
Het Woord voor Vandaag – week 22 

Maandag 30 mei 
‘Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld’  
(Ps. 17:15)(NBV21). 

 
Wanneer je sterft! (4) 
Er is nog nooit een mensenras geweest dat niet in een of ander toekomstig leven geloofde; of het 
nu gaat om hereniging met voorouders zoals sommige indianen geloven, of om de sensuele 
verblijfplaats van gelukzaligheid van de moslim. Hoe is dat te verklaren? Lang voordat men enig 
bewijs voor dit wereldwijde geloof gevonden had, zei Cicero (Romeins staatsman en schrijver uit de 
eerste eeuw na Christus): ‘In alles moet de instemming van alle volkeren beschouwd worden als de 
wet van de natuur, en daaraan weerstand bieden is weerstand bieden aan de stem van God.’ In zijn 
geschreven dialoog Phaedo komt de wijsgeer Plato met krachtige argumenten ten gunste van 
onsterfelijkheid. In het verhaal wordt beschreven dat in de nacht dat de wijsgeer Socrates stierf (hij 
werd ter dood veroordeeld in het jaar 399 v. Chr.), diens vriend Crito hem vroeg hoe hij begraven 
wilde worden. De reactie van Socrates is dat niet hijzelf, Socrates, maar zijn lichaam wordt begraven 
en daar mogen ze mee doen zoals het hen goeddunkt. Ook anderen grote denkers door de eeuwen 
heen pleitten voor onsterfelijkheid. En een beroemd gedicht van Alfred Lord Tennyson gaat over 
iemand die stervende is en beseft dat de achterblijvers hem meegevoerd zien worden op de golven, 
maar dat hij zelf aan het eind zijn Stuurman hoopt te zien wanneer hij achter de horizon verdwijnt. 
En Byron schrijft: ‘Ik voel dat mijn onsterfelijkheid alle pijnen, alle tranen, alle angsten overspoelt en 
als de eeuwige donderslagen van de diepte deze waarheid luid in mijn oren laat klinken - ‘Gij leeft 
voor altijd!’’ Al deze grote geesten deelden de overtuiging van de psalmist: ‘Laat mij, recht gedaan, 
uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.’ Wanneer je het zo bekijkt 
betekent hiér welterusten zeggen gewoon een ‘goedemorgen’ dáár. 

 
Dinsdag 31 mei 
‘… die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden’ (Hebr. 2:15)(NBV21). 

 
Wanneer je sterft! (5) 
‘Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door 
zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden 
die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden’ (v. 14-15). Een theoloog 
heeft eens gezegd: ‘Het graf van Christus was de geboorteplaats van een onverwoestbaar geloof dat 
de dood is overwonnen en dat er eeuwig leven is. Het heeft eigenlijk niet zo veel zin om Plato te 
citeren, het is vrij nutteloos om te wijzen op de Perzische religie en de ideeën en literatuur van het 
latere jodendom. Niet blijvend immers allemaal; maar de zekerheid van de opstanding en van een 
eeuwig leven dat onlosmakelijk verbonden is met het graf in Jozefs tuin, die is niet verloren gegaan; 
en op de overtuiging dat Jezus leeft, baseren wij nog steeds die hoop op burgerschap in een 
Eeuwige Stad. En dat maakt ons aardse leven de moeite waard en draaglijk. Hij bevrijdde hen ‘die, 
door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden.’’ Goed nieuws: je hoeft niet in 
slavernij te leven door de angst voor de dood! Een professor in de rechten, een vermaarde 
autoriteit op het gebied van juridisch bewijs, liet het licht van zijn immense kennis schijnen op het 
bewijs voor de opstanding van Jezus Christus, en weerlegde stap voor stap alle tegenargumenten. 
En toen hij dat deed, concludeerde hij dat het bewijs zo enorm was dat het in elke onpartijdige 
rechtbank op aarde tot een historisch feit zou worden uitgeroepen. Dus wat betekent dit alles voor 
ons als gelovigen? Eenvoudig dit: de opstanding van Christus is een garantie voor de onze! 
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Woensdag 1 juni 
‘… en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden’  
(2 Kor. 5:2)(HSV). 
 
