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Superleuk dat je meedoet met ons Weekje Relaxen met het Woord. Misschien voor de

2e, 3e of zelfs 6e keer. Een week die bedoeld is om jou de kans te geven het nieuwe jaar

in de rust met God te starten. Door elke dag een korte overdenking te lezen helpen we je

om Gods Woord te openen en zo God tot je hart te laten spreken aan het begin van 2022.

Een mooie start: de focus op God, voordat je het jaar ‘in rusht’.

Dit weekje is lekker laagdrempelig, gewoon thuis vanaf je bank met een kop koffie of

thee. Relaxed, op een moment van de dag dat het jou uitkomt kun je tijd maken voor

God en Zijn Woord. We hopen dat het je in de rust bij God brengt en verlangend maakt

om op deze manier verder te gaan dit jaar.

Called together

Jij bent persoonlijk geroepen en uitgenodigd door God om met Hem te leven. Je bent

waardevol en geliefd! Laat dat vooral even diep tot je doordringen en neem dat mee,

heel 2022!

Als vrouwen zijn we ook samen geroepen om Jezus te volgen. God heeft ons aan

elkaar gegeven, om elkaar aan te moedigen, te steunen en te versterken in het

geloof.

'Het thema van deze week is Called together!

Het is ontzettend krachtig om met elkaar op te trekken in het geloof; samen staan we

sterk, kunnen we overwinnen en zien we Gods goedheid en glorie. De vijand gooit heel

wat wapens in de strijd om vrouwen hiervan af te leiden en ons zo te verzwakken. Door

onzekerheid, je vergelijken met de ander, verdeeldheid, jaloezie, afgunst, struggles van

het leven en door ons teveel met onszelf bezig te laten houden.
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Intro

Weekje Relaxen met het Woord 2022



Deze week duiken we in het leven van vrouwen in de Bijbel, hoe zij samen optrekken in

het geloof en hoe ook zij worstelen met allerlei issues. Vrouwen als Elisabet en Maria,

Hanna en Peninna, Debora en Jaël, Ruth en Noömi en Maria en Marta.

Ontdek door hun verhalen dat God jou vol liefde persoonlijk riep en dat verbinding met

andere vrouwen je verder brengt. Vind jezelf in de rust bij God en zoek de verbinding

met andere vrouwen in 2022.

Dit kun je verwachten
1.   5 dagelijkse overdenkingen voor maandag tot vrijdag. 

2.  Verwerkingsvragen en materiaal om over na te denken.      

3.   Alleen te volgen, maar ook leuk samen met een vriendin of een paar vrouwen. 

      Door elkaar dagelijks even fysiek te ontmoeten of door bel- of Facetime-momenten.

4.  Besloten Facebookgroep Called together om in contact te komen met andere

      vrouwen. Wissel ervaringen uit en vind herkenning. 

We bidden je een mooie Week Relaxen met het Woord!

Jolanda, Titia, Judith
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Ze is jong en zwanger. In een dorp waar vast over haar geroddeld gaat worden; want tja,

je bent zwanger en niet getrouwd. Je mag de moeder zijn van de Zoon van God. En nee,

geen internet om op te zoeken wat je te wachten staat.  

Zou haar hart vol zitten met gevoelens van onzekerheid, spanning, verwachting en

ontzag?! 

God, de liefdevolle en zorgzame Vader, ziet dat en zorgt voor haar. Hij laat haar weten

dat haar nicht Elisabet ook zwanger is. 

Delen
Ik las over Elisabet het volgende: ‘Elisabet raakte in verwachting. Ze bleef 5 maanden in

huis en liet zich aan niemand zien. Ze zei: “De Heer God heeft dit gedaan om te laten

zien dat Hij mij niet is vergeten. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer hoef te

schamen omdat ik geen kinderen heb.” (Lukas 1: 24-25 BasisBijbel)

Ze was ongewild kinderloos en schaamde zich daarvoor. En nu is ze toch zwanger. Het

woord ‘schaamte’ viel me op, en dat ze dacht dat God haar vergeten was. Wat een

verdriet en eenzaamheid kende zij.

