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Vader, allen die geloven,
delen in Uw erfenis
die voor ons bewaard hierboven,
eeuwig, onvergank’lijk is.
U verloste uit de macht
van de duisternis en nacht.

U hebt ons nu opgenomen
in het rijk van liefd’ en licht
van Uw Zoon die weer zal komen
en op aarde vrede sticht.
Hij bracht ons vergeving aan
door naar Golgotha te gaan.

In Hem mogen w’U aanschouwen
Die voor ons onzichtbaar bent,
U, de God op wie wij bouwen,
Die ons liefheeft en ons kent.
Hij die alle dingen schiep,
toont de Vader die ons riep.

Hij, de Eerste uit de doden
in wie heel Gods volheid woont,
heeft verzoening ons geboden
en Uw liefde ons betoond.
Wij, Uw vijanden voorheen,
zijn gered door Hem alleen.

       J.Ph. Buddingh



2

Geloofsbelijdenissen (slot)
____________________________________________________________

De Here Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde veel mensen ont-
moet, onder allerlei verschillende omstandigheden en achtergronden: 
armen en rijken, schriftgeleerden en onwetenden, zieken en gezonden, 
mannen en vrouwen, enz. Voor allen had Hij een woord, waarbij Hij 
sprak tot het hart van de betreffende persoon. Velen werden door die 
woorden geraakt en kwamen tot het inzicht dat Hij, de Here Jezus, de 
beloofde Messias was waarover de profeten in de voorgaande eeuwen 
hadden geschreven. Zo komen er ook nu nog steeds Joodse mensen tot 
geloof in de Here Jezus en ook zij herkennen in Hem de vervulling van 
de profetieën (Joh. 1:46).

De blindgeborene (Joh. 9).
Er was eens een man, waarvan de naam niet genoemd wordt, die sinds 
zijn geboorte blind was. De discipelen zien deze blindheid als een ge-
volg van de zonden die door deze man of zijn ouders bedreven zouden 
zijn. Het lijkt merkwaardig dat iemand al voor zijn geboorte gezondigd 
zou kunnen hebben, een ongeboren kind dat bij de geboorte niet eens 
het verschil weet tussen de linker- en de rechterhand (Jona 4:11). Toch 
wordt door deze vraag van de discipelen de kern van de zondigheid 
openbaar. Het gaat daarbij om twee aspecten: de zonde en de zonden. 
David schreef over deze beide aspecten het volgende: “Zie, in ongerech-
tigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen” (Ps.51:7). 
De zonde, dat is onze boze natuur, wordt van geslacht op geslacht aan 
het nageslacht doorgegeven, daar kan de mens niets aan veranderen, 
hoe graag hij/zij dat misschien ook zou willen. De gevolgen van die 
boze natuur, worden zichtbaar in de verkeerde daden van de mensen: 
die verkeerde daden zijn de zonden. David vat beide aspecten samen: 
”Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. Tegen 
U, U alleen heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen” (Ps.51:5,6). 
Onze zonden, die zichtbaar worden in ons handelen, zijn een gevolg 
van de zonde die in ons woont. Dat laatste is niet zichtbaar.
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Uw woord is waarheid Heer, de wijsheid uit de hoge,
dat oorsprong zin en doel der schepping openbaart.
Dat woord houdt aan de mens, zijn eigen beeld voor ogen,
toont hem zijn boze hart en diep verdorven aard.

Uw woord wil echter ook het blijde nieuws verkonden,
dat U de liefde bent en heil ons hebt bereid.
Wij weten dat uw Zoon, eens stierf voor onze zonden,
en wie in Hem gelooft, die leeft in eeuwigheid.
     (G.L. 212:2,3)

De apostel Paulus geeft een uitvoerige verklaring over beide aspecten. 
In de brief aan de Romeinen schrijft hij tot en met hoofdstuk 5:11 vrij-
wel uitsluitend over de zonden en in de daaropvolgende hoofdstukken 
vrijwel alleen nog over de zonde.

Om aan beide problemen een einde te maken, is de Here Jezus op 
aarde gekomen, in de gestalte van een mens, maar tegelijkertijd dui-
delijk onderscheiden van een gewoon mens. Want voor wat betreft het 
probleem van onze zondige aard, staat van Hem geschreven: “Hem, 
die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (d.i. God) voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2Kor. 5:21). Let wel: 
er staat niet dat Hij tot zondaar werd gemaakt!! De Here Jezus was de 
enige Mens die niet door de geboorte de zondige aard van de mens had 
ontvangen, omdat Hij is verwekt door God, de Heilige Geest (Luc.1:35). 
De woorden van David uit psalm 51:5-7, waren op Hem niet van toe-
passing.

