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‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ.

Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.

Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.

Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

‘k Heb geloofd, en daarom hoger
hoger dan Kalvarie’s top,

zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op.

Die in ‘s hemels tabernakel
voor Gods aanschijn ‘t allen tijd
als het Hoofd van zijn gemeente

strijdend bidt en biddend strijdt.

‘k Heb geloofd in U, Wie d’aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,

aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten,

eenmaal in het gans heelal, 
hier beneden en daarboven

alle knie zich buigen zal.

Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,

‘s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!

Zoon van God en Zoon des mensens,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!

Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

  (JdH 543)
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Geloofsbelijdenissen (1)
_______________________________________________

De Schrift onderwijst ons over een aantal geloofsbelijdenissen, zoals 
die door verschillende personen, zowel mannen als vrouwen, zijn uit-
gesproken of door hun daden tot uitdrukking zijn gekomen, nadat deze 
mannen en vrouwen een persoonlijke ontmoeting hadden gehad met 
de Here Jezus. 
We zullen ons hierbij voornamelijk beperken tot de belijdenissen zo-
als deze vermeld staan in het evangelie naar Johannes en zijn brieven. 
Er staan echter ook op vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament 
prachtige belijdenissen aangaande de Here Jezus. Deze geloofsbelijde-
nissen zijn ook voor ons geschreven, opdat wij daardoor zouden wor-
den opgebouwd.

De eerste belijdenis betreffende de Persoon van de Here Jezus wordt 
ons gegeven door Johannes, in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. 
Hij schrijft ons dat vóór alle dingen er het Woord van God was.
Het Woord, waarmee de apostel zijn evangelie begint, blijkt een Per-
soon te zijn, die tegelijkertijd God Zelf is. In het eerste vers van zijn 
evangelie staan tenminste drie opmerkelijke uitdrukkingen:
 a) In den beginne was het Woord,
 b) het Woord was bij God,
 c) het Woord was God.

Sub a: In het laatste Bijbelboek dat ook door de apostel Johannes is 
geschreven, zegt de Here Jezus van Zichzelf: “Dit zegt de Amen, 
de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods…” 
(Openb. 3:14b) De Amen betekent dat de door Hem zelf gespro-
ken woorden absolute waarheid zijn. Wij eindigen meestal onze 
gebeden met het woord amen, maar in dit vers wordt aan het 
begin van de tekst, vóórdat er verder nog iets gezegd is, duidelijk 
gemaakt dat de daaropvolgende woorden betrouwbaar zijn. 
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 Die absolute waarheid is dat Hij, de Here Jezus, aan het begin 
van Gods schepping stond. Er staat niet dat Hij een schepsel 
werd, want dat was toebedeeld aan Adam. Van de Here Jezus 
staat geschreven:  “...want in Hem zijn alle dingen geschapen…; alle 
dingen zijn door Hem geschapen en tot Hem geschapen; en Hij is vóór 
alles, en alle dingen hebben hun bestaan in Hem” (Kol. 1:16,17). De 
uitdrukking: ‘Ik geloof in God, de Vader, de almachtige Schep-
per van hemel en aarde…’ is niet in overeenstemming met het 
voornoemde gedeelte uit Gods woord en doet tekort aan het 
scheppingswerk van de Zoon.

 Van de Here Jezus staat verder nog: “maar van de Zoon: Uw troon, 
o God(!), is in alle eeuwigheid…En: Gij Here, hebt in den beginne de 
aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen…” (Hebr. 
1:8-10).

 Van het begin der schepping staat geschreven: “Door het Woord 
des Heren, zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al 
hun heer…Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er” 
(Ps. 33:6,9). En op een andere plaats: “Door het geloof verstaan 
wij, dat de wereld door het Woord van God tot stand is gebracht, zodat 
het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare” (Hebr. 11:3). Dus 
geen oerknal of iets dergelijks.

 Wij moeten niet proberen om de goddelijke aspecten, die wij 
vaak met ons beperkte menselijke verstand niet kunnen door-
zien, binnen ons denkraam te brengen en daar een formulier 
over op te stellen, want dan gaan we fouten maken. We moeten 
leren om deze goddelijke openbaringen te accepteren en te aan-
vaarden in de vorm waarin zij ons gegeven zijn. Voor ons geldt 
nu nog steeds, wat ook de apostel Paulus zich eigen maakte: 
“Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Maar 
als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben” (1 Kor. 
13:9,10). We moeten niet gaan boven wat geschreven staat (1 
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Kor. 4:6). Als we later bij de Here Jezus zijn, zullen we het mo-
gen begrijpen en dan zullen wij die Schepper zien, die Zichzelf 
heeft vernederd door voor ons te sterven op het kruis van Gol-
gotha, om ons tot zonen van de Vader te maken.

 De Joden reciteren dagelijks het zogenaamde Shema uit Deut. 
6:4 “Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één!” Zoals ook 
de Here Jezus later sprak: “Ik en de Vader zijn één…” en “...Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien; ...” (Joh. 10:30 en 14:9-11). Wij 
moeten niet splitsen wat voor God een Eenheid is en ons beper-
ken tot wat geschreven staat en niets eraan toevoegen (Openb. 
22:18).

Sub b: het Woord was bij God.
 Daarover sprak de Here Jezus toen Hij in zijn laatste gebed, te 

midden van zijn discipelen, Zich tot de Vader richtte. Hij sprak: 
“En nu, verheerlijk Gij Mij Vader bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik 
bij U had, eer de wereld was” (Joh.17:5). Ook in het Oude Testament 
vinden we al aanwijzingen over de aanwezigheid van de Zoon 
in de hemel: “Toen Hij de hemel bereidde, was Ik daar…en Hij de 
grondslagen der aarde bepaalde, toen was Ik een troetelkind bij Hem, ik 
was een en al verrukking, dag aan dag te allen tijde mij verheugend voor 
zijn aangezicht, ...” (Spr. 8:27-30).