Nu is ze zwanger en als cadeau komt daar haar nicht Maria aan. En die blijft 3 maanden

bij haar. Zo kan zij Maria alles leren wat ze nodig heeft, en Maria kan delen in de

blijdschap van Elisabet. Maria heeft haar oude nicht vast geholpen met het huishouden,

die met haar dikke buik waarschijnlijk niet alles zo soepel meer kon doen. Wat zullen ze

veel gepraat hebben; over hoe ze zwanger werden, over hoe mooi het is dat ze allebei een

bijzonder kind dragen. Zodra ze elkaar begroeten ‘sprong het kind van Elisabet op in

haar schoot’. De één draagt de wegbereider, de ander de Messias. Zij, die niks speciaals

zijn, dragen nu bij aan zoiets bijzonders.
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Je hart delen
- Elisabet en Maria- 

DAG 1

“Mijn ziel, maakt de Heer groot.” Lucas 1: 46
 



Lofzang

De lofzang die Maria dan zingt, is ook bekend onder de Latijnse naam Magnificat en

begint met “Mijn ziel, maakt de Heer groot”. Veel componisten hebben die tekst op

muziek gezet, ook Johan Sebastian Bach. Als je dat luistert, hoor je hoe Maria vol

verwondering haar hand op buik legde; en vol ontzag bedacht dat daar de Zoon van God

groeide. 

“Voel dan Maria, kom eens met je hand, hij schopt.” 

 “Oh Elisabet, zou Jozef een goede vader zijn?” 

 “Wat moet ik al die mensen voorzetten op het feest als Johannes besneden wordt?” 

 “Wil je even water voor me halen, m’n rug doet zo zeer.” 

 “Ben jij vandaag ook zo misselijk?” 

Vrouwenpraat. Dat deden ze toen. En dat doen we nu nog. Dat hebben we zo nodig.

Even sparren, even uithuilen, samen lachen, "Hoe doe jij dat?", elkaar helpen en

troosten, samen bidden, wandelen en je hart delen… Met een vriendin, (schoon)zus,

buurvrouw of nicht.

En God, die liefdevolle Vader in de hemel, die weet allang dat we dat nodig hebben:

daarom liet Hij Maria naar Elisabet gaan. 

‘Samen geroepen om Jezus te volgen’ is het thema van deze week: ‘Called together’. Met

wie ga jij dit jaar je hart delen? In wie investeer jij dit jaar?
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Titia



Met welke vrouw deel jij lief en leed? 

Ken je elkaars hart? 

Van wie gaat het initiatief vaak uit? 

Heb je wel eens tegen haar gezegd hoe waardevol ze voor je is? 

Bid je voor haar? Bidden jullie samen? 

Wat is het mooiste moment van jullie samen? 

Waarin zou je op haar willen lijken? 

Welke stap kun jij zetten om je vriendschap te verdiepen?

Neem de volgende keer dat je elkaar ziet dit verhaal en de vragen eens mee en bespreek

ze samen. 
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Om over na te denken 

Om te lezen
‘Zoals men ijzer scherpt aan ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.’(Spreuken 27:17) 

‘Je kunt beter met z’n tweeën zijn, dan alleen, want samen zwoegen loont.’ (Prediker 4:9)

‘Een vriend is je altijd toegedaan, je zuster is geboren om te helpen in tijden van nood.’

(Spreuken 17:17)

Om te luisteren
Hieronder staat de tekst van het Magnificat. Maria zong dit lied toen ze Elisabet zag.

Lees de tekst eens door. Ik vind het woord “zieleschat” zo mooi. Zie voor je hoe Maria dit

zong, met haar hand rustend op haar ongeboren Kind? Het lied is ook voor jou! Een

belofte. Bid het maar eens hardop. En beluister het lied met je ogen dicht. 