Daarnaast heeft de Here Jezus voor de gelovigen ook het probleem van 
de zonden opgelost, doordat Hij onze zonden in zijn lichaam op het 
kruis heeft gebracht. Hij ontving daar de straf op de zonden, die wij 
hadden moeten ontvangen. Tengevolge van die straf stierf Hij daar in 
onze plaats! De apostel Petrus zegt daarover: “Christus…die zelf onze 
zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht, opdat wij, aan de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven;...” (1Petr. 2:21-24). 

Geloofsbelijdenissen (slot)



4

Doordat de Here Jezus beide problemen op het kruis tot een einde heeft 
gebracht, wat voor Hem de dood tot gevolg had, is voor de gelovigen 
het resultaat dat zij nu door God als rechtvaardigen gezien worden. 
“Jezus, onze Here...die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om 
onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met 
God door onze Here Jezus Christus” (Rom. 4:25, 5:1).

De vraag die de discipelen aan de Here Jezus stelden, was dus niet zo 
vreemd als zij lijkt en raakte in wezen de kern van het zondeprobleem.
Opvallend genoeg vraagt de blindgeborene niet zelf aan de Here Jezus 
of Hij hem de ogen wil openen; dit bijvoorbeeld in tegenstelling met 
Bartimeüs (Luc. 18:38-41). Het initiatief gaat in dit gedeelte niet uit 
van de blindgeborene of van de discipelen, maar van de Heiland Zelf: 
“En voorbijgaande zag Hij een man…die blind was” (Joh. 9:1). Het doel van 
de Heiland was dat in en door deze blinde man de werken van God 
openbaar zouden worden (vers 4). De Here Jezus spuwde op de grond, 
maakte slijk van het speeksel en legde dat op zijn ogen. Nadat de blin-
de man gehoorzaam de opdracht van de Heiland om zich te wassen 
in het badwater van Siloam heeft uitgevoerd, gaan zijn ogen open; hij 
werd ziende (vers 7). 

De Heiland spuwde op de aarde, die vanwege de zonde van het eerste 
mensenpaar vervloekt was (Gen. 3:17) en gebruikte dit mengsel van 
speeksel en aarde tot herstel van deze blindgeboren man. Het speeksel 
van de Here werd tot een zegen voor deze man. Toen de Here Jezus als 
aangeklaagde voor de Joodse Raad stond, spuwden de leden van de 
Raad Hem in het gezicht (Matth. 26:67), zoals ook even later de solda-
ten zouden doen, om daarmee hun minachting voor de Zoon van God 
tot uitdrukking te brengen. Wat uit de mond van de Here tot een zegen 
werd voor de blindgeborene, werd door de mond van de haters tot een 
teken van minachting voor de Heiland.

Nadat zichtbaar was geworden dat de blindgeborene genezen was, 
werden de tegenstellingen onder de mensen merkbaar. De buren vroe-
gen zich af, of deze man inderdaad wel de man was die zij vanouds 
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als bedelaar kenden (vers 9). Als zij de genezen man naar de Farizeeën 
brengen, ontstaat ook onder hen verdeeldheid, omdat de Heiland dit 
wonder op de sabbat had gedaan. Zij komen tot de slotsom dat de Here 
Jezus niet van God gekomen kan zijn, “want Hij houdt de sabbat niet” 
(vers 16). Dat is een merkwaardige conclusie, omdat enige tijd daaraan 
voorafgaand een andere Farizeeër, Nicodemus, juist tot het inzicht was 
gekomen dat de Here Jezus juist wél van God gekomen moest zijn, 
omdat niemand die tekenen kon doen, welke Hij deed, “tenzij God met 
Hem is” (Joh. 3:1,2).

De ouders van de blindgeboren man, die bevreesd zijn voor de Joden 
en bang om uit de synagoge gebannen te worden, willen geen positie 
kiezen: “vraag het hem zelf ” (vers 20-23). De blindgeborene zegt vervol-
gens iets opmerkelijks: “Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de 
ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God gekomen was, 
had Hij niets kunnen doen”. Door deze verklaring wordt hem de toegang 
tot de synagoge ontzegd, sterker nog: ze werpen hem uit! (vers 32-34). 
Toen dat de Heiland ter ore kwam, zocht Hij hem op. Na de uitwerping 
komt de Here tot de kern van de zaak met de geloofsvraag: “Gelooft 
gij in de Zoon des mensen?” Dat is de vraag die aan ieder mens wordt 
gesteld en waarop ieder mens een antwoord zal moeten geven. Geen 
instemmend antwoord geven, of de weigering om op deze vraag een 
antwoord te geven, betekent dat de Here Jezus eens tot de betrokkene 
zal moeten zeggen: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen…” (vers 
39). De blindgeborene komt nu tot de geloofsbelijdenis: “Ik geloof, Here, 
en hij wierp zich voor Hem neder” (vers 38). 