 Voor de grondlegging van de wereld was de Here Jezus ‘bij God’ 
(Joh.1:2), niet als mens, maar als God.

Sub c: het Woord was God.
 Omdat God het begin en de bron is van alles, is het ook niet mo-

gelijk om een ‘voorganger’ aan te wijzen. De Bijbel vergelijkt de 
Here Jezus met Melchizedek, de koning van Salem, die in Gen. 
14:18-20 wordt vermeld. De schrijver leert ons daarover dat hij 
“zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van 
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dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God gelijkgesteld…” was 
(Hebr. 7:3). De  geslachtsregisters van de Here Jezus, zoals die 
in de evangeliën staan vermeld, tonen alleen zijn afstamming 
‘naar het vlees’. Want “het Woord is vlees geworden” (Joh.1:14) aan 
het begin van onze jaartelling. Zijn werkelijke goddelijke stam-
boom is zonder geslachtsregister! Het Woord was God en God 
is eeuwig, waardoor ook de Here Jezus eeuwig is.

De Here Jezus: is wat Hij altijd was: God,
   is geworden wat Hij niet was: mens,
   is nu wat Hij altijd zal zijn: God en Mens in één Per-  

  soon.

De evangelist Johannes heeft in de eerste verzen van zijn evangelie de 
belijdenis van zijn geloof gegeven, en schrijft aan het einde van zijn 
evangelie: “opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en 
opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” (Joh.20:31).

De volgende geloofsbelijdenis in het evangelie naar Johannes wordt uit-
gesproken door zijn naamgenoot: Johannes de Doper. De naam Johan-
nes betekent: de Here is genadig. Twee personen met dezelfde naam, 
worden aan het begin van dit evangelie vermeld. Er wordt dan ook over 
de dubbele genade gesproken: “Immers uit zijn volheid hebben wij allen 
ontvangen zelfs genade op genade” (Joh.1:16).
Toen Johannes de Doper de Here Jezus tot zich zag komen, sprak hij 
de woorden: “Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is 
het…” (Joh. 1:29). Johannes had een bijzondere ervaring gehad tijdens 
de doop van de Here Jezus in de Jordaan. Dat was het moment waarop 
zowel de Vader, als de Zoon en de Heilige Geest als Eenheid waar-
neembaar waren. De Vader sprak tot de Zoon: “Deze is mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Matth. 3:13-17). De Heilige Geest 
daalde, in de gestalte van een duif, zichtbaar op de Zoon neer. De Here 
Jezus was daar, tijdens die doop, het voorwerp van Gods openbaring 
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aangaande de Zoon, wat bevestigd werd door de verschijning van de 
Heilige Geest. Daarover sprak Johannes de Doper later opnieuw, om-
dat deze gebeurtenis een overweldigende indruk op hem had gemaakt. 
Johannes zei: “Deze is het, die met de Heilige Geest doopt” (Joh. 1:33b). 
Mensen kunnen wel elkaar dopen met het doopwater, maar alleen God 
Zelf deelt de Heilige Geest toe naar zijn wil (Hebr. 2:4), dat is niet aan 
mensen toevertrouwd.

De volgende dag ziet Johannes de Doper de Here Jezus gaan en zegt: 
“Zie, het Lam Gods” (Joh. 1:36). De eerdere toevoeging ‘dat de zonde 
der wereld wegneemt’ laat hij nu achterwege. Daarin schuilt ook een 
stukje onderwijs voor ons. Als de Here Jezus in ons leven komt, mogen 
we zeggen dat Hij onze zonde heeft weggenomen, maar als we verder 
gaan in de tijd (de volgende dag) mogen we naar Hem zien en dan is 
het spreken over onze zonde niet waarmee wij Hem kunnen dienen, 
maar zien we Hem als het Lam van God! Wij dienen de Here niet door 
telkens onze zonden voor de aandacht te brengen, want onze zonden 
heeft Hij in zijn lichaam op het hout gebracht en Hij heeft ze daar ach-
tergelaten (1Petr. 2:24). Wij mogen als gelovigen nu, net zoals Johannes 
de Doper deed, op de volgende dag zeggen: “Zie, het Lam van God!” 

Twee van de discipelen hoorden dat Johannes deze woorden sprak en 
zij besluiten om Johannes de Doper te verlaten en de Here Jezus te 
volgen. Dat is een bewijs van geestelijke groei. Zo zouden enige tijd 
later ook de inwoners van Sichar tot de Samaritaanse vrouw spreken: 
“Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord, en 
weten dat deze waarlijk de Heiland der wereld is” (Joh.4:42). Zo zou het ook 
bij ons moeten zijn. Niet een broeder volgen die ons op de Here Jezus 
gewezen heeft en waardoor we tot geloof zijn gekomen, maar nu alleen 
nog de Heiland volgen nadat we tot geloof zijn gekomen, in navolging 
van de twee discipelen van Johannes de Doper. Ook Paulus wilde niet 
dat gelovigen zich naar hem, of één van andere dienstknechten van de 
Here, zouden noemen (1Kor. 3:5).

Geloofsbelijdenissen (1)
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Op het Godslam rust mijn ziele,
vol bewondering bidt zij aan.
Alle, alle mijne zonden,
heeft zijn zoenbloed weggedaan.
   (G.L. 128:1)

Zij vroegen aan de Here Jezus “...waar houdt Gij verblijf?” (Joh.1:39). Wij 
moeten ons ook niet tooien met de naam van een broeder, of broeders 
uit het grijze verleden, want Gods woord kent maar één naam voor de 
gelovigen, en dat is naam van Christus (Hand. 11:26 en 26:28 en 1Petr. 
4:16), hun Heiland.

