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Ik kijk niet om ...
God kent mijn vruchteloze inspanningen, de verspilde uren, 
mijn zonden en mijn spijt. Ik geef het over aan Hem die het al 
bedekt en genadig vergeeft en dan vergeet. 

Ik kijk niet vooruit...
God weet wat komen gaat, Hij kent de weg die mij naar Huis 
zal leiden. Hij staat mij bij in elke tegenspoed en draagt de 
last die ik niet dragen kan.

Ik kijk niet om me heen...
Dan zou angst mij overspoelen in het wilde water van de le-
venszee, in een donkere wereld vol kwaad en leed, waarin de 
hoop op rust en vree verdwijnt.

Ik kijk niet naar mijzelf...
Dat maakt mij moedeloos, want in mij is niets waarop ik kan 
vertrouwen, alleen maar fouten en gebreken en zwakke po-
gingen die tot niets leiden.

Maar ik kijk omhoog...
Naar mijn Heiland boven! Want bij Hem komt mijn hart tot 
rust en verdwijnen mijn angsten. Bij Hem is vreugde en liefde 
en wijkt de duisternis voor licht. Bij Hem is volkomen vrede 
en in Hem wordt elke hoop vervuld.
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Wie is DEZE? (1)
_____________________________________________________

Deze vraag hebben veel mensen zichzelf ten aanzien van de Here 
Jezus gesteld, niet alleen nu maar bovenal ook tijdens de omwande-
ling van de Here Jezus op aarde. 
De mensen zagen toen wat Hij deed, hoorden de woorden die Hij 
sprak en werden daardoor met de gewetensvraag geconfronteerd: 
“Wie is DEZE?” 

Dat is een vraag die elk mens moet beantwoorden, omdat ieder 
mens voor de keuze wordt gesteld of hij/zij de uitgestoken hand van 
de Here, door de zending van zijn Zoon, wil aannemen of afwijzen. 
Het is de keuze tussen eeuwige behoudenis of voor eeuwig verloren 
te zijn (Joh. 3:16).

We zullen lezen wat diverse personen rondom de Here Jezus daar-
over gezegd en gedacht hebben, maar bovenal wat God Zelf over de 
Here Jezus heeft gezegd, ook tot onze lering. 

Er zijn er ook geweest die heel duidelijk wisten te vertellen wie Hij 
in werkelijkheid was, omdat zij Hem kenden voordat Hij in het vlees 
kwam. 
In het Oude Testament is op vele plaatsen door de profeten geschre-
ven dat de Verlosser zou komen om de mensen te verlossen van 
hun zonde(n). Deze Verlosser wordt onder andere aangeduid als ‘de 
Zoon van God‘. 
In de Psalmen wordt gezegd: “Ik wil gewagen van het besluit des Heren: 
Hij sprak tot Mij, mijn Zoon zijt Gij”. En even verder zegt de Here: 
“Kust de Zoon…Welzalig allen die bij Hem schuilen” (Ps. 2:7 en 12). 
En de profeet Jesaja schrijft: “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
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gegeven…en men noemt Hem…Sterke God, eeuwige Vader” (Jes. 9:5). 
Dat was het teken waarover God al eeuwen voor de geboorte van de 
Here Jezus had gesproken, want “De Here Zelf zal u een teken geven: 
Zie, de jonkvrouw zal …een Zoon baren, en zij zal Hem de naam Immanuël 
geven …hetgeen betekent: God met ons” (Jes. 7:14 en Matth. 1:23). De 
engel Gabriël had tegen Maria gezegd dat het Kind, uit haar gebo-
ren, “Zoon des Allerhoogste” genoemd zou worden en ook “Zoon van 
God” (Luc. 1:32a, 35b).

Bij de doop van de Here Jezus in de Jordaan, klonk de stem van God 
uit de hemelen die zei: “Deze is mijn Zoon…” (Matth. 3:17). Deze 
verklaring van de Here God over zijn Zoon, de Here Jezus, zou toch 
voldoende moeten zijn om de mensen te overtuigen van de vervul-
ling van de profetieën. Deze woorden uit de hemel zouden toch het 
einde moeten betekenen van alle discussies betreffende de waarheid 
aangaande de persoon van de Here Jezus, maar helaas is de werke-
lijkheid weerbarstiger.

De vraag: “Wie is toch DEZE?”, klinkt nog steeds onverminderd. Ons 
antwoord op die vraag is echter niet vrijblijvend, want de Here Jezus 
heeft Zelf gezegd: “…indien gij niet gelooft dat Ik het ben, zult gij in uw 
zonden sterven” (Joh. 8:24). De vraag is dus niet welke mening andere 
mensen over de Here Jezus hebben, maar úw mening wordt daar-
over gevraagd en het antwoord op die vraag is beslissend voor uw 
eeuwig heil of uw eeuwig oordeel!

Vanaf het begin.
Opdat er geen misverstand zou kunnen ontstaan, wie God had voor-
bestemd om zijn volk te verlossen van hun zonde(n), sprak de engel 
Gabriël, die voor Gods aangezicht staat, tot Maria bij de aankon-
diging van de geboorte: “…gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal 
groot zijn en Zoon des Allerhoogste genoemd worden…” (Luc. 1:32). 
Een andere engel zei tot Jozef: “Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de 
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naam Jezus geven, want Hij is het die het volk zal redden van hun zonden” 
(Matth. 1:21-23). 
Het is het getuigenis van twee verschillende engelen, “opdat op de 
verklaring van twee of drie getuigen elke zaak vast sta” (Matth. 18:16). Al 
vóór de geboorte van de Heiland werd daarmee duidelijk gemaakt 
dat de Here Jezus de volkomen unieke Persoon is, die door God is 
aangewezen: niemand anders dan Jezus alleen!