De geestelijke groei van deze man is opmerkelijk in dit gedeelte. Ten 
aanzien van de Here Jezus zegt hij:

•	 de mens, die Jezus genoemd wordt (vers 11),
•	 Hij is een profeet (vers 17),
•	 Hij is van God gekomen (vers 33),
•	 hij erkent dat de Here Jezus de Here is (vers 36-38).

Na deze geloofsbelijdenis onderwerpt hij zich aan de Here Jezus. Deze 
man, die blindgeboren was, heeft veel mogen ‘zien’ en is voor ons een 
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prachtig voorbeeld van geestelijke groei. In welke fase verkeert U? Bent 
u al tot aanbidding van de Here Jezus gekomen?

Martha, Maria en Lazarus (Joh.11).
In deze geschiedenis wordt ons opnieuw getoond hoe groot de macht 
van de Here Jezus is. Ging het in het vorige gedeelte over een levende 
persoon, de blindgeborene aan wie het gezicht werd gegeven, in dit ge-
deelte toont de Here zijn macht door een gestorvene op te wekken uit 
de dood. Er was een dorp, Bethanië genaamd, waar de Here wel vaker 
op bezoek kwam in het huis van Lazarus, Martha en Maria (Joh. 12:1-3 
en Luc. 10:38-42). De dorpen Bethanië en Betfagé lagen vlak bij elkaar 
en hun beider naam betekent: huis der vijgen. Deze dorpen lagen bij 
de Olijfberg (Luc.19:29). In dit huis van Lazarus en zijn beide zusters, 
werd de Heiland altijd gastvrij onthaald. 

Maar nu is Hij op een andere plaats en terwijl Hij daar is, sturen de 
beide zusters, Martha en Maria, aan de Heiland het bericht dat hun 
broer ziek is. Ze noemen in dat bericht niet de naam van hun broer, 
maar laten Hem weten: “Here, zie, die Gij liefhebt is ziek” (vers 3,36). De 
zusters wisten dat de Here Jezus hun broer Lazarus liefhad en dachten 
dat de Here ijlings zou komen om Lazarus te genezen (vs 21), maar 
dat gebeurt niet. De Here had andere gedachten dan de zusters en de 
discipelen. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn 
niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn 
dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan 
uw gedachten” (Jes.55:8,9). De Here wilde niet alleen tonen dat Hij de 
macht heeft om zieken te genezen, maar dat Hij ook de macht heeft om 
uw leven te verlossen van de groeve (Ps.103:4). De Here Jezus gebruikt 
dit voorval om daardoor de eer aan God, de Vader, te geven én opdat 
de Zoon van God erdoor verheerlijkt zou worden (vers 4). 

De Heiland had niet alleen Lazarus lief, maar ook Martha en haar zuster 
(vers 5). De liefde van de Here Jezus beperkt zich niet tot één persoon, 
maar “zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gege-
ven heeft, opdat een ieder  die in Hem gelooft, nier verloren gaat, maar eeuwig 
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leven heeft” (Joh. 3:16). De liefde van God strekt zich uit tot alle mensen, 
maar niet alle mensen willen die liefde aanvaarden. En u?

De Here Jezus toont geen haast en blijft nog twee dagen op de plaats 
waar Hij is, om daarna pas op reis te gaan naar het huis van de zusters 
in Judea. De discipelen proberen Hem hiervan te weerhouden, omdat 
zij bemerkt hadden welke vijandschap Hem in Judea mogelijk te wach-
ten stond: kans op steniging (vs 8). Maar desondanks gaat de Heiland 
op weg. De Heiland zegt iets bijzonders over de ziekte van Lazarus: 
“deze ziekte is niet ten dode…” en even later zegt de Here Jezus dat Laza-
rus gestorven is (vers 4,14). Wat is de betekenis van deze ogenschijn-
lijke tegenstelling?

Jesaja had eeuwen daarvoor over de komende Dienstknecht geschre-
ven: “Hij... was vertrouwd met ziekte…onze ziekten heeft hij op zich geno-
men…Hij (d.i. God) maakte Hem ziek” (Jes. 53:3,4,10). De ziekte van 
Lazarus, en ook de ziekten waaraan de gelovigen kunnen lijden, zijn 
niet ‘de ziekten ten dode’ (vs 4), want de Here Jezus heeft onze ziekten 
op Zich genomen en dat had Zijn dood tot gevolg! God heeft al onze 
ziekten op de Here Jezus gelegd, toen Hij daar hing aan het kruis: “Hij 
maakte Hem ziek” in onze plaats. Al onze ziekten, die de Here Jezus in 
zijn lichaam heeft opgenomen, hadden wel zijn dood tot gevolg. Maar 
door dat grote werk op het kruis te volbrengen en de dodelijke gevolgen 
van de zonde(n) op het kruis tot een einde te brengen, is de Zoon van 
God daardoor verheerlijkt (vs 4). Dan mogen we met de psalmist zin-
gen: “looft de Here mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden, die al uw 
ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost 
van de groeve  die u kroont… die uw ziel verzadigt…” (Ps.103:2-5).