“Jezus zal mijn vreugde blijven, 

balsem voor mijn hart, en troost; 

Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 

Hij is van mijn leven de kracht, 

van mijn ogen de lust en de zon.

Hij is mijn zieleschat en hoogst genot; 

Daarom zal Jezus altijd in mijn hart 

en nooit uit mijn ogen zijn”. 

          Luister hier Magnificat. 

VOCES8: Jesus bleibet meine Freude - JS Bach”

https://youtu.be/T5Df7f_BLU8
https://youtu.be/T5Df7f_BLU8


Het zit niet mee en alles lijkt ook nog eens tegelijk te komen. Herken je dat? Stress op je

werk, zorgen in je gezin, een echtscheiding in je familie, je zit midden in een verhuizing

en de auto begeeft het. Het is niet zelden dat uitdagingen elkaar opvolgen. 

Ruth en Noömi kunnen ervan meespreken. Door hongersnood gedwongen vluchtte

Noömi met haar man en twee zonen naar het buitenland, in de hoop op een betere

toekomst. Maar na een tijdje overlijdt haar man. Haar zonen trouwen en ook zij

overlijden. De betere toekomst is veranderd in een nachtmerrie. Dit is het verhaal van

een schoonmoeder en schoondochter die in hun ellende, verlies en tekort samen

optrekken en hun toevlucht bij God zoeken. 

We lezen dat Noömi verbitterd en moe is, hard geworden door het leven. Vind je het

gek, na alle ellende? De toekomst ziet er niet bepaald rooskleurig uit, ze staan met lege

handen. Als weduwen zijn ze veroordeeld tot armoede. Maar Ruth laat zich niet

afschrikken door haar schoonmoeders hardheid en bitterheid. Ze blijft naast haar staan

en neem het besluit ‘Waar u gaat, zal ik gaan’. 

Wie staat er naast jou?
Wie staat er naast jou in moeilijke tijden? Heb je vrouwen die samen met je optrekken

en je helpen een toevlucht bij God te zoeken? Die je zien in je slechtste doen en er niet

door worden afgeschrikt? Die met jou door verdriet, verlies en tekort gaan? 

Of, voor welke vriendin in je omgeving mag jij deze steun zijn?

Het verhaal van Ruth en Noömi laat ons de God kennen die rijkelijk beloont als je je

toevlucht bij Hem zoekt. De God die trouw en goed is, die voor je zorgt en je zegent. De

God die je situatie compleet kan omdraaien:
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Naast elkaar staan 
- Ruth en Noömi - 

DAG 2

‘Waar u gaat, zal ik gaan.’ Ruth 1:16 
 



Het verdriet en tekort van Ruth en Noömi draait om in vreugde en overvloed. 

Hongersnood verandert in oogst en voorziening. 

Lege handen worden gevuld met voedsel, een man en een zoon.  

Het bittere lot keert om in zegen. 

Zo is God, Hij geeft hoop en een toekomst. 

Een paar jaar geleden zat ik zelf in een periode waarin alle ellende tegelijk leek te

komen. Ik ontdekte hoe waardevol het is om (geloofs)vriendinnen naast je te hebben.

We mogen elkaar tot steun te zijn, elkaar aanmoedigen en hoop houden voor de

toekomst. Om er zo samen doorheen te komen en Gods voorziening te zien. 

Dit komende jaar heeft God een hoopvolle toekomst voor je! Absoluut! Als je het nu nog

niet voor je ziet en midden in een alles-komt-tegelijk-periode zit, weet dat Hij je situatie

compleet kan omdraaien in 2022. Vraag iemand om naast je te staan en samen met jou

je toevlucht bij God te zoeken. Struggle niet alleen, we’re called together! 

8

Jolanda



Herken je in jouw leven een alles-komt-tegelijk-struggle? Hoe ziet die eruit? 