De vader van Johannes de Doper werd op de dag van de besnijde-
nis van zijn zoontje, vervuld met de Heilige Geest en sprak: “en gij 
kind, zult een profeet des Allerhoogste heten, want gij zult uitgaan voor het 
aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden” (Luc. 1:76). Johannes 
de Doper werd daarmee aangeduid, zowel als profeet alsook als de 
wegbereider voor de Here Jezus.

Ongeveer zes maanden later werd de Zoon van Maria ook besneden 
en ontving de naam Jezus (Luc. 1:36 en 2:21). Nadat volgens de wet 
de dagen van de reiniging waren vervuld (Lev.12:1-4 en 6-8), gingen 
Jozef en Maria met de Here Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Op 
datzelfde tijdstip was er door de Heilige Geest nog iemand naar de 
tempel geleid: de oude Simeon. Deze oude man ‘Uw dienstknecht’, 
neemt het kind Jezus in zijn armen en begint spontaan God te loven! 
Hij spreekt een openbaring uit: “Uw heil…licht tot openbaring voor de 
heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël”. 
De toekomstige gelovigen uit de heidenen worden door Simeon vóór 
het volk Israël genoemd! Het is alsof de Heilige Geest hier reeds, bij 
monde van Simeon, laat weten dat de Joden in meerderheid de Here 
Jezus zouden afwijzen en dat daardoor het heil tot de heidenen zou 
uitgaan. Simeon zei dat ook: “Zie, DEZE is gesteld tot een val en een 
opstanding van velen in Israël, én tot een teken dat weersproken wordt” 
(Luc. 2:25-34). 
Het teken van God, waarvan de profeet Jesaja, geleid door de Hei-
lige Geest, had gesproken (Jes. 7:14), zou weersproken worden door 
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het volk van God, zoals dat heden ten dage nog steeds in overgrote 
meerderheid het geval is. Stefanus heeft dat later de Joodse raad en 
de hogepriester opnieuw voor ogen gehouden toen hij, vol van de 
Heilige Geest, zei: “hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren: gij 
verzet u altijd tegen de Heilige Geest , gelijk uw vaderen, zo ook gij” (Hand. 
7:51-54).

De Here Jezus was ongeveer dertig jaar oud, toen Hij zijn openbare 
dienst begon te midden van het Joodse volk (Luc. 3:23), niet heime-
lijk maar op dezelfde plaats waar Johannes de Doper in de Jordaan 
velen uit het volk doopte. Op die plaats waren heel veel Joden aan-
wezig uit Jeruzalem, heel Judea en de gehele Jordaanstreek. 
Voor de Farizeeën en Sadduceeën, die alleen maar uit nieuwsgierig-
heid kwamen kijken, had Johannes geen goed woord over: ‘adde-
rengebroed’, daarmee aangevend wat de Here Jezus later opnieuw 
tegen hen zou zeggen: “Gij hebt de duivel tot vader” (Luc. 3:5-7 en Joh. 
8:44). 

En te midden van deze grote volksmenigte verschijnt de Here Je-
zus, om Zich ook door Johannes te laten dopen. Onmiddellijk na de 
doop van de Heiland gebeuren er bijzondere dingen: 
1. de hemelen openen zich,
2. Johannes ziet de Geest van God als een duif neerdalen op de 

Here Jezus en
3. er klinkt een stem uit de hemel die zegt: DEZE is mijn Zoon! 

(Matth. 3:13-17).

ad 1) Er wordt slechts enkele malen in de Bijbel vermeld dat de he-
mel open gaat, o.a. in Ezech. 1:1, Hand. 7:56 en hier. Maar 
alleen bij de doop van de Here Jezus klinkt er vanuit die ge-
opende hemel ook een stem, die getuigenis aflegt over de Per-
soon, die zojuist uit het doopwater opgestegen was. De Here 
Jezus zei later tegen Nathanaël over de toekomst: “Voorwaar, 
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voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen 
Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen” (Joh. 1:52).

ad 2) De Heilige Geest, die onder andere door de oude Simeon in 
de tempel had gesproken, wordt nu zichtbaar in de gedaante 
van een duif en Johannes ziet dat deze hemelse duif alléén op 
de Here Jezus neerdaalt. Johannes heeft later nog een aanvul-
lende verklaring over deze bijzondere gebeurtenis afgelegd. 
“En Johannes getuigde en zei: Ik heb aanschouwd dat de Geest neer-
daalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. Hij (d.i. de 
Here) had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet neerdalen én op 
Hem blijven, DEZE is het die met de Heilige Geest doopt. DEZE is 
het, van wie ik zei: Na mij komt een Man, die vóór mij geweest is…” 
(Joh. 1:29-34). De Here Jezus was de eerste Mens, die met de 
Heilige Geest werd gedoopt, niet door Johannes de Doper, een 
mens, maar door God Zelf. 