Gods zegeningen houden niet op, nadat Hij ons leven verlost heeft 
van de groeve, maar worden uitgebreid met: kroning, verzadiging en 
vernieuwing.

Waar is een God aan U gelijk,        De zondemacht week voor uw kracht
vol liefde, vol genade,        U gaf uw Eengeboor’ne,
die ons, gezonken in het slijk,        tot redding van verloor’nen. 
met gunsten overlaadde?                               (G.L. 4:1)

Geloofsbelijdenissen (slot)
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De Heiland komt aan in Bethanië, waar Lazarus vier dagen tevoren 
was overleden en in het graf was gelegd (vs 17). Martha gaat de Here 
tegemoet, terwijl Maria rustig thuis blijft afwachten. Martha zegt niet al-
leen dat Lazarus is overleden tijdens de afwezigheid van de Here Jezus, 
maar zij belijdt Hem: “Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van 
God begeert”. (vers 22) Daarmee spreekt zij niet alleen haar geloof uit in 
de Zoon van God, maar zij geeft daarmee ook te kennen dat de Vader 
de wensen van de Zoon zal vervullen. De Here Jezus zei tot de Vader, 
tijdens zijn laatste nacht, voor het lijden op het kruis: “Vader…Ik wil, 
dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die 
Gij Mij gegeven hebt…” (Joh. 17:24). Ook die wens van de Zoon, zal de 
Vader in de toekomst vervullen.

De Here Jezus zegt tot Martha: “Uw broer zal opstaan” (vs 23). Martha 
begrijpt niet dat de Here Jezus haar broer Lazarus nog diezelfde dag zal 
opwekken, maar zij denkt aan de opstanding in de verre toekomst: zij 
denkt aan de jongste dag. Over deze toekomstige opstandingsdag had 
de Here al eerder gesproken (Joh. 5:25 en 6:39,54), maar daar doelt Hij 
hier niet op. Niet in de verre toekomst, maar op deze dag, bij het graf 
van Lazarus, zal Hij tonen wat in de toekomst met alle gelovigen zal ge-
beuren. “En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, 
in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook 
uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn Geest die in u woont” (Rom. 
8:11). 

De gestorven lichamen zullen in de toekomst worden opgewekt, maar 
voor de ziel van de gelovige geldt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien 
iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschou-
wen” (Joh. 8:51). De gelovige is nu reeds vanuit de dood overgegaan in 
het leven (Joh. 5:24 en 1Joh. 3:14). (Overigens zullen alle mensen eens 
worden opgewekt, zie Openb. 20: 4-6, 12, 13.)

Vervolgens gaat de Here Jezus tot Martha een paar opzienbarende 
woorden spreken, waarop de gelovige van nu zijn zekerheid voor de 
toekomst mag bouwen. 

Geloofsbelijdenissen (slot)
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De Heiland onderscheidt in de woorden tot Martha twee groepen ge-
lovigen:
•	 De, op dat moment, reeds gestorven gelovigen,
•	 De levende gelovigen.
Voor de gestorven gelovigen geldt wat o.a. de profeet Jesaja schreef: 
“Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en 
jubelt gij, die woont in het stof!” (Jes. 26:19). Zoals ook de Man in linnen 
klederen, tot Daniël zei: “Gij zult rusten én opstaan tot uw bestemming aan 
het einde der dagen” (Dan. 12:13). Over deze en vele andere gelovigen 
uit het Oude Testament, spreekt de Here Jezus de woorden: “Ik ben de 
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,...” 
(vs 25). Deze woorden gelden dus voor de in die tijd reeds gestorven 
gelovigen.
Voor de toen, en ook nu, levende gelovigen gelden de daaropvolgende 
woorden: “Een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. 
Gelooft gij dat?”(vs 26). Lazarus heeft beide fasen meegemaakt: hij was 
gestorven en kreeg het leven weer terug door de opstanding uit de do-
den. Toen later zijn aardse leven eindigde, gold voor hem de tweede 
regel: hij leefde, geloofde in de Here Jezus en stierf in eeuwigheid niet 
meer. Zo staat er ook: “En zoals het de mensen beschikt is éénmaal te sterven, 
en daarna het oordeel,...” (Hebr. 9:27).