Op de derde dag ontmoet de Here Jezus Filippus en zegt tot hem dat 
hij Hem moet volgen. Deze discipel zoekt vervolgens een bekende op, 
Nathanaël (de Here heeft gegeven), en Filippus vertelt hem iets bijzon-
ders. Hij vertelt aan Nathanaël dat hij Hem gevonden heeft, waarover 
Mozes in de wet geschreven heeft. Filippus had het inzicht gekregen dat 
in de vijf boeken niet de wet, maar de komende Messias centraal staat. 
Niet alleen Mozes had over de komende Messias geschreven, maar ook 
alle andere profeten, zoals de Here Jezus Zelf, na zijn opstanding uit de 
doden, zou verklaren (Luc. 24:27, 44-47).
Toen Nathanaël Hem ontmoette sprak hij de geloofsbelijdenis uit: “Gij 
zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël” (Joh. 1:50). Het wa-
ren slechts weinig woorden, die Filippus tot Nathanaël had gesproken, 
maar ze waren voldoende om Nathanaël tot geloof in de Here Jezus te 
brengen.

Kennis van de Schriften is een groot goed (2Tim. 3:15), maar als we in 
de Schriften niet ontdekken dat zij dienen om ons tot geloof in de Here 
Jezus, de Zoon van God te brengen, dan hebben wij het belangrijkste 
doel gemist! Dan is onze kennis niet meer dan theologie en op zichzelf 
dood. We missen dan het belangrijkste, omdat we geen kennis hebben 
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van de Zoon van God. De apostel Paulus, die veel ‘kennis’ had van de 
Schriften, heeft alles wat hij bezat prijs gegeven, “...omdat de kennis van 
Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat” (zie Filip. 3:5-11).

Enige tijd later ging de Here Jezus door Samaria: “En Hij moest door Sama-
ria gaan” (Joh.4:4). Omdat Hij vermoeid was van het reizen, ging Hij uit-
rusten bij de bron van Sichar. Dat was de bron die de aartsvader Jacob 
aan zijn zoon Jozef had geschonken. Terwijl Hij daar zat uit te rusten, 
kwam er een Samaritaanse vrouw om water te putten. Zij werd door de 
Heiland aangesproken. Er ontspon zich een gesprek waarbij bleek dat 
de Here Jezus goed op de hoogte was met het heden en verleden van 
deze vrouw. David had geschreven: “Here, Gij doorgrondt en kent mij; 
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij 
onderzoekt mijn staan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwt. 
Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;…
Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij” (Ps.139:1-
6). En die kennis betreffende de vrouw kwam nu aan het licht! De vrouw 
herkende dat aanvankelijk nog niet, want zij sprak Hem eerst aan als 
‘Jood’, maar even later als ‘Here’. Ook erkende zij dat Hij ‘een profeet’ 
was (Joh.4:9, 11, 15, 19). De vrouw zei dat zij de Messias verwachtte, 
die alles zou verkondigen (Joh.4:25). Zij kende dus de Schriften en had, 
net als Filippus, ontdekt dat daarin over de komende Messias geschre-
ven werd, ‘die de Christus genoemd zou worden’. Na deze geloofsbe-
lijdenis van de vrouw zegt de Heiland tot haar: “Ik, die met u spreek, ben 
het” (Joh.4:26). Het gevolg? De vrouw liet haar waterkruik staan en ijlde 
naar de stad, waarna vele van de Samaritanen tot geloof in de Here Je-
zus kwamen, “om het woord der vrouw, die getuigde:...” (Joh.4:39).

Juist zoals de twee discipelen de Here Jezus volgden nadat zij door het 
getuigenis van Johannes de Doper tot geloof waren gekomen en alleen 
Hem nog wilden volgen en Hem vroegen waar Hij verblijf hield en die 
dag bij Hem bleven, zo vroegen ook de Samaritanen of de Heiland bij 
hen wilde blijven. Dezen zochten alleen zijn nabijheid! Dat had tot 
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gevolg dat er nog veel meer Samaritanen tot geloof in de Here Jezus 
kwamen, ‘omdat Hij tot hen sprak’ (zie Joh. 4:39-41). De geloofsbelij-
denis van deze Samaritaanse vrouw had grote gevolgen. Zij allen had-
den slechts één wens: ze wilden bij de Here Jezus zijn! 

Is dat ook onze wens? Zoeken wij ook naar Hem, naar de plaats waar-
van Hij gezegd heeft: “Want waar twee of drie tezamen zijn in mijn naam, 
daar ben Ik in hun midden”. (Matth. 18:20) De twee discipelen van Johan-
nes de Doper en de inwoners van Samaria zijn ons hierin ten voorbeeld. 
Zij beleden het niet alleen met de mond, maar brachten het ook in de 
praktijk, door Zijn aanwezigheid te begeren. Is dat ook ons begeren?

Na enige tijd vertelt de Heiland dat Hij het levende brood is dat uit de 
hemel is neergedaald. Hij roept de mensen op om van dat brood te 
eten, omdat het zijn vlees is. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft 
eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage. Want mijn vlees is ware 
spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft 
in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij heeft gezonden en Ik leef door 
de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij” (Joh. 6:52-57). Na deze 
woorden keerden veel van zijn discipelen zich van Hem af en gingen 
niet langer met Hem mee. 

Er zijn, helaas, veel mensen die belijden dat zij christen zijn, maar des-
ondanks geen gehoor geven aan zijn uitnodiging om te eten van zijn 
vlees en te drinken van zijn bloed. Zij laten, verdrietig genoeg, deze 
tekenen van zijn lichaam aan hen voorbij gaan. De Bijbel zegt: “want 
wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerd-
heid tot het einde onverwrikt vasthouden” (Hebr. 3:14).  De Here Jezus zegt 
daarover: “wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven” (Joh.6:58b). Als het 
de wens van de Here Jezus Zelf is dat de gelovigen van dit brood eten, 
welk steekhoudend argument hebben gelovigen dan nog om zijn ver-
langen naast zich neer te leggen? Het was toch de laatste wens van de 
Here Jezus dat zijn kinderen het avondmaal zouden vieren: “tot mijn ge-
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dachtenis”. In die laatste nacht voor zijn lijden heeft Hij gezegd: “Ik heb 
vurig begeerd, dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd” (Luc. 22:15). De Here 
Jezus koppelt zijn geboden aan de liefde tot Hem. “Wie mijn geboden 
heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft” (Joh.14:21).