 Zo kunnen ook de gelovigen alleen door de Here met de Hei-
lige Geest worden gedoopt en niet door een mens. De mensen 
die tot geloof in de Here Jezus gekomen zijn, krijgen de Hei-
lige Geest als eerste gave, mede om te verstaan dat diezelfde 
Geest, die van de Vader uitgaat, ook in ons getuigenis aflegt 
van de waarheid betreffende de Persoon van de Here Jezus.

ad 3) Er klonk een stem vanuit de hemel om daar, aan het bij de 
Jordaan verzamelde Joodse volk, duidelijk te maken dat de 
Here Jezus niet zomaar een mens was uit dat volk, maar dat 
Hij de Zoon van God en de Geliefde is, in wie de Vader zijn 
welbehagen heeft. 

 Wie? Deze, voor wie de Vader de hemelen opende om ook de 
Heilige Geest op Hem te laten neerdalen. 

 Dit was een bijzonder moment in de geschiedenis waarop zo-
wel de Vader als de Zoon en de Heilige Geest, de goddelijke 
Drie-eenheid, samen gevonden worden. En dat alles om aan 
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de mensen duidelijk te maken, hoe bijzonder de Here Jezus in 
Gods ogen is!

 De Here Jezus zou later tot het volk zeggen: “De Vader, die Mij 
gezonden heeft, die getuigt van Mij” (Joh. 5:37 en 8:18). De evan-
gelist Johannes schrijft: “Want dit is het getuigenis, dat Hij van zijn 
Zoon getuigd heeft… want drie zijn er die getuigen in de hemel: de 
Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één” (1 Joh. 
5:7-9).

We kunnen bij de mensen te rade gaan en hen vragen wie zij vinden 
dat de Here Jezus is. Er zullen dan verschillende antwoorden komen, 
zoals: een goed mens, een sociaal mens, een mens die zorg had 
voor de onderklasse, een superster (Jesus Christ Superstar, waar de 
filmindustrie financieel voordeel uit geslagen heeft) en nog zoveel 
meer antwoorden, die echter geen van alle recht doen aan wie Hij 
in werkelijkheid is: de eniggeboren Zoon van God, die gekomen is 
om op aarde de Vader te verheerlijken en om zondaren te behouden. 

De Bijbel leert ons dat voor het geloof niet bepalend is wat de men-
sen over de Here Jezus zeggen, maar dat wij ons geloof moeten bou-
wen op het getuigenis dat God Zelf heeft gegeven van de Here Jezus. 
“Indien wij het getuigenis van mensen aannemen: het getuigenis van God 
is méér, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd 
heeft” (1 Joh. 5:9).
“…zijn Zoon Jezus Christus. Deze (St.Vert.) is de waarachtige God en het 
eeuwige leven” (1 Joh. 5:19b, 20).

In de evangeliën komt ook een aantal getuigenissen voor uit een 
hoek waarvan dat misschien niet te verwachten was: het getuigenis 
van boze en onreine geesten. 
Toen de Here Jezus in de synagoge in Kapernaüm was, bleek daar 
een mens te zijn met een onreine geest. Hij begon luid tegen de 
Here Jezus te schreeuwen toen hij Hem zag. De onreine geest vroeg 
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aan de Here Jezus of Hij nu al gekomen was om hen te verdel-
gen, daarmee aangevend dat de Heer in gezag boven hen stond en 
dat Hij het oordeel over de boze en onreine geesten zal uitoefenen. 
Maar de onreine geest zei nog iets opmerkelijks: “Ik weet wel wie Gij 
zijt: de Heilige Gods” (Marc. 1:21-28). Zoals ook de engel Gabriël tot 
Maria had gezegd: “daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon 
Gods genoemd worden” (Luc. 1:35). 

Enige tijd later, na de genezing van de schoonmoeder van Petrus 
(hoezo celibaat?), geneest de Here Jezus vele mensen die ziek waren 
en Hij drijft ook vele boze geesten uit. Hij laat de geesten niet toe te 
spreken “omdat zij Hem kenden”! (Marc.1:33,34).
Tijdens een andere gelegenheid werpen de boze geesten zich voor 
Hem neer, telkens als zij Hem zien en schreeuwen, zeggende: “Gij 
zijt de Zoon van God” (Marc. 3:11 en 5:7).
De les voor ons is dat wij wel kennis mogen nemen van deze uit-
spraken van de boze geesten, want ze staan niet voor niets in de Bij-
bel, maar dat zij ons niet tot leraar mogen dienen, want dan begeven 
we ons op occult terrein. Wij moeten ons onderwijs niet zoeken bij 
de boze en onreine geesten, want de gelovigen hebben de Heilige 
Geest ontvangen en daarom dienen wij ver weg te blijven bij sa-
menkomsten waar contact wordt gezocht met de geestenwereld! De 
Here Jezus heeft gezegd: “doch wanneer Hij komt, de Geest der Waar-
heid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit 
Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal 
Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne 
nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom 
zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.” (Joh. 16:13-15)

Nog weer later is er de ontmoeting van de Here Jezus met Legioen, 
die bezeten is door een onreine geest. Hij valt voor de Here Jezus 
neer en roept: “Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Al-
lerhoogste God?”. Opnieuw een erkenning van een onreine geest over  
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de Persoon van de Here Jezus. De onreine geest ‘smeekt’ (tweemaal), 
niet om genade, maar om uitstel van het oordeel (Marc. 5:6-12). De 
onreine geest vroeg zich niet af wie DEZE was, nee, hij wist het en 
was bevreesd. De mensen begonnen zich langzamerhand af te vra-
gen wie DEZE toch was, die zulke wonderen deed. 