Lees het bijbelboek Ruth.

vertrekken in hongersnood (1:1) – terugkomen in oogst (1:22)

lege handen (1:21) – gevulde handen (3:17), genoeg en zelfs over(2:14)

zeer bitter lot (1:20) – levensvreugde (4:15)

als je onder Gods vleugels een toevlucht zoekt (1:12) – voorziet God in mensen die

hun vleugels over je uitspreiden (3:9 HSV)

vreemdelinge (2:10,11) – een thuis (3:1; 4:11)

…………… ontdek zelf nog meer!

1.

2.

        Let op hoe God de situatie omdraait en zorgt en zegent:

God is niet veranderd! Laat door dit verhaal je vertrouwen in Hem groeien.  
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Om over na te denken 

Om praktisch te maken
 Wie kun jij vragen om naast je te staan en samen een toevlucht bij God te zoeken? 1.

          Of:

         Naast wie kun jij gaan staan om samen een toevlucht bij God te zoeken?

    2. Maak dit concreet, bijvoorbeeld door:

        - samen af te spreken om te praten of te ontspannen en even uit de situatie te zijn. 

        - gebed

        - regelmatig delen van bemoedigende bijbelteksten

        - praktische hulp

           ……….

 Hoe geef jij hier invulling aan of wat zou jou helpen?



Het was nog vroeg in de ochtend, maar Hanna was al wakker. Vandaag gingen ze op

reis. Ieder jaar reisde de hele familie af naar het heiligdom om God te aanbidden. Maar

Hanna had geen zin om te gaan. Het liefst wilde ze heel de dag in bed blijven liggen met

de dekens over haar hoofd. Gisteren was het weer gebeurd. Pennina treiterde haar al zo

lang, en hoewel Hanna haar best deed zich er niks van aan te trekken, werd dit steeds

lastiger. Pennina maakte haar keer op keer weer duidelijk dat zij als vrouw niks

voorstelde. Zonen vond Elkana belangrijk, en die kon Hanna hem niet geven. Pennina

wel. En dit wist ze maar al te goed te vertellen. En hoewel Elkana heel lief voor haar was,

voelde Hanna diep van binnen de twijfel. ‘Zou Elkana echt van mij blijven houden, ook

als ik nooit een kindje krijg? Vindt hij Pennina geen betere vrouw? Wat voeg ik nog voor

waarde toe, als Pennina wel kinderen kan krijgen?’

Herkenbare twijfel
Herken jij zulke gedachten ook? Het eeuwige vergelijken met andere vrouwen. De

twijfel die omhoog komt als je andere vrouwen iets ziet doen of hebben wat jij stiekem

ook zou willen. Zijn er dingen tegen je gezegd waardoor je ging twijfelen aan wie je bent

of wat je kunt?

Hanna had dit ook. In 1 Samuel lezen we haar verhaal.

Pennina maakte Hanna het leven zuur door haar regelmatig te treiteren. Hanna’s

verdriet nog eens te benadrukken. Twijfel te zaaien in Hanna’s hart. Hanna voelde

zichzelf niks waard omdat zij als vrouw geen moeder kon zijn en Pennina versterkte dit

gevoel in haar. Wat een verdriet moet Hanna gehad hebben. 
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Rivaliteit
- Hanna en Pennina  - 

DAG 3

‘Maar aan Hanna gaf hij altijd twee keer zo veel. Want hij hield het meest van Hanna, ook al

had de Heer haar geen kinderen gegeven. Maar zijn andere vrouw was vreselijk jaloers. Om

Hanna verdrietig te maken, pestte Peninna haar ermee dat ze geen kinderen had gekregen.’ 

1 Samuel 1:4 -6 (BasisBijbel)

 



Pennina had ook verdriet. Ze moet samen leven met een man die overduidelijk meer van

een andere vrouw houdt dan van haar. Maar in plaats van dat Hanna en Pennina hun

verdriet met elkaar delen, elkaar troosten en bemoedigen, kiest Pennina ervoor om

Hanna het leven zuur te maken. 