Nadat de Heiland gesproken had over het eten van zijn vlees en het 
drinken van zijn bloed, bleven er nog maar twaalf discipelen bij Hem. 
Hoeveel zijn er nu nog die Hem, na zulke duidelijke woorden, willen 
volgen? Als de Here Jezus aan de twaalven vraagt of zij ook niet liever 
willen weggaan, stelt Simon Petrus een vraag, die hij vervolgens zelf 
beantwoordt. Hij zegt “Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden 
van eeuwig leven;...” (Joh. 6:68). 
Ja, daarop had de Heiland zojuist gedoeld, toen Hij het verband aan-
toonde tussen het eten van zijn vlees, het drinken van zijn bloed én het 
leven tot in eeuwigheid. Petrus stelde een vraag, waarop hij niet een 
antwoord van de Here Jezus verwachtte, want hij geeft zelf het ant-
woord op de vraag: “en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige 
Gods” (Joh. 6:69). 

Dat is de geloofsbelijdenis uit de mond van Petrus, die ook wij in het 
geloof mogen naspreken. De Here Jezus heeft deze woorden die Petrus 
sprak namens de twaalven, later aangehaald en aangevuld in zijn laat-
ste, te midden van zijn discipelen, gesproken gebed, toen Hij tegen de 
Vader zei: “...de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij 
hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij 
hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt” (Joh.17:8).

Dus drie kernwoorden: aannemen, erkenning en geloof.
•	 de woorden van de Here Jezus als absolute en enige waarheid aan-

nemen, omdat Hijzelf het Woord is sinds den beginne. De woorden 
uit Zijn mond, zijn de woorden van Hem, die het Woord Zelf is,

•	 de erkenning dat de Here Jezus van de Vader is uitgegaan. Paulus 
schrijft daarover: “Want toen de volheid des tijds gekomen was, heeft 
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God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw…” (Gal. 4:4).
•	 door het geloof in de Here Jezus ontvangen we liefde van de Vader. 

“want de Vader Zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd 
hebt, dat Ik van God ben uitgegaan” (Joh. 16:27). Dat is de basis waar-
op God, de Vader, ons kan liefhebben, omdat wij zijn Zoon liefheb-
ben én geloofd hebben dat Hij van boven is gekomen.

De geloofsbelijdenis die door Petrus werd uitgesproken staat in schrille 
tegenstelling tot de conclusie die de evangelist Johannes moest noteren: 
“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Maar 
nemen we Hem wel aan, dan geldt voor ons de belofte: “Doch allen, die 
Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods 
te worden, hun, die in zijn naam geloven” (Joh.1:11,12).

Aannemen, geloven en erkennen, zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden in de geloofsbelijdenis, die wij mogen uitspreken.

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart ge-
looft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” 

(Rom.10:9).

Wordt D.V. vervolgd.

ggggg

•	  Waarom is je geloof zo klein? Omdat jezelf te groot bent.

ggg
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•	  Sta het woord dat je spreekt niet zelf in de weg.

ggg

•	  Door geloof gaan we de werkelijkheid binnen.

ggg

•	  De waarde van ons spreken ligt in de uitwerking.

ggg

•	  Geef je gedachte de tijd om het goede deel te kiezen.

ggg

•	  Gebruik deze dag, hij komt nooit meer terug.

ggg

•	  Trouw is het totaal van veel overwonnen verzoekingen

ggg

•	  Lees niet om te lezen, maar om te geloven.

ggggg

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (22)

_________________________________________________________________________
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5:5 “Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen je-
gens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar 
de nederigen geeft Hij genade.”

Hoe is onze houding in de gemeente van God en hoe is onze houding 
ten opzichte van elkaar als leden van het lichaam van Christus? Mis-
schien denken we daar niet zoveel over na. We mogen toch samenko-
men als gemeente en God de Vader en de Here Jezus loven en prijzen 
voor het werk van verlossing dat op het kruis van Golgotha is volbracht. 
We mogen ook samenkomen om uit het Woord van God onderwezen 
te worden en daarover samen na te denken. En gelukkig mogen we 
samenkomen om te bidden en alles wat ons bezighoudt, met dankzeg-
ging, bekend te maken aan God. Het is zeker een geweldige zegen van 
God wanneer we de gezondheid hebben om dat te doen en wanneer 
we een plaats hebben om samen te komen. Velen hebben dat niet en 
dat doet hen veel verdriet. Laten we maar dankbaar zijn als we telkens 
weer rondom de Here Jezus mogen samenkomen. 

Maar buiten die samenkomsten om, hoe gaan we dan met elkaar om? 
Want dat is ook ‘gemeente zijn’; niet alleen voor de zondag of een 
doordeweekse samenkomst zijn we gemeente, nee we zijn dat elke 
dag; elke dag zijn we leden van het lichaam van de Here. Elke dag 
zijn we aan elkaar verbonden en steeds meer zullen we elkaar ook no-
dig hebben in een wereld die steeds verder afdwaalt van God en Zijn 
Woord. 

Tijdens een dienst zeggen we niet zoveel tegen elkaar, maar mogen we 
hardop en in stilte Hem de lof brengen die voor ons leed en stierf aan 
het kruis van Golgotha. Door het geloof in Hem en Zijn werk zijn we 
kinderen van één Vader geworden en broeders en zusters ten opzichte 
van elkaar. De Heilige Geest leert ons hier hoe onze houding ten op-
zichte van elkaar moet zijn: niet hoogmoedig maar nederig. Misschien 
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is dat wel een van de moeilijkste dingen voor een gelovige: niet zich-
zelf belangrijk vinden, maar de ander, niet hoogmoedig, maar nederig. 
Nederigheid is iets wat onze oude natuur aanziet als zwak en onbete-
kenend. In de wereld van vandaag geldt dat je voor jezelf moet opko-
men, dat je met je ellebogen moet werken, dat je ten koste van anderen 
vooruit moet komen in deze wereld. Dat is niet de houding van iemand 
die beseft dat de wereld niet zijn bestemming is, maar dat we hier maar 
een tijdelijke verblijfplaats hebben. Nee, de Heilige Geest roept ons op 
om nederig te zijn. 

Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we van die houding die bovenal 
onze Here en Heiland kenmerkte en waarin Hij ons grote voorbeeld is: 
Hij zegt immers: “…leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart,…” (Matth. 11:29). In Jes. 57:15 lezen we: “Want zo zegt de Hoge en 
Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge 
en in het heilige woon ik en bij de verbrijzelde en nederige geest, om de geest 
der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.” Hier zien we al 
iets van dat grote geheim, die verborgenheid die aan ons geopenbaard 
is maar in het Oude Testament nog omhuld was: Hij die de Hoge en 
Verhevene is, die de Heilige is, Hij woont in den hoge, maar ook bij de 
nederige van hart. Dat is onze Heiland. Hij die God is van eeuwigheid, 
is niet te groot om neer te dalen en te wonen bij de nederige, die zich 
bekeert en gelooft in Hem die God gegeven heeft als het zoenoffer voor 
onze zonden. Van Zijn nederigheid mogen we leren. 

Tegenover nederigheid staat hoogmoed: “Hovaardij gaat vooraf aan het ver-
derf, en hoogmoed komt voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met 
de armen, dan buit te delen met de hoovaardigen. Wie op het woord acht geeft, 
zal het goede vinden, ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.” (Spr. 16:18-
20) Van die houding van nederigheid en zachtmoedigheid spreekt ook 
Paulus ons in Filip. 2:1-4: “Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag 
worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige 
gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 
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maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebe-
toon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in 
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette 
niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen.” In 
datzelfde karakter roept Petrus ons hier op, zowel de jongeren alsook 
allen om nederig te zijn. Dat is immers ook de betekenis van het woord 
‘onderwerpen’?

“Evenzo gij, jongeren onderwerpt u aan de oudsten”. Net als de oudsten door 
Petrus werden opgeroepen om niet met bijoogmerken, maar bereidwil-
lig de kudde te hoeden, worden hier ook de jongeren opgeroepen om 
‘evenzo’ zich te onderwerpen aan hen die de Here geeft om voorbeel-
den voor de kudde te zijn. De Nederlandse taal kent een spreekwoord 
dat luidt: ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Zo is het hier ook met 
de oproep aan de jongeren: zij mogen zich onderwerpen aan hen die 
goede voorbeelden zijn. In het geven van goede voorbeelden is onze 
Heiland ons voorgegaan. Op de laatste avond voor Hij zou lijden en 
sterven aan het kruis was Hij met zijn discipelen samen. Toen heeft Hij 
hen een wel heel ingrijpende les geleerd in nederigheid; Hij stond van 
de maaltijd op om zelf zijn klederen af te leggen (dit in tegenstelling tot 
Matth. 27:28), zich te omgorden met een linnen doek en zijn discipelen 
de voeten te wassen. Nadat Hij die nederige dienst had verricht sprak 
hij de volgende woorden: “Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten 
gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want ik heb u een 
voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn 
zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet” (Joh. 13:14-17)
Geve de Here in Zijn gemeente nog zulke goede voorbeelden opdat de 
jongeren die mogen navolgen. De onderwerping moet immers leiden 
tot navolging, die navolging moet leiden tot groei, die groei moet leiden 
tot geestelijke volwassenheid. Zo zorgt de Here zelf voor Zijn gemeente 
van geslacht op geslacht.
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Betekent dat dan dat de jongeren hun mond moeten houden en maar 
moeten doen wat er gezegd wordt? In alle gevallen moeten we ons 
laten leiden door Gods woord, dat is het richtsnoer en dat alleen is 
de toetssteen. Wanneer de voorbeelden geen goede voorbeelden zijn, 
moeten die dan door de jongeren worden nagevolgd? Zeker niet!
We hebben daar een prachtige illustratie van in de geschiedenis van 
Job. Diens vrienden, Elifaz, Bildad en Sofar kwamen “volgens afspraak 
bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun 
ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, 
scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts.” (Job 
2:11b,12) Een merkwaardige vertoning: zij waren zijn vrienden, maar 
herkenden hem niet (zulke goede vrienden waren het kennelijk niet), 
zij verhieven hun stem en weenden (vol van zichzelf kennelijk en wat 
had Job daaraan?), zij scheurden hun mantels (uiterlijk vertoon waar 
Job niets mee verder kwam) en strooiden stof op hun hoofd (ze had-
den beter hun ogen kunnen uitwrijven zodat ze beter konden zien wat, 
vanwege wie en waartoe Job dit alles overkwam) en ze strooiden het 
stof ook nog hemelwaarts (ze hadden beter hun handen kunnen vou-
wen en hemelwaarts richten om te vragen of de Here zelf hen in deze 
zo moeilijke omstandigheden wijsheid mocht geven om Job tegemoet 
te treden). De gevolgen zijn dan ook duidelijk: ze gaan met Job in een 
discussie, negenentwintig hoofdstukken lang, die nergens toe leidt. Zo 
verkeerd zelfs dat God aan het eind van het boek tegen Elifaz moet zeg-
gen: “Mijn toorn is ontbrand tegen u en uw beide vrienden, want gij hebt niet 
recht van Mij gesproken zoals mijn knecht Job. Welnu, neemt zeven stieren en 
zeven rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brand-
offer, en mijn knecht Job moge voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille 
zijn, zodat ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken 
hebt zoals mijn knecht Job. Toen gingen de Temaniet Elifaz, de Suchiet Bildad 
en de Naämaniet Sofar heen en deden zoals de Here tot hen gesproken had. En 
de Here was Job ter wille. “ (Job 42:7b-9) Af door de zijdeur, zouden we 
zeggen. Maar wacht eens, er was toch nog sprake van een vierde? Hoe 
was die dan wel gekomen en waarom lezen we in het laatste hoofdstuk 
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niet van hem? 