Wordt D.V. vervolgd.

~~~~~~~~~~

Wie is toch DEZE?

          Liefde van beneden naar boven is:
aanbidding.

          Liefde van de een naar de ander is:
genegenheid.

          Liefde van boven naar beneden is:
genade.

                Bewaar uzelf in de liefde Gods.
   (Judas, vers 20)
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De Mantel (1)
_____________________________________________________

In de Bijbel speelt de mantel een bijzondere rol. In enkele korte afle-
veringen willen we nagaan wat de betekenis van deze bekleding is.
Een mantel, soms ook wel als kleed aangeduid, is bedoeld om ie-
mand mee te bekleden en/of te bedekken.
In de Bijbel vinden we verschillende mantels, zoals een mantel om 
de naaktheid te bedekken, een profetenmantel, een priestermantel 
enz. We willen lezen wat de Bijbel ons leert over deze verschillende 
mantels en nadenken over hun geestelijke betekenis.

De eerste keer dat er in de Bijbel sprake is van de bedekking van de 
mens, vinden we in de Hof van Eden. Toen de Here God man en 
vrouw tot aanzijn had geroepen, waren zij naakt, “maar zij schaamden 
zich voor elkaar niet” (Gen.2:25). Er was geen reden voor Adam en 
Eva, om zich voor elkaar te schamen, want zij leefden in volkomen 
harmonie met elkaar en met de Here, totdat…

Nadat zij door het bedrog van de duivel in zonde zijn gevallen, ver-
andert hun onbevangenheid, en ontstaat er schroom. Zij bemerken 
dat zij naakt zijn en proberen daarvoor een oplossing te vinden: zij 
maken zich schorten van vijgenbladeren. Zo verbergen zij hun naakt-
heid, niet alleen voor elkaar, maar ook voor God (Gen3:7,8,10). Er 
is bij hen het besef ontstaan dat zij zo niet langer voor God kunnen 
verschijnen; er ontstaat schaamte. 

In de huidige tijd zien we dat de mensen juist weer makkelijk ‘uit de 
kleren gaan’; de schaamteloosheid neemt ongekende vormen aan, 
mede omdat het zondebesef grotendeels is verdwenen. Men beseft 
niet langer dat de onbedekte mens niet voor God kan bestaan.
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Adam en Eva probeerden zelf een oplossing te vinden voor hun 
naaktheid, door voor zichzelf schorten te maken, maar daar neemt 
de Here geen genoegen mee. De mens kan niet door eigen inspan-
ningen en werken Gode aangenaam zijn. God Zelf moet daarvoor 
een oplossing bieden, en dat doet Hij ook.

Nadat de Here tot de duivel gezegd had, dat zijn kop vermorzeld 
zal worden door het zaad van de vrouw die hij juist daarvoor verleid 
had (1 Tim. 2:14), geeft de Here aan Adam en Eva een bedekking, 
niet van de bladeren van een boom, waarbij zojuist de zonde haar 
intrede in de schepping had gedaan, maar de Here slacht Zelf een 
offerdier en bekleedt de mens met de huid ervan. 
De dood, waarvoor God had gewaarschuwd, deed daarmee zijn in-
trede in de schepping. Niet de dood van Adam en Eva, maar de 
dood van een onschuldig dier! Het zelfgemaakte schort van boom-
bladeren, waarbij geen bloed had gevloeid, had voor de Here geen 
enkele waarde, “want zonder bloedstorting is geen vergeving mogelijk” 
(Hebr. 9:22). En zo konden die eerste twee mensen verder leven, 
dankzij de mantels die God voor hen gemaakt had.

Door het offer van een onschuldig dier, maakt God vanaf het begin 
van de schepping duidelijk dat de schuldige mens niet voor God kan 
bestaan uit eigen werken, maar alleen kan bestaan uit het offer dat 
God Zelf brengt. En dat is het thema dat de gehele Bijbel door aan 
ons kenbaar wordt gemaakt: Eén Onschuldige moet sterven voor de 
vele schuldigen. En zo zou uiteindelijk de Here Jezus, de enige On-
schuldige, sterven voor ons, die schuldig zijn. 
Toen de Here Jezus voor de rechterstoel van Pilatus stond, moest 
deze rechter driemaal erkennen: “Ik vind geen schuld in Hem” (Joh. 
18:38 + 19:4,6). 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft van de Here Jezus 
dat Hij heilig was, zonder schuld of smet en gescheiden van de zon-
daren (Hebr. 7:26,27).

De Mantel
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Paulus schrijft: “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met 
Christus bekleed” (Gal.3:27). Als God nu naar de gelovige kijkt, ziet 
Hij niet meer de oude mens, in zijn onbedekte toestand, maar ziet 
Hij de nieuwe mens, die bekleed is met Christus! 

O, Heiland God, uw liefde groot!
U had geen lust in onze dood, 
maar in ons heil en leven.
U ziet ons thans in Christus aan,
hebt ons met goedheid overlaân,
U willen we ere geven.

Draagt u al de bedekking van Christus?

Wordt D.V. vervolgd.

~~~~~~~~~~

 Mijn kruis is daar waar de wil van God 
 en mijn eigen wil elkaar ontmoeten.

 “Indien iemand achter Mij wil komen,
 die verloochenen zichzelf en neme dagelijks   
 zijn kruis op en volge Mij.” (Luc. 9:23)

De Mantel
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (15)

_____________________________________________________

3:8,9 “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders 
lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of 
laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat 
gij zegen zoudt beërven.”