Wanneer je sterft! (6) 
Twee bekende psychiaters, Elisabeth Kübler-Ross, een toonaangevende autoriteit op het gebied 
van dood en sterven, en Raymond Moody, onderzochten de gevallen van meer dan vijfhonderd 
mensen die weer tot leven kwamen nadat ze door hun artsen dood waren verklaard. Hun 
onderzoek overtuigt iedereen die daarvoor open staat. De mensen in de studie beschreven 
ofwel een locatie van schoonheid, verwondering, vreugde en vrede, of ze beschreven iets 
vreselijks. En hoewel hun lichamen echt waren, meldden ze dat ze zelf buiten hun lichaam 
zweefden. Nadat ze ‘dood’ waren verklaard, konden sommigen die blind waren zien. Ze spraken 
over mensen die de kamer binnenkwamen, hoe ze eruitzagen en wat ze deden terwijl ze daar 
waren. Maar toen deze mensen weer ‘terugkwamen’, konden degenen die blind waren niet 
meer zien. In een boek over leven na de dood schrijft Dr. Moody: ‘Een arts vertelde me over zijn 
ervaring bij het behandelen van een man die klinisch dood was verklaard. Hij slaagde erin de 
man te reanimeren, die vervolgens de dokter aanklaagde omdat hij hem vanuit de heerlijkheid 
die hij had ervaren had teruggebracht in dit ellendige bestaan. Een vrouw die haar situatie 
beschrijft nadat ze een ademstilstand had gehad, meldt dat de artsen die haar probeerden te 
reanimeren, op haar lichaam duwden om haar terug te krijgen terwijl ze zich boven hen bevond, 
omlaag keek en zei: ‘Laat me met rust!’’ De apostel Paulus legt uit waarom: ‘Wij weten dat 
wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een 
woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij 
zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt 
aangetrokken’ (v. 1-2). Kortom: wanneer je sterft, kom je pas echt tot leven! 
 
Donderdag 2 juni 
‘Woorden hebben macht over leven en dood…’ (Spr. 18:21)(NBV21). 
 
Ga zeggen wat God zegt. 
Spreek niet zonder na te denken. En zeg geen dingen die in tegenspraak zijn met Gods Woord. 
Dat zijn geen gemakkelijke principes om naar te leven, maar het zijn kwesties van leven en 
dood. De Bijbel zegt dat woorden macht hebben over leven en dood. En wat je zegt kan dus ook 
positief of negatief inwerken op jouzélf. Je eigen woorden hebben soms meer macht om je te 
beïnvloeden dan de woorden van iemand anders. Want uiteindelijk gaat het er niet om wat 
anderen zeggen, maar wat jij tegen jezelf zegt wanneer zij zijn uitgepraat. Kortom: jij hebt altijd 
het laatste woord! Je komt ook nooit toe aan wat God voor je toekomst heeft gepland zolang je 
nog in het verleden leeft. Je kunt je verleden niet ongedaan maken, dus beleef het niet steeds 
opnieuw in je hoofd. God zei: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds gebeurd is, denk niet terug aan het 
verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten’ (Jes. 43:18-19). Het wordt tijd om op één lijn te 
komen met God en te gaan zeggen wat Hij over jou zegt. En dat is niet niks. Wat je zegt vanaf 
het moment dat je ‘s ochtends opstaat totdat je ‘s avonds naar bed gaat, heeft namelijk niet 
alleen invloed op je dag; het beïnvloedt je hele perspectief en levenskoers. En wanneer je God 
om specifieke antwoorden hebt gevraagd, zorg er dan voor dat je gebeden overeenkomen wat 
God in zijn Woord zegt. Houd dat altijd in gedachten wanneer je spreekt! 
 



Het Woord voor Vandaag – week 22 

Vrijdag 3 juni 
‘… erger je niet, dat brengt maar onheil’ (Ps. 37:8)(NBV21). 
 
Herken je triggers. 
Een wapen kan beschermen of vernietigen; het hangt er maar vanaf wie het gebruikt. Boosheid 
werkt op dezelfde manier; daarom is het verstandig om te weten wat jou triggert of van de wijs 
brengt. Enkele van de meest voorkomende triggers komen naar voren: 1) Wanneer je rechten 
zijn geschonden. Is het dan altijd erg om boos te worden? Nee, want soms is het probleem dat 
je het meest irriteert, het probleem waarvoor God juist joúw hulp nodig heeft voor een 
oplossing. Deze wereld is een betere plek dankzij mannen en vrouwen die hun leven hebben 
gewijd aan het bestrijden van ziekte, armoede, corruptie en onrecht. Dat is wat Jezus deed toen 
Hij de tempel zuiverde van afpersers. De Bijbel zegt: ‘Als u boos wordt, zondig dan niet… geef de 
duivel geen kans’ (Efez. 4:26-27). 2) Wanneer je gefrustreerd bent omdat dingen niet gaan zoals 
jij wilt. Een recent nieuwsbericht vertelde over een man die op zijn mountainbike ging jagen. 
Toen die kapotging, werd hij boos en schoot hem aan stukken. Dat slaat natuurlijk nergens op! 
Zoals een auteur opmerkte: ‘Woede is een wind die de lamp van de geest uitblaast.’ 3) Wanneer 
je onder constante stress staat. Paulus schrijft dat we onszelf niet hoger moeten aanslaan dan 
we kunnen verantwoorden en verstandig over onszelf moeten denken’ (zie Rom. 12:3). Door te 
veel activiteit in te weinig tijd te proppen, vraag je om moeilijkheden: stress bijvoorbeeld. Als 
een vioolsnaar die steeds strakker wordt aangespannen, knap je uiteindelijk. Dan voel je je 
schuldig en denk je dat je niet geestelijk genoeg bent. Er is altijd wel iets in het leven, dus 
anticipeer op uitdagingen en laat ruimte voor het onverwachte. Kortom: ‘Erger je niet, dat 
brengt maar onheil.’ 
 