Ook nu kunnen wij vrouwen elkaar het leven flink zuur maken. Iedereen herkent vast

wel een situatie. De jaloezie die opsteekt als je op social media foto’s voorbij ziet komen

van de vrouw met een mooier of groter huis. De twijfel bij het zien van de moeder

waarbij het lijkt alsof haar kinderen alleen maar lief zijn. Het gevoel van falen bij het

zien van de vrouw die een hogere of betere functie heeft. Het oordeel over de moeder die

werkt, of juist thuis blijft bij haar kinderen. De opmerkingen die we maken als vrouwen

andere keuzes maken dan wij. We zijn er goed in om onderling te vergelijken, om over

iemand te roddelen of elkaar als concurrentie te zien. En net als Hanna en Pennina,

elkaar niet te versterken, maar juist te verzwakken.

Maar zo heeft God het niet bedoeld. Hij heeft de mens gemaakt om relatie hebben.

Allereerst met Hem. Maar daarnaast ook met elkaar. Zodat wij naast elkaar kunnen

staan in plaats van tegenover elkaar. We zijn geen rivalen, maar geroepen om elkaar te

helpen, tot zegen voor elkaar te zijn en het beste in elkaar naar boven te halen. 

Stel je eens voor dat we onszelf niet meer met elkaar vergelijken. Dat we elkaar niet

bestrijden, maar steunen. Dat we elkaar complimenten geven. Dat we andere vrouwen

kunnen helpen op het gebied waar het zelf niet lukt. Elkaar niet als concurrent te zien,

maar als versterking. Iemand met wie je samen mag optrekken, iemand die je kan

aanvullen, die je helpt en waarvan je mag leren. Wat een kracht zal daarvan uitgaan! En

stel je dan eens voor dat we al die liefde en kracht mogen uitdelen aan de wereld om ons

heen.. 
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Judith



Lees het verhaal van Hanna en Pennina in 1 Samuel 1. 

Wat valt je op?
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Om over na te denken 

Om te lezen

Op welk gebied herken jij de concurrentie of rivaliteit van vrouwen in jouw eigen

leven?

Wat kun je doen om hier een positieve draai aan te geven? 

Breng jouw verdriet, venijn of pijn ook in gebed bij God. Hij kent je en weet alles van

je. Net zoals Hanna haar hart uitstortte bij God, mag jij dit ook doen.

1.

2.

3.

Om praktisch te maken
In de Bijbel vinden we meerdere teksten over vriendschap of over dingen samen

doen. Ik wil je uitdagen om de Bijbel in te duiken en op zoek te gaan naar een tekst

die jou bemoedigt bij jouw vriendschappen.

Vraag God voor welke vrouw jij deze week een bemoediging mag zijn. 

1.

2.

https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-samuel/1
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-samuel/1


Vandaag komen twee moedige vrouwen aan bod. Dit is hun verhaal:

Debora was een profetes. Ze leefde in de 11e eeuw voor de geboorte van Jezus. Ze

profeteerde en sprak recht onder de Debora-palmboom vlak bij Jeruzalem. Aan de

macht was koning Jabin en zijn legercommandant Sisera; zij onderdrukten het volk

Israël wreed. 

De palmboom is het symbool van rechtvaardigheid. Heel symbolisch dat ze daaronder

zat, net buiten de stad, waar iedereen het kon horen of zien. Zo sprak ze recht naar de

wetten en wegen van God. Blijkbaar deed ze dat goed, want ze was in heel Israël bekend

en gerespecteerd.

Overwinning
Op een dag gebiedt Debora Barak om een leger te vormen van 10.000 man en ten strijde

te trekken tegen het leger van Sisera. Ze zegt hem dat God het leger aan hem zal

uitleveren. Maar Barak weigert om zonder Debora te gaan. Dus gaat ze mee, maar

vertelt hem erbij dat hij niet de eer van de overwinning zal krijgen: “Want, de Heer zal

Sisera laten doden door een vrouw”.

