
Het Woord voor Vandaag – week 29 

Maandag 18 juli 

‘Je kunt maar beter met zijn tweeën dan alleen zijn…’ (Pred. 4:9)(NBV21). 

 
Iedereen heeft iemand nodig. 

Een sportjournalist gaf beginnende profs dit advies: ‘Jij kunt gescoord hebben, maar zonder 

goede verdediging en middenvelders en zonder dat je aangespeeld werd, was dat niet gelukt. Zo 

belangrijk ben jij nou ook weer niet!’ En een basketbalcoach van een succesvol team herinnerde 

zijn spelers er steevast aan: ‘Er zijn tien handen nodig om te scoren.’ Zijn boodschap sluit perfect 

aan bij de raad van Salomo: ‘Je kunt maar beter met zijn tweeën dan alleen zijn.’ In je eentje 

bereik je meestal nooit het hoogst haalbare. Gods Woord en het leven zelf leren ons dat het 

leven is ontworpen als een teamsport. In het allereerste begin stelde God dit principe in: ‘Het is 

niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past’ (Gen. 2:18). 

‘In je eentje opereren’ was nooit Gods bedoeling met ons. Eenzaamheid is funest. Gezelschap is 

een levenselixer. In Prediker 4:1-12 spreekt Salomo over de waarde van menselijke relaties in 

een uitdagende en moeilijke wereld. Bijbelse wijsheid omarmt in feite ‘een theologie van wij’ en 

verwerpt ‘een theologie van mij’ (zie Fil. 2:4). Om te winnen in het leven moeten we weerstand 

willen bieden aan de ‘ik doe het zelf wel’ geest die vaak onze cultuur kenmerkt; moeten we 

betekenisvolle relaties opbouwen en onze vrienden leren waarderen; moeten we nauw 

verbonden blijven met de leden van het lichaam van Christus; moeten we eenzamen en 

gebrokenen de hand reiken; moeten we ons uiterste best doen om de aard van echte 

vriendschap te laten zien (zie Spr. 17:17; Hebr. 10:24-25; Luc. 10:25- 37; Joh. 15:13). Volg je je 

eigen weg, dan tref je een doodlopende straat. Gedeeld leven is volledig geleefd leven! 

 
Dinsdag 19 juli 

‘Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf 

genieten van het werk van hun handen’ (Jes. 65:22)(NBV21). 

 
Ouder worden én beter. 

In 1968 ontdekte een wetenschapper in een Indiaans graf een zeshonderd jaar oude halsketting. 

Hij bestond uit zaadjes die aan elkaar waren geregen. Hij plantte een van die zaden, en raad 

eens wat er gebeurde: het ontkiemde en ging groeien. Hoewel het zaad zeshonderd jaar inactief 

was geweest, bezat het nog steeds levenskracht. Misschien ben je al jaren christen en ben je 

inmiddels geestelijk wat ingedut, maar nu zou je graag productief willen zijn. Je verlangt ernaar 

om vruchtbaar te zijn. Het goede nieuws is: het is nog niet te laat! Je kunt nu meteen beginnen. 

‘De rechtvaardigen groeien op als een palm... Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de 

voorhoven van onze God groeien zij op. Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig 

en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is’ (Ps. 92:13-16). 

Wist je dat een palmboom zijn meeste vrucht voortbrengt in zijn laatste jaren? Dat zou ook jouw 

bestemming kunnen zijn. ‘Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, 

en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen’ (HSV). Dus ongeacht 

eeltknobbels, leesbrillen en kaalheid kan je laatste seizoen van het leven zelfs je beste seizoen 

ooit worden. Misschien gaat alles wat trager, maar gevoed met de wijsheid van Gods Woord en 

gesterkt door de jarenlange wandel met Hem kun je nog steeds Gods stempel drukken op deze 

wereld. 
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Woensdag 20 juli 

‘Toen pakte hij [Abraham] het mes om zijn zoon te slachten’ (Gen. 22:10)(NBV21). 

 
Wanneer je wordt getest. 

We worden niet allemaal op dezelfde manier getest, maar wel over dezelfde onderwerpen. Kijk naar 

Abraham. Na twintig jaar te hebben gewacht, gaf God hem een zoon die voorbestemd was om ‘de 
vader... van vele volken’ te worden (Gen. 17:5). Vervolgens zei God dat hij die jongen moest gaan 

offeren op een afgelegen altaar in de woestijn. Het was niet logisch omdat het in tegenspraak was 

met Gods belofte, maar toch gehoorzaamde Abraham. Nu is het onwaarschijnlijk dat jij voor 

eenzelfde soort test komt te staan als Abraham, maar wees gerust, wel over dezelfde soort 

kwesties. Je mate van betrokkenheid wordt bijvoorbeeld op de proef gesteld. Blijf je toegewijd aan 

God wanneer het moeilijk wordt en gehoorzaam je dan nog aan zijn Woord, of zoek je een uitweg? 