Zaterdag 4 juni 
‘Ik wil Christus kennen…’ (Fil. 3:10)(NBV21). 
 
Intimiteit met Jezus - het geheim van overwinning. 
Paulus zei: ‘Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen 
in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood…’ Laten we dit vers eens nader bekijken. 
1) ‘Ik wil Christus kennen.’ In de Bijbel duidt het woord ‘kennen’ op fysieke intimiteit tussen 
twee mensen die van elkaar houden. Bijvoorbeeld: ‘Adam kende (had gemeenschap met) Eva, 
zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld’ (Gen. 4:1). 2) ‘… door de kracht van 
zijn opstanding te ervaren.’ Wat is dood in jouw leven dat moet worden opgewekt? Er is geen 
probleem dat Christus’ opstandingskracht niet aankan. En hoe kom je aan die kracht? Wanneer 
je van intimiteit met Christus je hoogste prioriteit maakt, boor je zijn kracht aan. Sommigen van 
ons zouden het prettiger vinden als het vers ook echt eindigde na de woorden ‘de kracht van 
zijn opstanding’. Maar de waarheid is dat als je intimiteit met Christus wilt, bereid moet zijn om 
‘te delen in zijn lijden’. Hier verwijst het woord ‘lijden’ niet naar een slecht allergieseizoen of 
een verliesreeks op de aandelenmarkt. Voor Paulus betekende het geslagen, verraden en 
onthoofd worden. Maar het bracht een niveau van intimiteit met Jezus dat op geen enkele 
andere manier kon worden ervaren. Als je ooit diep met iemand anders hebt meegeleden, 
begrijp je dit principe. Je zult nooit echte intimiteit met iemand ervaren door tegen hem te 
zeggen: ‘Ik wil alleen de goede tijden met je delen.’ Vaak komen de sterkste relatiebanden voort 
uit het lijden dat we samen doormaken; beproevingen die ervoor zorgen dat we elkaar leren 
kennen, liefhebben en vertrouwen op een nieuwer en dieper niveau. 
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Zondag 5 juni 
‘… wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem 
zoeken’ (Hebr. 11:6)(NBV21). 
 
Sleutels tot verhoord gebed (1). 
Net zoals de juiste sleutel de deur opent, zijn er bijbelse principes die als sleutels tot gebed 
fungeren. Laten we ze de komende dagen eens bekijken. Geloof. ‘Zonder geloof is het 
onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat 
en dat Hij beloont wie Hem zoeken’ (v. 6). God reageert niet automatisch op jouw behoefte. Kijk 
om je heen en je zult zien dat iedereen onvervulde behoeften heeft. Waar reageert God dan wel 
op? Op je geloof! Maar Satan zal proberen je denken te vullen met twijfels. En wanneer hij dat 
doet, moet je je hart onderzoeken en zien wat het zegt. Je kunt Gods Woord in je hart geloven, 
zelfs wanneer je het in gedachten in twijfel trekt. Dus vertrouw op wat in je hart zit in plaats van 
in je hoofd. Soms begint twijfel met afleiding. Wanneer je wordt afgeleid van Gods beloften, 
begin je te twijfelen. En naarmate je je meer en meer op je problemen concentreert, begint je 
geloof te wankelen. Wanneer dat gebeurt, moet je je als een laserstraal opnieuw richten op 
Gods beloften - en slechts een vluchtige blik op je problemen werpen. Probeer ze niet te 
ontkennen, maar geef ze geen onnodige aandacht. De Bijbel zegt: ‘Vraag vol vertrouwen (Laat 
hij er in geloof om vragen, zegt de HSV), zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als golven in zee, 
die door de wind nu eens de ene kant en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo 
aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer 
zal krijgen’ (Jak. 1:6-8). Blijf verankerd in Gods Woord en laat je niet alle kanten op drijven 
wanneer je omstandigheden beginnen te veranderen. 
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