Samen trekken ze naar het dal, en God zaait verwarring. De strijdwagens van Sisera

blijven steken in de modder door een hagelstorm. Alle soldaten van Sisera sneuvelen en

Sisera vlucht. Hij vlucht in een tent van een vrouw die Jaël heet, beide families zijn

bekenden van elkaar. Jaël zegt hem binnen te komen omdat hij zich bij haar kan

verstoppen en ze geeft hem een kom melk en wacht tot hij slaapt. Dan pakt ze een

tentpin en slaat die door zijn hoofd. Als Barak komt om Sisera te vinden en te doden,

wenkt ze Barak en laat hem zien dat ze Sisera gedood heeft. Zo gebeurt wat God gezegd

heeft. 

In Rechteren 4 staat het hele verhaal van Debora en Jaël. In Rechteren 5 staat het lied van

Debora en Barak dat ze zongen toen Sisera verslagen was: een loflied voor God die de

overwinning gaf. 
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In actie komen 
- Debora en Jaël  - 

DAG 4

‘“Maar de mensen die van U houden, zijn sterk, zo sterk als de opkomende zon.” Rechteren 5:31



In dat lied geeft Debora een sneer naar de stammen die niet meegingen in de strijd; er

zijn maar 3 stammen die gehoor hadden gegeven aan de oproep. Want, zo zingt ze: “de

stam Ruben bleef maar overleggen, de stam Dan blijft bij zijn schepen en de stam Aser

verlaat de haven niet”. Kortom: de anderen blijven maar druk met van alles, aarzelen,

overleggen en doen niet mee en laten de anderen het werk doen.

Het gaat hier om woorden als: ‘daadkracht’, ‘handelen’, 'moed om uit te durven stappen

op wat God zegt’ en ‘in actie komen’. Om zo Gods overwinning te zien. 
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Titia

Afwachten
Afwachten is soms zo lekker. Herken je dat? Dat het fijn is dat een ander iets doet. Maar

dat jij dan thuis blijft omdat je het te druk hebt. Of omdat je niet durft. Of gewoon geen

zin hebt. Bijvoorbeeld bij dat gezin dat om hulp vraagt omdat zij met een hernia ligt en 3

kinderen heeft. Of de voedselbank die vraagt of iemand kan helpen pakketten rond te

brengen. Die weduwe met een tuin die nodig onder handen genomen moet worden. De

kerkdienst waar we al tijden niet meer heen gaan. Of verder van huis: de politiek waar

we kritiek op hebben, maar daar verder niks mee doen. De vluchtelingen die we zielig

vinden, maar onze portemonnee dicht houden. Open Doors die vraagt om hulp, maar er

geen brief uit onze pen rolt.

Debora ziet het onrecht van de wrede onderdrukking. Misschien bleef ze wel liever

thuis, onder haar boom. Maar ze gaat met Barak mee. Ze moest ruim 140 km lopen zag

ik op de routeplanner, en slapen op onherbergzame plekken, optrekken met 10.000

mannen. Zou ze bang zijn geweest?

Dit soort verhalen uit de bijbel houdt ons een spiegel voor. Geen verheerlijking op

geweld hoor. Maar wel één van actie. Zullen we het komende jaar mee zoeken wat er op

ons pad komt, wat God ons in onze gedachten geeft, wat ons opvalt? Alert op Gods stem

waar we kunnen uitstappen. Ook al is het soms spannend of eng. Dat we ons niet te snel

verschuilen achter ‘dat kan ik niet’, daar heb ik geen tijd voor’ of ‘daar heb ik geen

verstand van’.
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Om over na te denken en in actie te komen 

Wat kun jij doen, heel moedig, om iets in gang te zetten, een klus te doen? 