Wanneer iets niet logisch lijkt, niet verdiend lijkt of niet eerlijk is, zal je dan nog op God vertrouwen 

en Hem trouw blijven? Je wordt op de proef gesteld ten aanzien van de vraag wie de baas is over je 

leven. Wanneer je de hand van de vijand aan het werk kunt zien of de persoon kunt identificeren 

die verantwoordelijk is voor je hachelijke situatie, spanning of pijn, herinner je je dan nog dat ‘alles 

bijdraagt aan het goede’ en dat God nog steeds de leiding heeft? (Zie Rom. 8:28.) Ook je geloof kan 

op de proef gesteld worden. Toen het leek alsof God zijn belofte verloochende, heeft Abraham toch 

‘door zijn geloof, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opgedragen’ (Hebr. 11:17). Hoe 

kon een liefhebbende vader zoiets doen? Omdat hij er nooit aan twijfelde dat God Isaak zou kunnen 

opwekken, zelfs uit de dood (zie v. 19). Dus wanneer jij op de proef wordt gesteld, ‘blijf dan zonder 

wankelen belijden waarop je hoopt, (want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw)’ (zie Hebr. 

10:23). 

 
Donderdag 21 juli 

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank 

Hem in al uw gebeden’ (Fil. 4:6)(NBV21). 

 
Wetenschap erkent de kracht van gebed (1). 

Gods Woord zegt ons duidelijk dat we in alle omstandigheden dingen aan God kunnen vragen. 

Tegenwoordig begint de wetenschap de waarde en de kracht van gebed in te zien. Onderzoekers die 

de rol van geloof bij gezondheid onder de loep leggen, ontdekken bewijzen die moeilijk te 

weerleggen zijn. Een onderzoek uit 2014 bevestigde bijvoorbeeld dat mensen die bidden en 

voorbede doen en actief zijn in de kerk vaak ook gezonder zijn en langer leven. En nog een aantal 

voordelen: Ontdekt werd dat voor iemand bidden je bereidheid om hem te vergeven vergroot. Toen 

een groep mannen en vrouwen vier weken lang elke dag bad voor het welzijn van een goede vriend, 

waren ze meer bereid om niet alleen de vriend te vergeven, maar ook mensen in het algemeen. 

Vergeving wordt geassocieerd met een betere algehele gezondheid en tevredenheid met het leven. 

Verder kwamen onderzoekers erachter dat gebed en religieuze praktijken een positief effect 

hebben op je vermogen om langetermijndoelen na te streven en te bereiken. Gebed heeft invloed 

op gebieden in je hersenen die zelfbeheersing verbeteren, en mensen die hun doelen als heilig 

beschouwen, zijn vastbeslotener om ze te bereiken. Ook werd ontdekt dat slachtoffers van 

gewelddadige relaties een positief zelfbeeld terugkregen en dat hun emotionele pijn verminderde 

wanneer gebed een plek had in hun leven. Ten slotte bleek dat mensen die waarde hechten aan 

religie en regelmatig naar de kerk gaan, aanmerkelijk minder kans hebben op depressies dan hun 

niet-religieuze leeftijdsgenoten. Al met al een behoorlijk sterk bewijs voor de kracht van gebed! 
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Vrijdag 22 juli 

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ 
(Jak. 5:16)(NBV21). 

 
Wetenschap erkent de kracht van gebed (2). 

Nog zeven aandachtspunten ten aanzien van de kracht van gebed: 1) Bidden en betrokkenheid 

bij een kerk, zo bleek uit onderzoek, verminderden de emotionele tol van financiële stress. 2) 

Een gerespecteerd gerontoloog meldde dat zelf bidden na een hartoperatie je algehele welzijn 

kan verbeteren en je minder angstig kan maken. 3) Een nationaal onderzoek naar de gezondheid 

van kinderen bevestigt dat kinderen die betrokken zijn bij een kerk vaak hoger reiken qua 

onderwijs en beter presteren in rekenen en lezen. En kinderen die zelfs maar één keer per 

maand naar de kerk gingen, zouden al minder kans lopen om zitten te blijven. 4) Positieve 

religieuze overtuigingen lijken een belangrijke rol te spelen bij het herstel van alcohol- en/of 

drugsmisbruik en verlagen de kans op terugval. 5) Bij een onderzoek onder 2000 mensen van 

boven de vijfenzestig ontdekte men dat degenen die naar de kerk gingen in de jaren erna vaak 

minder kans liepen hun mentale vermogens te verliezen. 6) Boosheid verhoogt je stressniveau 