Nadat de Here Jezus deze woorden tot Martha had gesproken, stelde 
Hij haar de vraag: “gelooft gij dat?”. Deze vraag is niet alleen tot Martha 
gericht, maar op die vraag moeten alle mensen een antwoord geven. 
Allen, dat wil zeggen ook U!
En dan volgt haar geloofsbelijdenis met de woorden: “Ja, Here, ik heb 
geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou” 
(vs 27). Dat iedere hoorder deze woorden zal mogen naspreken.
Martha belijdt de Here Jezus als: 

•	 Here, 
•	 Christus (Gezalfde)
•	 Zoon van God.

De profeet Jesaja had dat al eerder geschreven “Want een Kind is ons ge-
boren, een Zoon is ons gegeven,... en men noemt hem Wonderbare Raadsman, 

Geloofsbelijdenissen (slot)



10

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes. 9:5). En ook de psalmist had 
geschreven over: “de Here en zijn gezalfde…Hij sprak tot Mij: Mijn zoon 
zijt gij…Kust de zoon, opdat hij niet toorne...” (Ps. 2:7 en 12 zie ook Hand. 
4:25-27a).

De geschiedenis van de opwekking van Lazarus toont ons dat de Here 
Jezus drie, voor ons dodelijke bedreigingen, tot een einde heeft ge-
bracht: de zonde, de zonden en de ziekte. Driemaal ‘z’. Het is de laat-
ste letter van ons alfabet, en daarna volgt niets dodelijks meer. Hij heeft 
alles voor ons tot een goed einde gebracht!

Thomas (Joh.20).
Na de opstanding van de Here Jezus uit de doden, dat wil zeggen tus-
sen de anderen vandaan (Hand. 3:15 en 4:10 en Rom. 1:4 enz.), zijn 
de discipelen bijeen en verschijnt de Here Jezus in hun midden, en 
verkondigt hen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat (vs 
19 en Filip. 4:7a). Alleen Thomas, die tevoren bij het overlijden van La-
zarus nog gesproken had tot de andere discipelen: “Laten wij ook gaan 
om met Hem te sterven” (Joh. 11:16b), was niet aanwezig. Misschien was 
hij teleurgesteld in zijn verwachtingen nu de Heiland, waarvoor hij zijn 
leven had willen geven en die hij zo trouw was gevolgd, aan het kruis 
gestorven was. Hij laat zich niet zomaar overtuigen door de andere 
discipelen, die beweren dat zij de Here Jezus in levende gedaante heb-
ben gezien. Dat is merkwaardig, want Thomas was toch ook medege-
tuige geweest van de opwekking van Lazarus. Ook de opwekking van 
de jongeling van Naïn en het dochtertje van Jaïrus, hoewel hij toen 
met een aantal andere discipelen buiten stond, had hij meegemaakt en 
meebeleefd. Hij had toch ook de woorden van de Here Jezus gehoord, 
die gezegd had dat Hij de opstanding en het leven is? En hij had ook 
gehoord dat de Heiland tijdens hun reizen meermalen had gezegd dat 
Hij zou worden gedood, maar na drie dagen weer zou opstaan (Matth. 
16:21 en 17:22,23 en 20:18,19). Waarom dan deze twijfel? 

Herkennen wij dat ook in ons eigen leven, dat sommige woorden uit 
de Schrift soms kortere of langere tijd niet tot ons doordringen? Laten 
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we niet beschuldigend naar Thomas wijzen, maar eerst eens bij onszelf 
te rade gaan. Thomas had eigenlijk een soortgelijk probleem als de ka-
merling, die ook niet ‘verstond’ wat hij las. Soms komen woorden niet 
verder dan het oog of oor en bereiken ze het hart niet. Hoe is dat bij 
ons? Geloven wij de Here Jezus op zijn woord? Ook al zien wij nog niet 
alles wat ons beloofd is?

De Here Jezus kende het hart van Thomas en zijn twijfels en verschijnt 
speciaal voor hem op de eerste dag van de week, de zondag, weer in 
het midden van de discipelen, waar Thomas nu ook aanwezig is. Hoe 
hadden de discipelen hem kunnen overtuigen, dat hij moest terugkeren 
in hun gezelschap en dat nog wel op de eerste dag van de week, dezelf-
de dag waarop Paulus later in Troas met zijn volgelingen samenkwam 
om het avondmaal te vieren (Hand. 20:7)? Het antwoord is verbluffend 
eenvoudig. Zij hadden tot Thomas gezegd: “Wij hebben de Here gezien!” 
(vers 25). Meer hadden ze niet tegen hem gezegd, maar het was genoeg 
om hem terug te brengen op die plaats waar de Here Jezus opnieuw aan 
zijn volgelingen zou verschijnen. 