In Johannes 17 vinden we het gebed van de Here Jezus tot Zijn Vader 
opgetekend, waarin Hij degenen die in Hem geloofd hebben en die 
later nog in Hem zouden geloven, aanbeveelt in de zorg van Zijn 
hemelse Vader. 
Het is opvallend hoe Hij daarbij spreekt over de positie en de taak 
van de gelovigen ten opzichte van de wereld waarin zij zich bevin-
den: “Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle 
mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en 
de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet 
uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar 
dat gij hen bewaart voor de boze. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is 
de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen 
gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 
mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor 
hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij 
Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, 
heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: ik in hen en Gij 
in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij 
gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad heeft.” 
(Joh. 17:13-23)

Zo heeft de Here Jezus gebeden toen de periode waarin Hij Zijn ge-
meente zou gaan bouwen uit Jood en heiden voor de deur stond. Wij 
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leven in de tijd kort voor de wederkomst van de Heer, zoals Petrus in 
deze brief al schrijft in hoofdstuk 4:7. 
Wanneer we dan terugzien op de eeuwen die zijn verstreken dan 
zouden we zeggen dat er alleen maar verdeeldheid en heel weinig 
eenheid te zien is geweest in de christenheid en dat het gebed van 
de Heer kennelijk niet is verhoord. 
En toch vergissen we ons dan. Het is waar: er zijn vele (kerk)gebou-
wen in de wereld met op hun deur steeds weer een andere naam en 
het lijkt er wel op dat in deze laatste tijd voor Zijn komst er steeds 
meer verdeeldheid te zien is en steeds minder éénheid. Maar dan 
kijken we naar de buitenkant terwijl de Heer het hart aanziet. 

Hij weet wie de Zijnen zijn en die heeft Hij in alle kerken en krin-
gen, die heeft hij over de hele wereld; diegenen die in de Here Jezus 
geloven als hun Zaligmaker die voor hun zonden wilde boeten op 
het kruis van Golgotha. Want dat is waar het om gaat: niet in de 
eerste plaats het lid zijn van een bepaalde kerk of kring, maar per-
soonlijk geloof in Hem die kwam om onze straf op zich te nemen. 

Hoe belangrijk is het in deze tijd om dat persoonlijk geloof en de 
daaruit voortvloeiende levenshouding, waar het in het gedeelte van 
de brief van Petrus dat we nu voor de aandacht hebben in het bijzon-
der over gaat, te laten zien aan de wereld om ons heen. 
Nog steeds is het doel daarvan: ‘opdat de wereld gelove en opdat de 
wereld erkenne’, zoals de Here Jezus dat in Zijn gebed heeft uitge-
sproken. En wat moet de wereld dan geloven en erkennen? Dat de 
Vader de Zoon gezonden heeft. Waarom heeft de Vader de Zoon in 
de wereld gezonden? Dat lezen we in Joh. 3:17: “Want God heeft zijn 
Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar 
opdat de wereld door Hem behouden worde.” 

Zo sprak Petrus op de Pinksterdag over Jezus Christus: “En de behou-
denis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam 
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aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden.” (Hand. 
4:12). Zo mogen we ons licht laten schijnen onder de mensen en 
hen door onze houding ertoe brengen te geloven en te erkennen dat 
de Here Jezus ook voor hen gekomen is.

“Weest barmhartig (vergevensgezind naar anderen toe) en ootmoedig 
(niet jezelf op de eerste plaats zetten, maar beseffend dat het de Heer 
is die je kracht geeft).” Dat mag onze houding zijn naar de mensen 
om ons heen. Vergeldt geen kwaad met kwaad. Dat is een wel heel 
menselijk trekje, waar we nogal eens last van kunnen hebben. Wan-
neer ons kwaad wordt aangedaan zijn we geneigd dat meteen te 
beantwoorden, lik op stuk. Denk daarbij aan de Heer, die voor ons 
gebeden heeft. Laat Hij ons voorbeeld zijn, Hij die zoveel kwaad 
moest ondervinden, maar met liefde antwoordde. 
Laster is iets wat we nog moeilijker kunnen verdragen, dat is im-
mers iets dat steeds weer pijn doet: wanneer over ons iets kwaads 
gezegd wordt dat helemaal niet waar is. Als dat gebeurt geven we 
dan een koekje van eigen deeg terug? Of zien we op onze Heiland, 
die meer dan enig ander mens belasterd werd. Laten we ook hierin 
niet onszelf verdedigen, maar laten we het overgeven aan Hem die 
in de brief aan de Hebreeën een Hogepriester wordt genoemd: “want 
wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, 
maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, 
doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot 
de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden 
om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” (Hebr. 4:15,16).

‘Maar zegent integendeel’, zo roept de apostel ons op. Ook hierin is 
hij een trouw navolger van de Heer en roept de woorden die de Here 
Jezus in de bergrede heeft uitgesproken in herinnering: “Gij hebt ge-
hoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij 
haten. Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, 
opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is; want Hij 
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laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over recht-
vaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, 
wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij 
alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de 
heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader 
volmaakt is.” (Matth. 5:43-48) 

Zo wil de Heer dat we in het leven staan, zo wil Hij dat we de 
mensen om ons heen, die nog niet zo groot een heil deelachtig zijn 
geworden, tegemoet treden. 
Hij heeft ons de Heilige Geest van de Vader in ons hart gegeven en 
wanneer we daarop acht slaan en onszelf opzij zetten dan mogen 
we iets laten zien van die onbegrensde liefde die de Vader heeft voor 
verloren zondaren. Hij zou ze moeten oordelen, maar vergeeft ze 
hartelijk wanneer ze tot Hem komen op grond van het verlossings-
werk van Zijn geliefde Zoon, volbracht op het kruis van Golgotha. 

