr. 2:6-9). 2) 

Ga iemands motieven na. Johannes schrijft: ‘Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er 

werden boeken geopend’ (Op. 20:12). Zal een daarvan ‘het boek met motieven’ zijn? En als dat zo 

is, zullen je daden en prestaties goddelijke toetsing dan kunnen doorstaan? 3) Check ook 

achterliggende doelen. Als je succes nastreeft voor meer macht en prestige, of alleen rijkdom zoekt 

voor meer comfort, overtreed je een van de kernprincipes van Gods Woord: dat je wordt gezegend 

om een zegen voor anderen te kunnen zijn. 
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Vrijdag 31 maart 

‘Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn’ (Spr. 3:24)(NBV21). 

 

Doe eens een dutje. 

God heeft ons lichaam voorzien van specifieke triggers om ons te laten weten wanneer het tijd is 

om even ‘de boel de boel te laten’. En wijze mensen luisteren naar deze aanwijzingen. De meest 

opvallende ‘dutters’ uit de geschiedenis zijn Albert Einstein, Thomas Edison en Winston Churchill. Er 

is een reden waarom je oogleden rond twee uur in de middag beginnen te hangen. De spieren, die 

constant samentrekken om je oogleden open te houden, geven het op en smeken om een pauze. En 

een chemische stof genaamd adenosine, die zich in je hersenen verzamelt wanneer je wakker bent, 

stapelt zich op en maakt je slaperig. Daardoor verlangt je lichaam naar slaap om de adenosine af te 

voeren, wat resulteert in onmiddellijke verlichting. Onderzoek bevestigt dat mensen die minstens 

dertig minuten per dag, drie keer per week een dutje doen, een derde minder kans hebben om te 

overlijden aan een hartaandoening. En aanvullend onderzoek suggereert dat een dutje doen de 

creativiteit en het geheugen kan verbeteren. Cognitieve neurowetenschapper William Fishbein zegt 

dat onze hersenen vaak tijdens een kort dutje blijven werken om problemen op te lossen en nieuwe 

ideeën te vormen. Dat helpt verklaren waarom Mozart beweerde dat hij in zijn dromen muziek had 

gecomponeerd. Studies tonen ook aan dat een beetje extra slaap kan helpen bij gewichtsbeheersing 

- wat betekent dat je kunt afvallen terwijl je slaapt! Ghreline, een hormoon dat wordt afgescheiden 

door de maagwand, vertelt ons dat we honger hebben en hunkeren naar snoep, zout voedsel en 

zetmeel - al die verkeerde dingen! Wanneer we echter meer slapen, wordt er minder ghreline 

afgescheiden en vermindert ons verlangen naar dat soort eten. We lezen in de Bijbel dat Jezus niet 

alleen zelf regelmatig rustpauzes nam; Hij moedigde ook zijn leerlingen aan om dit voorbeeld te 

volgen. Probeer dus eens een dutje te doen. 

 

Zaterdag 1 april 

‘Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen’  
(1 Sam. 27:1)(NBV21). 

 

Ga naar de juiste bron. 

‘Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus 

maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen’ (v. 1). Nu had David in het verleden 

‘de Heer geraadpleegd’ (zie 23:2, 4). Ook vroeg hij wel advies aan ervaren, beproefde adviseurs. 

Maar deze keer liet hij zich leiden door zijn angsten en liep uiteindelijk over naar vijandelijk gebied. 

En het gaf hem een tijdelijk gevoel van opluchting. Kijken naar de verkeerde bron kan dat doen - 

maar het duurt niet lang. Salomo zei: ‘Soms denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl die 

eindigt bij de dood. Zelfs al lacht het hart, het lijdt soms pijn, dan eindigt vreugde in verdriet.  Wie 

afdwaalt, krijgt zijn verdiende loon, een goed mens wacht een betere beloning… Wie verstandig is, 
zet elke stap met overleg’ (Spr. 14:12-15). Uiteindelijk wezen de Filistijnen David af omdat ze hem 

niet konden vertrouwen. Ze zeiden: ‘Stuur die man terug naar de woonplaats die u hem hebt 

toegewezen. Onder geen beding mag hij met ons ten strijde trekken. Stel dat hij zich tegen ons 

keert in het gevecht!’ (1 Sam. 29:4). Wees op je hoede wanneer je een geestelijke inzinking hebt, 

want de beslissingen die je neemt, kunnen langdurige gevolgen hebben. Afgewezen door de 

Filistijnen, zonder land en zonder familie om naar terug te keren, is dit wat we van David leren: 1) 

Luister niet naar je angsten, maar luister naar God. Staande tussen de brokstukken van zijn leven, 

‘zocht (en vond) David steun bij de Heer’ (1 Sam. 30:6), en dat geldt ook voor jou. 2) Zoek wijze 

raadgevers. Het is het laatste waar je zin in hebt, want gedeelde smart is halve smart, maar een keur 

van raadgevers leidt tot bloei (zie Spr. 11:14). 



Het Woord voor Vandaag – week 13 

 

Zondag 2 april 

‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen’ (Jes. 43:4)(NBV21). 

 

Hoe God jou ziet. 

Je bent vast wel eens naar een rommelmarkt geweest in de hoop een koopje te vinden. Voor 

het ongetrainde oog ziet veel van het spul eruit als afval. Het kan zelfs onder het stof en de 

schimmel zitten omdat het bij iemand op zolder lag. Maar het geoefende oog ziet een verborgen 

schat; voorwerpen die je alleen maar hoeft schoon te maken, te poetsen en in orde te maken 

om weer waardevol te worden. Dat is wat God met ons doet. Wanneer Satan je vertelt dat je 

waardeloos bent, kijkt God naar je en ziet een verborgen schat. Wanneer je Jezus tot Heer van je 

leven maakt, stelt Hij je in staat om je verleden achter je te laten, verleiding te weerstaan, 

slechte gewoonten te overwinnen, boven je zelfopgelegde beperkingen uit te stijgen en te 

beseffen dat je in Gods ogen van grote waarde bent. Je begint echt te geloven wat Hij gezegd 

heeft: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen.’ De waarheid is dat wanneer je jezelf onderuit blijft 

halen, je aangetrokken kunt worden tot mensen die hetzelfde doen. Maar begin je eenmaal te 

beseffen welke waarde God aan jou hecht, dan verandert je hele perspectief. Met God kun je 

niet verliezen. Zelfs wanneer je struikelt, zal Hij je helpen om weer op te staan, sterker en wijzer 

te worden en voor de overwinning te gaan. Wanneer je jezelf alleen ziet als iemand die fouten 

maakt en tekortschiet, kijk je in de verkeerde spiegel. Als je jezelf eenmaal in de spiegel van 

Gods Woord begint te zien, zie je iemand die dag na dag verandert en steeds meer op Jezus gaat 

lijken (zie 2 Kor. 3:18). En zo ziet God jou vandaag. 
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