Ook nu nog verschijnt de Here Jezus op elke eerste dag van de week te 
midden van zijn volgelingen, die in gehoorzaamheid willen doen wat 
Hij heeft gevraagd, namelijk zijn dood verkondigen door de broodbre-
king. De Here Jezus heeft beloofd dat waar twee of drie tezamen zijn in 
zijn naam, Hij in het midden van hen zal zijn (Matth. 18:20). Hij, die 
beloofd heeft, is getrouw, Hij zal het ook doen (Hebr. 10:23b).

De apostel Johannes komt na deze woorden van de apostel Thomas tot 
een eerste slotsom, die gericht is aan iedere lezer van zijn evangelie. Hij 
wil graag dat iedere lezer/lezeres aandacht schenkt aan zijn woorden: 
“opdat ook gij gelooft”. Deze apostel had nog veel meer meegemaakt, 
maar er is voor ons een selectie gemaakt en op schrift gesteld met een 
specifiek	doel:	“...deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Chris-
tus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” 
(vers 30,31).

Geloofsbelijdenissen (slot)
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Er	is	in	deze	twee	afleveringen	een	aantal	mensen	voorgesteld	die	hun	
geloof in de Here Jezus hebben beleden, maar het is niet de bedoeling 
dat wij alleen maar luisteren hoe anderen over de Here Jezus denken. 
De discipelen hebben ook ervaren dat de Heiland niet alleen geïnteres-
seerd was hoe anderen over Hem dachten, maar hij wilde ook van zijn 
volgelingen weten, hoe zij over Hem dachten.
“Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Fillipi gekomen was, vroeg Hij zijn 
discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij 
zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia, weer anderen: Jeremia, 
of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Si-
mon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende 
God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en 
bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is” 
(Matth.16:13-17). 

Op grond van deze belijdenis, die hopelijk ook uw belijdenis zal zijn, 
wordt de betreffende belijder door de Here Jezus zalig verklaard. Die 
zaligverklaring wordt dus door de Zoon van God toegekend en daar is 
geen zaligverklaring door een college van kerkleiders voor nodig. Deze 
‘zaligverklaring’ van de Here wordt niet toegekend aan een enkeling, 
maar aan IEDER die belijdt, dat de Here Jezus is: de Christus, de Zoon 
van de levende God!!

Zalig, zalig te geloven,
dat ik Jezus heb tot Heer.
Als mijn Heiland Hem te loven,
lief te hebben, immermeer.

Welk een heil is mij beschoren,
voor de hemel toebereid,
door de Vader uitverkoren
tot een eeuw’ge heerlijkheid. 
   (G.L. 70:1,4)

ggggg

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

____________________________________________________________

5:8 “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”

Hoe actueel zijn deze woorden die Petrus, geleid door de Heilige Geest, 
nu reeds zoveel eeuwen geleden heeft mogen optekenen. Wordt nuch-
ter en waakzaam. Deze brief heeft ons gewezen op onze heerlijke posi-
tie die we in de Here Jezus reeds mogen bezitten. Zoals we het gelezen 
hebben in het begin van deze brief: “Geloofd zij de God en Vader van  onze 
Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding 
van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een le-
vende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die 
in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door 
het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de 
laatste tijd.” (1 Petr. 1:3-5) Wat een genade is het te mogen weten dat we, 
zoals het in deze verzen staat, door de kracht Gods bewaard worden 
door het geloof tot de zaligheid. Dat is iets wat we ons misschien niet 
elke dag realiseren. En toch is dat een waarheid die ons steun en kracht 
geeft voor elke dag: we worden in de kracht Gods bewaard. 

We lezen hier over onze tegenpartij. Zijn omschrijving is angstaan-
jagend genoeg: een brullende leeuw. Maar kan hij overwinnen? Nee 
toch? Immers, wij worden bewaard in de kracht van God! De zaligheid 
die ons deel is door het volbrachte werk van onze Heiland op het kruis 
van Golgotha, kan niemand ons ontnemen. Er is geen kracht die groter 
is dan Gods kracht. Daarin ligt onze onwrikbare zekerheid dat we de 
zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden, ook daadwerke-
lijk zullen smaken.
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Welnu, dan is toch alles in orde? Dan leven we toch in die kracht en in 
die zekerheid en dan vindt de duivel toch geen enkel aangrijpingspunt 
bij ons? Laten we maar eerlijk tegenover onszelf zijn en onze kleine 
kracht gaan zien. Is het niet zo dat we nog wel eens geneigd zijn om 
aandacht te geven aan al die dingen die ons in de wereld aangeboden 
worden en die ons soms zo gemakkelijk kunnen aftrekken van onze 
Here en Heiland? De duivel is een meester in het inspelen op de gevoe-
lens van onze oude natuur. Die oude natuur waarvan we weten dat die 
met Christus gestorven en begraven is, maar die soms nog springlevend 
lijkt te zijn. Juist daarom zijn deze woorden zo belangrijk: wordt nuch-
ter. Nuchter in de zin van wees realistisch. Besef dat je als mens in deze 
wereld geen kracht hebt om de verleidingen te weerstaan. Leg je leven 
in Gods hand, Die alle kracht geeft die we nodig hebben om geestelijk 
te overleven. Probeer het niet op eigen kracht te rooien en nog belang-
rijker: doe je niet groter voor dan je bent. Denk niet dat je in staat bent 
om aan al die verleidingen weerstand te bieden. Nee, wapen je met het 
gebed en het zwaard van Gods Woord. 