Het is niet de zegen van onszelf die we om ons heen mogen ver-
spreiden, het is Gods zegen. De apostel wijst ons er hier op dat we 
zegen kunnen verspreiden omdat we ertoe geroepen zijn om zegen 
te beërven! We mogen van de aardse omstandigheden wegzien naar 
boven waar ons een zegen is bereid. 
Die hoop, die verwachting, ja die zekerheid houdt ons overeind en 
geeft ons kracht om zegen te verspreiden ook in moeilijke omstan-
digheden, ook ten opzichte van mensen die ons kwaad berokkenen 
en belasteren. Laten we daarbij altijd ons oog gericht houden op ons 
grote voorbeeld, onze Heiland, van wie die wonderlijke woorden 
geschreven staan dat Hij “de gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen 
Hij heeft geleden.” (Hebr. 5:8)

Zo is het leven voor ons ook een oefening om steeds meer in afhan-
kelijkheid van de Heer te leven en steeds meer in Zijn voetspoor 
te gaan. Altijd met het oog gericht op die hemelse toekomst die 
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Hij voor ons heeft bereid. Ten opzichte van de eeuwigheid die ons 
wacht bij Hem is ons aardse leven slechts kort: “De dagen onzer jaren, 
daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin 
onze trots was, is moeite en leed (oefening!), want het gaat snel voorbij, en 
wij vliegen heen.” (Ps. 90:10) 
Waarheen? Naar die plaats waar ons de zegen wacht die de Heer 
bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

3:10-12: “Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weer-
houde zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij 
wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, 
want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren wenden zich 
tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren keert zich tegen hen, die 
het kwade doen.”

Petrus haalt hier de woorden aan uit Psalm 34:13-17a: “Wie is de man  
die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar 
uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk 
van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De ogen 
des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het 
aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, ...”. Deze prachtige 
psalm van David spreekt over de bewaring en de bescherming die de 
Here geeft aan de Zijnen. 
In het vers dat voorafgaat aan het aangehaalde gedeelte staat: “Komt, 
kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des Heren leren.” (vers 12) De 
vreze des Heren betekent niet de angst voor de Here, maar te doen 
wat Hem welbehaaglijk is. Niet om het eeuwige leven te beërven, 
want daartoe zijn we niet in staat, maar uit dankbaarheid dat de 
Here ons gered heeft en ons gemaakt heeft tot Zijn kinderen die de 
zegen daarboven zullen beërven. 

Nu we nog op deze aarde zijn mogen we volgelingen van de Here 
Jezus zijn en getuigen van Hem opdat de wereld in Hem mag gelo-
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ven. We moeten onze tong weerhouden van het kwade en onze lip-
pen van bedrog te spreken, zegt de psalmist in het Oude Testament. 
In het nieuwe Testament vinden we wat daarvoor in de plaats komt: 
“Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk 
de vrucht der lippen, die Zijn naam belijden.” (Hebr. 13:15) 
De volgorde is omgekeerd: onder het oude verbond was het: doet dit 
en gij zult leven, onder het nieuwe verbond hoeven we niets te doen 
omdat de Here Jezus het alles heeft volbracht. Daarvoor mogen we 
Hem loven en danken. Uit dankbaarheid mogen we ook voor Hem 
iets doen, namelijk ons leven in Zijn dienst stellen. 

Geve de Heer ons daartoe elke dag zijn genade en kracht ook in 
moeilijke omstandigheden. Daarbij mogen we er vast van overtuigd 
zijn dat Zijn ogen op ons zijn en Zijn oren luisteren naar ons gebed 
om hulp en bijstand. Zou onze hemelse Vader, die zelfs Zijn Zoon 
niet voor ons gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons 
niet met Zijn trouwe hulp terzijde staan?

3:13,14: “En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al 
moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor 
hun dreiging, en laat u niet verschrikken.”

Wanneer we lezen over vervolgingen van christenen in bepaalde 
landen, dan kunnen we ons in Nederland niet zo goed voorstellen 
wat dat betekent. Voor de gelovigen in die landen is dat heel anders. 
Die maken aan den lijve mee waarover Petrus hier schrijft. 
Dat was in zijn tijd al zo en zeker voor de bekeerde Joden waaraan 
hij zijn brief in eerste instantie schrijft. Die waren niet voor niets 
verstrooid in alle richtingen vanuit het joodse land. Er was zware 
vervolging geweest en ook in de plaatsten waar ze terecht waren 
gekomen was er vijandschap. 
Petrus mag hun blik omhoog richten naar Hem die hun zorgen ken-
de en met hun lijden kon meevoelen. 
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Vandaag de dag zijn er nog velen over de hele wereld, die vervol-
ging kennen, die moeten lijden om de gerechtigheid. Zij mogen zich 
getroost weten en zien op hun toekomst die alles wat hen hier bene-
den treft verre overstijgt. (2 Kor. 4:17)

“Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.” Zo snel 
doen we dat nu juist wel: bang zijn en verschrikt raken. En toch 
mogen we er vast van overtuigd zijn dat Hij, die in de hemel is aan 
de rechterhand van God, veel machtiger is dan degenen die ons het 
leven moeilijk maken. Ja, hij bidt voor ons en is een voorspraak voor 
ons bij de Vader. 
Stefanus is wat dat betreft een machtig voorbeeld. Van hem wordt 
gezegd dat hij een man vol van geloof en Heilige Geest was (Hand. 
6:5). Van zijn tegenstanders werd gezegd dat zij niet bij machte wa-
ren de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan. Het 
enige wat zijn tegenstanders toen nog konden doen was hem vals te 
beschuldigen dat hij lasterlijke woorden tegen Mozes en God sprak. 
Stefanus was niet bevreesd want Hij vertrouwde op zijn Heer. Die 
gaf hem de kracht zijn tegenstanders te weerleggen, hoewel het niet 
mocht baten. Toen mocht hij zien dat de Heer hem bijstond en niet 
alleen liet. Hij riep het uit: “Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon 
des Mensen staande ter rechterhand Gods.” (Hand.7:56) Hij vreesde niet 
voor de steniging, maar kon zelfs bidden voor zijn belagers. Hij was 
overtuigd van de zegen die hem wachtte en mocht in zijn Heer ont-
slapen. 
Wat een bemoediging is dat voor allen die vervolgd worden. De 
Heer wil hen bijstaan zoals Hij het heeft beloofd: “Ik zal u niet begeven 
en u niet verlaten.” (Hebr. 13:5b)

Misschien is het zo dat wij niet zoveel verdrukking en vervolging 
van mensen te verduren hebben. Misschien is het wel veeleer zo 
dat wij moeten vechten tegen de listen van de satan, die met al de 
afleidingen die hij te bieden heeft ervoor zorgt dat we veel te weinig 
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tijd besteden aan de dingen van de Heer en veel te weinig lezen in 
zijn Woord. 
De Heer zelf zegt, zoals we lezen in Luc. 12:4: ”Ik zeg u, mijn vrien-
den, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen 
doen.” Ons aardse leven kunnen ze nemen, maar niet ons eeuwige 
leven! Nee, we hebben ons te wapenen tegen de verleidingen van 
de duivel: “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden 
tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen 
bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld-
beheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” 
(Ef. 6:11,12)

3:15: “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot ver-
antwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch 
met zachtmoedigheid en vreze,…”

Wie heeft het voor het zeggen in ons leven? Welk richtsnoer ge-
bruiken wij voor onze handel en wandel? Doen we naar wat wij 
belangrijk vinden en zijn onze eigen inzichten bepalend voor de 
beslissingen die we nemen? 
De apostel roept ons hier op ons leven anders in te richten. We mo-
gen de Christus, de Gezalfde des Heren, die voor onze zonden aan 
het kruis van Golgotha heeft geboet en daardoor een recht op ons 
heeft verworven, we mogen onze Heiland de plaats in onze harten 
geven die Hij waard is te ontvangen: namelijk de plaats als Heer en 
Gebieder. Als Degene die het voor het zeggen heeft. 
Wij denken misschien wel eens te klein van onze Heer. Hij die ons 
verlost heeft staat klaar (zoals bij Stefanus) om ons te helpen. Hoe 
zouden we zijn hulp niet aanvaarden? Hij die weet wat morgen ko-
men gaat, maar ook in staat is om de satan met al zijn verleidingen 
toe te roepen: ‘Ga weg achter mij satan, want ik heb overwonnen 
en op dit kind van mij kun je geen recht meer laten gelden.’ Laten 
we ons vertrouwen volledig op Hem stellen en Hem toelaten als De-
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gene die het in ons leven voor het zeggen heeft. Opdat we, net als 
David aan het einde van zijn leven heeft gedaan, van Hem kunnen 
getuigen: “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een 
schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, 
wie is een rots buiten onze God? Die God, die mijn  sterke veste is en mijn 
weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn 
hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen 
een koperen boog spannen. Ook gaaft gij mij het schild uws heils, door mij 
te verhoren hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mij ruimte gegeven voor 
mijn schreden en mijn enkels wankelden niet.” (2 Samuel 22:31-37)

Wanneer we met Hem de weg gaan kunnen we ons ook verantwoor-
den tegenover degenen die onze daden beoordelen en zullen we niet 
beschaamd hoeven te staan. Wat zou het zijn als de mensen zouden 
moeten zeggen: ‘Is dat nou een christen, die zegt dat hij gelooft dat 
niet dit leven maar de hoop op het hemelse leven het belangrijkste 
is?’ Laten we toch onze machtige Heer en Heiland het heft in han-
den geven van ons aardse leven, opdat Hij ons kan gebruiken in Zijn 
dienst en we in de praktijk mogen laten zien dat we de hoop (en de 
zekerheid) hebben van een eeuwige toekomst bij Hem. 
Gods woord vermaant ons hier opnieuw dat we dat alles niet moe-
ten doen met een houding als waren we boven anderen verheven. 
Met zachtmoedigheid moeten we de mensen om ons heen tegemoet 
treden en we moeten de vreze des Heren in ons hart hebben. Al wat 
we mogen doen voor Hem is niet gebaseerd op kracht van ons, maar 
op Hem alleen!

3:16: “…en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u 
spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt 
worden.” 