én je bloeddruk. Het bleek dat bidden voor de persoon op wie je boos bent, je boosheid kan 

kalmeren en positieve emoties zoals medeleven kan bevorderen, wat je algehele gezondheid 

verbetert. 7) Ook bleek uit een rapport dat tieners die betekenis vinden in en belang hechten 

aan hun geloof een betere relatie met hun ouders hebben, wat uiteindelijk het hele gezin ten 

goede komt. 

 
Zaterdag 23 juli 

‘… bid voor elkaar, dan zult u genezen’ (Jak. 5:16)(NBV21). 

 
Wetenschap erkent de kracht van gebed (3). 

Paulus schrijft: ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u 

nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 

gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Fil. 4:6-7). Hier zijn nog een paar 

gedachten over de kracht van gebed: wanneer gebed en religieuze praktijken belangrijk zijn 

voor mensen, zo ontdekte men, daalde hun stressniveau en ervoeren ze minder angst. Ook 

bleek dat mensen die regelmatig naar de kerk gaan actiever werken aan het behoud van hun 

gezondheid. Ze zijn meer geneigd om zich regelmatig te laten checken en om gezond te eten, en 

minder geneigd om te veel te drinken of te roken. Ze zorgen vaak ook voor voldoende beweging 

en een goede nachtrust. En daardoor leven ze langer en gezonder. De Bijbel zegt dat je lichaam 

een tempel is van de heilige Geest is... je bent niet van jezelf (zie 1 Kor. 6:19), dus je moet het 

respecteren en er zorg voor dragen. Ten slotte bleek uit een onderzoek naar veroudering dat 

mensen die een zinvolle religieuze overtuiging hebben en dienovereenkomstig leven, minder 

kans hebben op hartaandoeningen. De sleutel ligt in de cruciale rol van bloeddruk en 

hartaandoeningen. Mensen die hun perspectief beschreven als: ‘Mijn religieuze overtuigingen 

vormen de grondslag van mijn levenshouding’, hadden gezondere bloeddrukwaarden en 

werden bij stress niet negatief beïnvloed. Het is nog belangrijk op te merken dat al deze 

onderzoeksrapporten werden gepubliceerd door seculiere, niet-religieuze instellingen. De 

waarheid is dat dagelijks gebed elk aspect van je leven verrijkt en verbetert. 
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Zondag 24 juli 

‘… houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33)(NBV21). 

 

Driemaal goede moed. 

Vroegere rockzangers zongen nogal eens liedjes met overwegend depressieve thema’s. Ze 
stonden dan zowel bekend om hun melancholie als hun muziek. De liedjes gingen over 

verbroken relaties, eenzame nachtclubs en het hopeloze gewicht van het verleden. Kortom, 

sommigen leidden een troosteloos leven in mineur. Hoe anders dan het leven waartoe Jezus zijn 

volgelingen opriep! Bij drie verschillende gelegenheden moedigde Hij zijn discipelen aan om 

‘moed te houden’. Iemand noemde dat ‘de drie goede moeds’ van het Nieuwe Testament! De 

eerste reden om goede moed te hebben is omdat je zonden in Christus zijn vergeven en 

vergeten (zie Matt. 9:2). Vanwege Golgota zullen je fouten en tekortkomingen nooit tegen je 

worden gebruikt (zie Joh. 5:24). De tweede reden om goede moed te hebben, is omdat we niet 

vechten vóór de overwinning, maar vanuit het gezichtspunt ván de overwinning. ‘Jullie zullen 

het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’ 
(Joh. 16:33). En de derde reden om goede moed te hebben is omdat Jezus bij je zal zijn, 

ongeacht wat het leven je brengt of wie tegen je opstaat. Net als de doodsbange discipelen aan 

boord van een door de storm geteisterde boot, zal Hij er zijn wanneer je Hem nodig hebt. Je 

hebt Zijn woord: ‘… ze raakten in paniek… Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, 

wees niet bang’ (Matt. 14:26-27). Vrede is niet de afwezigheid van stormen. Het is weten dat 

Christus bij ons is en dat ‘niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons 

bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39). 
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