Zo heeft onze Heiland ons een voorbeeld nagelaten. Aan het begin van 
zijn openbaar optreden werd Hij door Johannes gedoopt in de Jordaan. 
Dan zien we dat de Heilige Geest op Hem komt, voor allen zichtbaar, 
als een duif. En in de kracht van die Geest ging de Here Jezus de woes-
tijn in om door de duivel te worden verzocht. Maar de duivel vermocht 
niet te overwinnen. Op al zijn misleidende voorstellen kon de Here 
antwoorden met het Woord en de duivel moest wijken. Laat dat ook 
vandaag voor ons een voorbeeld en les zijn. We moeten beseffen dat 
we de Heilige Geest in ons hebben, die ons kracht van God geeft. We 
moeten het Woord ter hand nemen, waarvoor de duivel moet wijken. 

Wordt nuchter. Kennelijk zijn we dat nog niet in voldoende mate en is 
het nodig dat de Heilige Geest ons vermaant nuchter te worden. Niet 
onszelf bovenaan zetten, niet doen alsof we sterk genoeg zijn om de 
verleidingen het hoofd te bieden, nee, zoals we het lezen in 1 Thess. 5: 
19 en 20: “Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles 
en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.” Laten we datge-
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ne wat we om ons heen zien toch steeds weer toetsen aan Gods Woord 
opdat we mogen zien wat kwaad is en ons daarvan kunnen onthouden.
We moeten niet alleen nuchter worden, maar ook waakzaam. Dat is op 
zich wel een opmerkelijke oproep wanneer het gaat over onze tegen-
partij, de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw. Een brullende 
leeuw is toch niet te missen, die horen en zien we toch wel aankomen, 
daarvoor zijn we toch vanzelfsprekend wel waakzaam? Laten we ons 
niet vergissen. Hoewel we niet van de wereld zijn, leven we wel in de 
wereld en om ons heen zien we alleen maar een bevestiging van het 
feit dat die in de duisternis ligt. Hoe zijn we niet gewend geraakt aan 
het morele verval, hoe hebben we niet dagelijks te maken met zaken 
die een gruwel zijn in Gods oog. Eenvoudig kan er een zekere gewen-
ning komen ten aanzien van dingen die in de wereld gewoon zijn maar 
verfoeilijk in Gods ogen. Dan kan het zo zijn dat die brullende leeuw 
ons niet eens meer zo gevaarlijk voorkomt, ja, dat we overdrachtelijk 
gezien, aan dat gebrul zelfs wat gewend raken. Daarom: wordt waak-
zaam. 

In de Efeze brief worden we hiervoor ook gewaarschuwd: “Doet de wa-
penrusting 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 wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in 
de hemelse gewesten.” (Ef. 6:11,12) We hebben werkelijk geen idee van 
de omvang van die boze machten en krachten, die zich aan onze men-
selijke waarneming onttrekken, maar die daardoor niet minder reëel 
zijn. God ziet ze echter wel en waarschuwt ons ervoor door ons op te 
roepen waakzaam te worden. Een soldaat die zich in vijandelijk gebied 
ophoudt moet niet slapen, maar waakzaam zijn. We zijn in vijandelijk 
gebied, want de satan is de wereldbeheerser van deze duisternis. Hij 
gaat rond, zoekende wie Hij zal verslinden. En wie kan hij verslinden? 
Degene die niet waakzaam is. Natuurlijk kan de satan ons niet rukken 
uit de hand van de Here. Daarin zijn we zeker voor de eeuwigheid. 

Maar in ons praktische leven van elke dag? In hoeverre houden we ons 
ver van al die verleidingen die de wereld ons te bieden heeft? Of gaan 
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we ook wel eens een stukje mee, proberen we dingen een beetje uit. 
Een klein stukje meegaan met de wereld is toch niet erg? Ik ken m’n 
grenzen wel. O ja? Dat getuigt dan wel van hoogmoed en daarmee zijn 
we op een gevaarlijke weg waar we een prooi kunnen worden van de 
satan. Laten we toch waakzaam zijn. Laten we toch onverminderd vast-
houden aan het Woord van God en de richtlijnen die we daarin vinden 
ten aanzien van de verhoudingen tussen mensen, het huwelijk en de 
heiliging. Het gevaar is groot en de satan ligt op de loer. Maar in Gods 
kracht en met Zijn wapenrusting aan zullen we hem kunnen weerstaan. 