Vraag God om iets op je weg te plaatsen; je ergens passie voor te geven. Jij bent zo

sterk! Sterk als de opgaande zon! Waar jij komt zal het licht schijnen. Mensen

kunnen zich aan je warmen en je maakt hen blij. Moedig en vastberaden; net zoals

Debora en Jaël. 

En... fantaseer eens waarover Debora en Jaël bij een kop thee daarna gesproken

hebben.

Van huis uit heb ik meegekregen: ‘bid en werk’. Dat is goed en moet. In de loop van de

jaren heb ik het ‘moeten’ aan de kapstok gehangen. Maar ik merk ook dat ik goed wil

blijven kijken naar de balans tussen ‘actie’ en ‘chillen’. Ik vind het fijn als een vriendin

me aanspoort met een tof idee om iets te doen, en vice versa. Samen ergens voor gaan

werkt goed en krijg ik vaak meer van de grond. 

1.

2.

3.



De verhalen over Maria en Marta zijn behoorlijk uitgekauwd en bij het lezen van hun

namen ben je misschien geneigd deze overdenking over te slaan, je weet alles al. Maar ik

wil graag een facet belichten waar veel vrouwen mee worstelen, en wie weet, jij ook?

Verschillend zijn. 

En de onzekerheid die dat geeft.

Als vrouwen hebben we nogal de neiging ons met elkaar te vergelijken. We zien de

ander, die in onze ogen ‘perfect is’ en alles voor elkaar heeft: in haar gezin, werk,

uiterlijk, geloof … noem maar op. Zelf ploeteren we, doen hard ons best – minstens net

zo hard, zo niet harder dan die ander en dus met net zoveel of zelfs meer recht op

‘succes’ – en toch lijken we te falen. We zien onszelf struggelen als vrouw, als moeder, in

ons werk, met ons uiterlijk, in ons geloof. En we worden onzeker over onszelf en onze

waarde als kind van God. 

Vergelijken
Het verhaal van Maria en Marta is voor alle vrouwen die zich vergelijken met de ander. 

Het zijn twee zussen die compleet verschillend zijn, het contrast kan bijna niet groter.

De bijbel beschrijft dat duidelijk. Maar we lezen ook hoe geliefd ze allebei zijn door Jezus

en hoe welkom ze bij Hem zijn. Beide vrouwen hebben hun eigen manier, én hun eigen

worsteling, om Jezus te ontmoeten.    

Marta probeert zo hard haar best te doen dat ze in haar perfectionisme Jezus voorbij

rent. Dat Maria relaxed aan Jezus voeten zit zorgt voor extra frustratie en stress:

‘Waarom zij wel en ik niet? Wat doe ik fout?’

16

Verschillend zijn
- Maria en Marta   - 

DAG 5

‘‘Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta

werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.’ Lucas 10:39,40



Later, als hun broer Lazarus is overleden, zit Maria opgesloten in huis, in haar verdriet

kan ze het niet opbrengen om naar Jezus te gaan. Maar Marta rent het huis uit, Jezus

tegemoet en keert even later terug naar Maria met de woorden “Kom, de Meester vraagt

naar je.”

In het boek Johannes zien we de twee vrouwen bij een feestmaaltijd waar Jezus ook is. 

Marta, zoals we haar kennen, de gasten bedienend en Maria opnieuw aan de voeten van

Jezus, waarover ze een flesje olie uitgiet. Volledige overgave, beide op een andere

manier. Verschillende vrouwen. Beide geliefd, beide uitgenodigd en beide ze mogen

leren door correctie of aanmoediging. 
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Jolanda

Geliefd
Een voorbeeld voor jou en mij. Onder welke categorie vrouw jij jezelf ook schaart; druk

of rustig, perfectionistisch of ontspannen, teruggetrokken of outgoing… Je bent geliefd

door Jezus en Hij wil je ontmoeten in je leven. Je bent welkom! Er kan wat voor nodig

zijn om naar Jezus te gaan; misschien moet je afgeremd worden in de drukte of kan het

zijn dat je juist aangemoedigd moet worden om met vertrouwen Hem tegemoet te

rennen. Wat er ook nodig is, het maakt je niet minder dan de ander; niet minder geliefd,

niet minder gelovig, niet minder gezegend ….