Die vierde was Elihu en die was niet met veel kouwe drukte gekomen, 
nee, die was er gewoon bij. Hij zei niets, maar hoorde toe. Dat is de 
houding van onderwerping, van nederigheid. En dan lezen we in Job 
32:4: “Maar Elihu had gewacht Job aan te spreken, omdat zij ouder waren dan 
hij.” En vervolgens zegt hij: “Ik ben nog jong en gij zijt hoogbejaard; daarom 
schroomde ik en vreesde u mede te delen wat ik weet. Ik dacht: Laat de ouder-
dom spreken, en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen.” (Job 32:6b,7) En 
vervolgens: “Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam geluisterd naar 
uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt hebben doorgrond. Ik heb u mijn 
aandacht gewijd, maar zie, niemand weerlegde Job, niemand uwer beantwoord-
de zijn redeneringen.” (Job 32:11,12) Dan spreekt hij en niemand valt 
hem in de rede. Na hem spreekt God nog slechts tot Job. Hij had het 
juiste inzicht en hij sprak wel recht van God. Het zou zomaar kunnen 
zijn dat Elihu zich daardoor wel een hele vent vond en het de anderen 
nog maar eens goed duidelijk maakte dat hij toch maar mooi gelijk had 
gehad. Helemaal niet. We lezen niets meer van Elihu. Ook niet dat God 
het nodig vond dat Job ook voor hem zou bidden. Nee, hij had juist 
gesproken, maar in wat een eenvoud en nederigheid! 

Laten de jongeren doen als Elihu (zijn naam betekent: Hij is mijn God) 
en zich bescheiden opstellen; goed, maar kritisch luisteren en spreken 
wanneer de Here hun dat duidelijk maakt. Zo wil de Here dat we in de 
gemeente met elkaar omgaan. Niet alleen de jongeren ten opzichte van 
de ouderen, maar allen jegens elkaar. “Omgordt u allen met nederigheid”: 
zien we de Here hier niet opnieuw: “Hij nam een linnen doek en omgordde 
zich daarmee.”? Laten we toch meer het voorbeeld van de Here volgen 
en elkander liefhebben, in nederigheid de ander uitnemender achten 
dan onszelf, ja datgene vertonen (in alle zwakheid, dat wel) wat ook de 
Here vertoonde zoals we dat lezen in het vervolg van het gedeelte uit 
Filipenzen dat we aanhaalden: “Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in 
Christus Jezus was,…” (Filip. 2:5) Wanneer we de reikwijdte van die op-
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roep tot ons laten doordringen dan wordt ons duidelijk wat de Here van 
ons verwacht, niet in eigen kracht, maar in Zijn kracht: Zijn voorbeeld 
volgen tot Zijn eer en ten dienste van onze medegelovigen die de Here 
om ons heen gegeven heeft. Dat zal zijn uitwerking zeker niet missen 
te midden van de gelovigen waarmee we samen komen. Dat zal er ze-
ker ook toe leiden dat we ook doordeweeks meer aandacht aan elkaar 
geven en meer zorg voor elkaar hebben dan nu misschien wel het geval 
is. En dat is nodig, zoveel temeer “naarmate gij de dag ziet naderen”. Die 
dag dat de Here zal komen, we weten niet wanneer die is. Maar we 
kunnen wel zien dat hij nadert en we moeten dan ook waakzaam zijn. 
Dat betekent acht geven op elkaar opdat we niet door de Satan worden 
afgetrokken van de ‘gezonde woorden die we geleerd hebben’ of ‘heen 
en weer bewogen worden door alle wind van leer’ en eensgezind onze 
weg gaan in deze wereld. 

God geeft ons een belofte: “de nederigen geeft hij genade.” En hoezeer 
hebben we die genade van God nodig om samen gemeente te zijn zo-
als God dat graag ziet, om leden te zijn van het lichaam van onze Hei-
land, verbonden aan Hem als het Hoofd, die dan ook het gezag heeft in 
ons gemeenschappelijk en in ons persoonlijk leven.

Genade zal mij steeds bewaren,          Al ga ik hier langs woeste paden,
Zolang ik hier nog zwakheid ken.         Genade schraagt mijn wank’le voet.
Uw liefde toont mij in gevaren,         Geen vijand kan mij voortaan schaden,
Dat ‘k één van Jezus’ schapen ben.      Omdat uw liefde mij behoedt.
Al zou dan alles hier ook falen,            Genade zal mij veilig leiden,
Gaan aarde en hemel ook voorbij,       Uw liefde ontsluit mij ‘t vaderhuis;
Genade kent noch perk noch palen,    Daar ging mij Jezus plaats bereiden,
En liefde staat mij steeds terzij.             Daar rust ik van het aards gedruis.
       (G.L. 88:1,2)

5:6: “Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat hij u verhoge te 
zijner tijd.”
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Hier vinden we opnieuw het thema van deze brief in een enkel vers 
samengevat: er is een tijdelijke situatie waarin we moeite en zorgen 
kunnen hebben, waar we ons vreemdelingen en bijwoners voelen als 
waren we ontheemden. Maar dat is niet het einddoel, we zouden kun-
nen zeggen dat het slechts een opleidingsperiode is. 
God stelt ons op de proef, hij schaaft aan ons, hij vormt een vat dat tot 
zijn eer kan zijn. Meestal zien we dat niet zo, zien we op de omstan-
digheden, die de Here in Zijn wijsheid over ons brengt. Hij doet dat met 
een bedoeling, Hij heeft een plan met ons en een taak voor ons die we 
in getrouwheid mogen vervullen. Maar ook onder die omstandigheden 
geldt: ’t Hoofd omhoog het hart naar boven, hier beneden is het niet.’ 
Vernedering eerst, verhoging later. 