Ieder mens heeft een geweten en hoe belangrijk is het ook voor de 
christen om daar naar te luisteren. Het is een kenmerk van de tijd 
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dicht bij de komst van de Heer, dat er zullen zijn die niet meer naar 
het geweten luisteren: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere 
tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en 
leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, 
die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn (of: die hun eigen geweten 
toegeschroeid hebben),…” (1 Tim. 4:1,2) 
We weten allemaal heel goed hoe de stem van ons geweten klinkt 
en het kan ons voor veel gevaren behoeden wanneer we naar dat 
geweten luisteren. Laten we toch een goed geweten hebben, juist 
wanneer anderen ons beschuldigen of bespotten wanneer we in het 
leven de richtlijnen die de Bijbel ons geeft willen navolgen, meer 
dan de richtlijnen die we naar de opvattingen van de mensen om ons 
heen zouden moeten navolgen. 
We leven in een land waar de wetten van de staat allerlei vormen 
van samenleven toestaan, waar de waarde van het leven geheel an-
ders wordt ingeschat dan de Bijbel ons voorhoudt. Laten we daar-
door toch ons christelijk geweten niet laten dichtschroeien, maar 
vasthouden aan wat Gods woord ons leert. Wanneer dan van ons 
kwaad wordt gesproken omdat we andere gedachten hebben dan de 
meeste mensen om ons heen, mogen we met een goed geweten hen 
tegemoet treden. 

Bijzonder is het dat hier gesproken wordt over anderen, die be-
schaamd gemaakt worden omdat zij onze goede wandel in Christus 
smaden. Is dat wat ons kenmerkt? Een goede wandel in Christus? 
Of is het veeleer zo dat we een goede wandel in het oog van de 
mensen om ons heen voorstaan en er een eer in leggen wanneer de 
maatschappij ons waardeert, meer dan dat we voor God een goed 
geweten hebben. Kunnen de mensen het aan ons merken dat we 
christenen zijn, of is dat meer iets voor de zondag? 
Wanneer Christus in ons hart als Heer een plaats heeft, dan zullen 
we ook met Hem en voor Hem onze weg gaan. Zouden we daardoor 
minder waardering krijgen van de mensen om ons heen dan moet 
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ons dat niet teleurstellen. In het gebed van de Heer lazen we al de 
woorden: “...de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, 
gelijk Ik niet uit de wereld ben” (Joh. 17:14)

3:17: “Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed 
doende dan kwaad doende.”

Er gebeurt geen ding bij geval. Onze God en Vader heeft alle dingen 
in Zijn hand. We mogen ons daaraan overgeven en ook op Hem 
vertrouwen. 
“Lijden, indien de wil van God dit eist”, zo staat het hier. Lijden kan 
lichamelijk zijn, doordat er vervolging is of marteling of gevangen-
schap. Lijden kan ook geestelijk zijn omdat we niet meer mee kun-
nen doen met degenen die voorheen onze vrienden of onze broe-
ders of zusters waren. Lijden kan ook eenzaamheid zijn omdat we 
niet meer begrepen worden door degenen om ons heen wanneer 
we beslissingen nemen op grond van Gods woord waarvan anderen 
niets kunnen of willen begrijpen. 
Laten we niet op mensen zien, maar onze hemelse Vader vertrou-
wen, die weet wat goed voor ons is. Wanneer Zijn wil van ons eist 
om lijden te ondergaan dan kunnen we er zeker van zijn dat Hij ons 
ook de kracht geeft om dat te kunnen dragen. Belooft Hij niet in Zijn 
woord: “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is 
getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want 
Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen 
bestand zijt.” (1 Kor. 10:13) 
Maar laat het toch niet zo zijn dat we lijden moeten omdat we kwaad 
doen, omdat we ongehoorzaam zijn aan Gods woord. Wanneer we 
onszelf door ongehoorzaamheid in een positie manoeuvreren dat te-
recht kwaad van ons gesproken moet worden, dan zullen we moeten 
boeten voor onze daden en dan draagt ook de overheid het zwaard 
niet tevergeefs. Maar zijn we in de weg van de Heer en moeten we 
dan lijden dan mogen we op Zijn bescherming vertrouwen. Zoals 
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Petrus al eerder in deze brief schreef: “Want mag dat roem heten, als gij 
slagen moet verduren omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan 
lijden moet verduren, dat is genade bij God.” (1 Petr. 2:20) 

Laten we alle dingen leggen in de hand van onze hemelse Vader. 
Wanneer we de Here Jezus werkelijk als Heer van ons leven in ons 
hart toelaten en Hem betrekken bij alle beslissingen in ons leven, wil 
Hij ons veilig leiden op de weg. Geve de Heer ons genade om dat 
te doen tot Zijn eer.

‘k Wil u alles overgeven,
al mijn zorgen groot en klein;
‘k weet dat Ge in dit korte leven
Raad en Helper mij zult zijn.
Is de weg ook vol bezwaren,
kan ik nergens uitkomst zien,
zie ik overal gevaren, 
uwe hand zal hulpe bien.

Ja, Gij zult mijn hart bewerken,
en mij leiden door uw Geest;
mijn geloof zult gij versterken,
‘k ga mijn weg dus onbevreesd.
Op uw woord kan ik vertrouwen,
alle zorg ontneemt gij mij;
op U, Jezus, wil ik bouwen,
Gij blijft altijd mij nabij.

Wordt D.V. vervolgd.

~~~~~~~~~~ 
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