Het is nooit de bedoeling dat we als vrouwen tegenover elkaar komen te staan. Stop met

jezelf te vergelijken met een ander! Zou dat niet een grote afleidingsmanoeuvre van de

vijand kunnen zijn? Om ons bij Jezus en bij elkaar vandaan te houden? We hebben het

juist zo nodig om ons te verbinden. Vier de verschillen en help elkaar om naar Jezus te

gaan. 

Er ligt vandaag een dikke, vette uitnodiging voor jou: Jezus vraagt naar je!

Dwing hiervoor jezelf tot rust óf geef jezelf een schop onder de kont. Het maakt niet uit

wat, werk eraan. Ieder aan haar eigen belemmeringen. Maar wees vrij van

vergelijkingsdrang en onzekerheid. Geef de duivel het nakijken. 

Wij vrouwen zijn called together, in onze verschillen. 
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Om over na te denken 
Vergelijk jij je met andere vrouwen? Zo ja, met wie?

Waarover ben jij onzeker als je je met andere vrouwen vergelijkt?

Wat past bij jou? In karakter, manier van werken, wijze waarop jij Jezus ontmoet in

je dagelijks leven? Maak een persoonlijk profiel.

Waarin mag je leren af te remmen en waarin heb jij aanmoediging nodig?

1.

2.

3.

4.

Om praktisch te maken
Wees niet te hard voor jezelf. Je bent niet perfect, en ja, er is vast nog werk aan de

winkel. Maar je bent geliefd en geroepen door God. Hij nodigt je uit om bij Hem te

komen. Jij, zoals je bent! 

Bevestig vandaag een andere vrouw in wie ze is en in haar roeping door God. 

1.

2.

        Merk hoe dit verbindt! Called together ;-)



Via onze website, nieuwsbrief of socials kun je op de hoogte blijven van wat we doen.

Afsluiting

Called together!

Ben je aangemoedigd om je hart te gaan delen?

Ben je de waarde gaan zien van iemand naast je vragen om samen een toevlucht bij God

te zoeken? Of kies jij om naast iemand te staan?

Zijn je ogen opengegaan voor jaloezie of rivaliteit en heb je je voorgenomen om niet

meer in de valkuil te trappen van anderen als concurrenten te zien?

Of ben je uitgedaagd om daadkrachtig te zijn en in actie te komen? En God om passie te

vragen en ergens moedig voor te gaan?

Heeft deze week je doen besluiten om te stoppen met jezelf te vergelijken met anderen?

En doen beseffen dat je geliefd bent?

Heeft deze week je in verbinding gebracht met andere vrouwen of je aangezet om die

verbinding te zoeken? 

Ons Weekje Relaxen met het Woord zit er weer op. We hopen dat het je veel heeft gebracht.

In de eerste plaats natuurlijk rustmomenten met God en tijd om de Bijbel te openen. Zelfs

als het maar korte momenten waren. Onze motivatie voor dit weekje is: jou enthousiast

maken om Gods Woord te lezen en dan te ervaren hoe God daardoor persoonlijk tot je

spreekt. Want daar zijn we absoluut van overtuigd: God wil tot je spreken en je leven

richting geven. ;-)

We hopen dat de week je ook tools of eye-openers heeft gegeven waar je iets mee kunt in

2022. Dat kan voor iedereen iets anders zijn. 

Mooie, kostbare vrouw, wij vonden het fijn om deze week met je op weg te zijn. God is bij je

in 2022, ga met Hem op avontuur. En doe dat samen met anderen. 

Liefs en zegen!
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https://www.instagram.com/giftoflife_vrouwen/
https://www.facebook.com/GiftofLifeVrouwen
http://eepurl.com/doZOVL
https://www.giftoflife.nl/vrouwen/