Is dat ook niet wat onze Here en Heiland heeft ondervonden? Ook 
hierin gaat Hij ons voor en is waarlijk een Hogepriester die met onze 
zwakheden kan meevoelen. Van Hem lezen we: “Laat ons oog daarbij 
(alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de 
vreugde, welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet 
achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” (Hebr. 12:2). Wat 
was wel de grootste vernedering voor de Here? Toch ook dit dat Hij zelf 
zijn kruis op zich heeft genomen, als was Hij de grote schuldige? Die 
schande heeft Hij niet geacht, maar Hij ging door om ons te kunnen 
verlossen en ons voor eeuwig bij Hem in de heerlijkheid te hebben. 
Hij vernederde zich onder de machtige hand van God omdat Hij ge-
zegd had: “Zie, hier ben Ik om uw wil te doen.” (Hebr. 10:9) Hijzelf roept 
ons op om ook hierin Zijn voorbeeld na te volgen: “Indien iemand achter 
Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ie-
der, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (Matth. 
16:24,25). 
Het mag ons ook tot troost zijn dat het niet iets willekeurigs is wat ons 
in het leven aan moeilijkheden en beproevingen kan overkomen, het is 
niet het lot dat ons treft, nee we mogen ons vernederen onder de mach-

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (22)



20

tige hand Gods! Hoe machtig is die hand, die de hemelen schiep en zij 
waren, die eertijds Zijn volk uitleidde uit het land Egypte en bracht in 
een land vloeiend van melk en honing, die trouw houdt tot in eeuwig-
heid. Van die machtige hand staat geschreven:
•	 “Zou de hand des Heren te kort zijn?” (Num. 11:23)
•	 “Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht.” (1 Kron. 29:12)
•	 “In uw hand beveel ik mijn geest, Gij verlost mij, Here, getrouwe God.” 

(Ps. 31:6)
•	 “Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn 

in uw hand,…” (Ps.31:15,16a)
•	 “Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven.” 

(Ps. 89:14)
•	 “Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. 

Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.” (Ps. 
139:5,6)

•	 “…en niemand zal ze uit mijn hand roven.” (Joh. 10:28b)

Laten we ons dan vernederen onder die machtige hand. Hij weet wat 
Hij doet. Misschien is dat voor een korte tijd niet een aangename er-
varing, maar laten we toch nooit vergeten: “Mijn zoon, acht de tuchtiging 
des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie 
Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.” 
(Hebr. 12:5,6)

De Heer is trouw, al is zijn raad verborgen.
Zien wij geen uitkomst in de moeite en zorgen,
’t is tot ons heil waarheen zijn hand ons leidt.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

      G.L. 172:3

Laten we echter niet alleen zien op die tuchtigende hand maar ook op 
die hand die ons zal verhogen te zijner tijd. In dit zesde vers vinden 
we het woordje ‘opdat’; er is een verband tussen het eerste gedeelte 
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van dit vers en het tweede gedeelte. Wanneer we bereid zijn om ons te 
vernederen onder de machtige hand Gods dan kan (en zal) Hij ons ook 
verhogen. Maar dat niet op onze tijd, nee, op Zijn tijd. Hij weet precies 
waartoe hij ons met zijn hand vernederd houdt, Hij weet ook precies 
wat we dragen kunnen, want Hij heeft beloofd dat we niet boven ver-
mogen verzocht zullen worden en dat Hij met de verzoeking ook de 
uitkomst brengen zal. (1 Kor. 10:13)

5:7 “Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Dat is een tekst die we vaak tegenkomen; op een kaartje ter bemoedi-
ging, op een kalender, op een wandtegeltje. En dat is niet voor niets. 
Het is één van die waarheden uit de Bijbel die ons bijzonder kunnen 
aanspreken en die ons bemoedigen wanneer we in moeilijke omstan-
digheden zijn. Het is wel eens goed om bij deze zo overbekende tekst 
even stil te staan. Veelal houden we ons vast aan het laatste gedeelte 
van deze tekst en terecht. Ervaren we niet elke dag zijn zorg over ons? 

Aan het eind van zijn leven sprak Mozes het volk Israël toe. Hij was 
toen 120 jaar oud en had heel wat meegemaakt vanaf het moment dat 
hij aan het hof van Farao was opgevoed. Hij had ervaren dat de Here al 
die jaren voor hem had gezorgd en kon het volk dat op het punt stond 
om onder leiding van Jozua het land binnen te trekken, verzekeren: 
“Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, 
uw God, zelf gaat met u mee; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.” (Deut. 
31:6) En opnieuw, maar nu tegen Jozua zelf, mocht hij zeggen: “Wees 
sterk en moedig, want gij zult met dit volk komen in het land, waarvan de Here 
hun vaderen gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou, en gij zult het hen doen 
beërven. Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal 
u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en wordt niet verschrikt” (Deut. 31: 
7b,8). Daar mogen we onze hand op leggen, zowel gemeenschappelijk 
als ook persoonlijk. De Here zorgt voor ons zoals we als gemeente 
samen mogen komen, maar Hij zorgt ook voor ons persoonlijk. Dat 
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is een grote zekerheid en een machtige bemoediging! Vlak voor zijn 
hemelvaart heeft onze Heiland zelf ons dezelfde bevestiging nogmaals 
gegeven: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” 
(Matth. 28:20).

Wanneer Mozes gestorven is geeft de Here Jozua opnieuw de verzeke-
ring dat Hij met hem zal zijn (Joz. 1:5), maar dan voegt de Here daar-
aan nog iets toe wat heel belangrijk is: “Alleen, wees zeer sterk en moedig 
en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u 
geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voor-
spoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, 
maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig 
alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken 
en zult gij voorspoedig zijn.” (Joz. 1:7,8) 
Voor ons eeuwig behoud kunnen we als een zondaar niets anders doen 
dan in geloof tot de Here Jezus gaan en Hem aanvaarden als Degene 
die ook onze zonden op het kruis van Golgotha gedragen en geboet 
heeft. Het houden van de wet zal ons niet zalig maken, dat is door 
genade alleen. Maar in ons praktische leven moet het Woord van God 
een allesbeslissende rol spelen. We kunnen er niet vanuit gaan dat God 
voor ons zorgt wanneer we zijn Woord aan onze laars lappen, wan-
neer we niet leven naar dat Woord en dat Woord ons niet vertrouwd is. 
Hoe zouden we Gods bedoeling met ons leven weten als we dat niet 
leerden uit zijn Woord en door zijn Geest die in onze harten woont? 
Wat een zegen krijgen we wanneer we het Woord van God, de Bijbel, 
niet alleen lezen maar ook overpeinzen. Natuurlijk moeten we over-
dag ons werk doen en ’s nachts slapen (of andersom wanneer we in de 
nachtdienst werken) en zal onze baas het niet waarderen wanneer we 
zeggen: ik stop nu even met werken want ik moet uit de Bijbel lezen. 
Nee, God geeft ons gelegenheden genoeg om in zijn Woord te lezen 
en nog meer om daarover na te denken. Wanneer we ergens moeten 
wachten of in bus, trein of vliegtuig zitten, grijpen we dan meteen naar 
onze mobiele telefoon om mail te checken, facebook bij te werken, te 
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twitteren en onze andere sociale accounts bij te houden of kunnen we 
ook nog even rustig en stil zitten mijmeren over een tekst die de Here 
ons in herinnering roept? Wanneer we er een gewoonte van maken om 
dat laatste te doen dan wil de Here ons ook leren hoe we om moeten 
gaan met al die dingen die telkens weer onze volle aandacht vragen. 
Dan gaan we de zorg die Hij voor ons heeft ook ervaren in het leven 
van alle dag en dan zal dat onze zorgen verlichten en een licht geven 
op ons pad. 
Hij zorgt voor ons, maar hoe zou dat uitpakken wanneer we naar ei-
gen inzichten handelen en niet naar zijn wil zoeken? Wanneer we de 
dingen van de Here eenvoudigweg minder belangrijk vinden dan de 
dingen van dit leven? De beloften van de Here staan voor eeuwig vast, 
maar laten we letten op wat Paulus aan Timotheüs schrijft: “Het woord 
is betrouwbaar: immers indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met 
Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heer-
sen; indien wij Hem verloochenen, zal Hij ook ons verloochenen; indien wij on-
trouw zijn, Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.” (2Tim. 
2:11-13)

Dit wat betreft het tweede gedeelte van de tekst die we voor onze aan-
dacht hebben, het eerste gedeelte van de tekst is echter net zo belang-
rijk als het tweede deel. De Here doet iets voor ons, Hij zorgt voor ons, 
maar wij moeten iets doen voor de Here: wij moeten al onze bekom-
mernissen op Hem werpen. En dat is nu juist het geheim: wanneer we 
de tijd nemen om Gods Woord te overpeinzen, om de dingen van dit 
leven tegen het licht van Gods Woord te houden, dan gaan we besef-
fen wat Hij met ons voorheeft. Dan gaan we enigszins begrijpen dat 
Hij, ook wanneer Hij ons minder prettige dingen laat overkomen, toch 
datgene wil geven wat voor ons het beste is. Dan worden onze bekom-
mernissen, die dingen waarover we ons zo druk maken en die ons ge-
heel en al in beslag kunnen nemen, als vanzelf minder groot want we 
delen ze met Hem. En dat is nog niet genoeg, we lezen hier: werpt al 
uw bekommernissen op Hem. Doen we dat ook? Of verzwijgen we ze 
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voor Hem, als een klein kind dat de handen voor de ogen slaat en zegt: 
‘Mama, zoeken!’ Mama lacht daarom natuurlijk. Wat moet de Here wel 
denken? Hij kent ons toch door en door, niets is voor Hem verborgen. 
Welnu, zouden we zeggen, als de Here dan alles weet dan kan Hij toch 
zelf die bekommernissen van ons afnemen? Ja, dat kan, maar dat is niet 
wat de Here wil. Hij wil dat we de dingen die ons zo bezighouden 
in Zijn licht zien en ze vervolgens van ons afwerpen naar Hem. Het 
eenvoudig voor de Here uitspreken in het stil gebed van onze bekom-
mernissen, dat is ze op de Here werpen. Hij kan ze beter dragen dan 
wij. We moeten ze echter niet meer met ons mee terug nemen, maar 
ze bij de Here laten. Dat is geen eenvoudige zaak, we zijn nog tezeer 
aan deze aarde verbonden om niet een heel klein beetje het gevoel te 
hebben dat we er zelf ook nog wel iets mee kunnen. En toch nodigt de 
Here ons uit om het alles op Hem te werpen. Het is de manier waarop 
de Here ons oefent om steeds meer op Hem te vertrouwen. 

Het christelijke leven is meer dan naar de kerk gaan, we moeten steeds 
meer gaan beseffen dat het niet gaat om een christelijk leven, maar om 
een leven met Christus. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten, 
dat is Zijn kant, maar onze kant is de vertrouwelijke omgang met Hem, 
dat is Hem steeds beter leren kennen uit zijn Woord, maar ook steeds 
vertrouwder met Hem worden doordat we Hem bij alle dingen betrek-
ken. Dan wordt het werpen van al onze bekommernissen op Hem een 
levenshouding. En dan zullen we zien dat die bekommernissen, die 
ons eens zo groot en gewichtig leken, in Zijn licht en rustend op Zijn 
schouders ons steeds minder terneer zullen drukken. Laten we eenvou-
dig doen wat hier staat, het zal ons een rijke zegen geven!

Wordt D.V. vervolgd.
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