Het dagelijks gebed is daarbij van onmisbaar belang. We hebben da-
gelijks nodig de Here te vragen om ons te bewaren voor verkeerde we-
gen en nog meer voor verkeerde gedachten. Hoe belangrijk is toch de 
opdracht die we lezen in 1Joh. 1:8 en 9: “Indien wij zeggen, dat wij geen 
zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij 
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Meestal denken we bij 
deze tekst aan het feit dat God onze zonden vergeeft wanneer we ze 
voor Hem belijden. Dat is ook een heerlijke waarheid. Maar tenminste 
zo belangrijk is wat daarna volgt: dat Hij getrouw is om ons te reinigen 
van alle ongerechtigheid. Die reiniging hebben we zo nodig. 
Gods Woord leert ons ook hoe de Here reinigt: “…evenals Christus de ge-
meente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, 
haar reinigende door het waterbad met het woord,…” (Ef. 5:25,26) Ook hier 
ligt het accent niet op het feit dat onze zonden vergeven zijn door het 
werk van de Here Jezus (een zekerheid van het geloof) maar op het feit 
dat we daardoor geheiligd zijn en telkens weer worden gereinigd door 
het water van het Woord van God. Dat is de manier waarop we ons 
kunnen wapenen tegen de duivel die als een brullende leeuw rondgaat: 
de Geest heiligt ons (dat betekent: zondert ons af van datgene wat de 
wereld ons te bieden heeft, maar wat niet naar Gods gedachten is) en 
het Woord reinigt ons (dat betekent dat we door het lezen van de Bij-
bel steeds beter gaan beseffen wat verkeerd is in de wereld en daarvan 
ook gereinigd worden, dat wil zeggen dat we aan die verleiding steeds 
minder gaan toegeven).

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (slot)
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We leven in de laatste tijd en we moeten meer dan ooit de Geest de 
gelegenheid geven ons te heiligen en het Woord de gelegenheid geven 
ons te reinigen. Zelf hebben we het onderscheid niet, maar: “het woord 
Gods is levend en krachtig ...en het schift overleggingen en gedachten des har-
ten” (Hebr. 4:12). Zo maakt de heilige Geest ons nuchter en het Woord 
ons waakzaam. In die kracht van God, in Woord en Geest, zullen we de 
overwinning zeker behalen. Laten we dan ook aan deze oproep gehoor 
geven.

5:9: “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in 
de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.”

Vast in het geloof. Hoe belangrijk is dat. Het geloof is de zekerheid der 
dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet (Hebr. 
11:1), het voorkomt dat we onmondig zouden zijn, op en neer, heen 
en weer geslingerd worden onder invloed van allerlei wind van leer (Ef. 
4:14), het doet ons de dingen verstaan (Hebr. 11:3) en het geeft ons de 
toegang tot God met vertrouwen (Ef. 3:12). Een vast geloof is iets waar 
de duivel niet tegenop kan. Hij zal steeds weer proberen ons aan het 
wankelen te krijgen, maar in het geloof kunnen we zeggen, zoals de 
Here zelf dat deed: ga weg, achter mij, Satan! (Matth.16:23). Zo kun-
nen we hem weerstaan en zal hij met zijn verleiderkunsten bij ons geen 
ingang vinden. 

Dat kunnen we niet uit onszelf, maar alleen in de kracht van God. Over 
die kracht Gods vinden we een in dit verband heel belangrijke tekst in 
de eerste brief aan de Korinthiers: “Want het woord des kruises is wel voor 
hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, 
is het een kracht Gods.” (1 Kor. 1:18) Hier vinden we dus dat het woord 
des kruises de kracht Gods is. Dat is immers ook de wijze waarop de 
Satan	definitief	verslagen	is.	De	duivel	doet	niet	anders	dan	te	trachten	
Gods werk van genade aan de harten van zondaren te dwarsbomen. De 
Here Jezus zelf zegt over de duivel: “Die was een mensenmoorder van den 
beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer 
hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en 
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de vader der leugen.” (Joh. 8:44) Hoe kunnen we de duivel overwinnen? 
Door de kracht Gods. Wat is die kracht Gods? Het woord van het kruis. 
Daar waar God in Zijn oneindige genade Zijn eigen veelgeliefde Zoon 
deed boeten voor de zonden van ongehoorzame en onheilige mensen, 
daar werd ook de duivel voor eeuwig de mond gesnoerd. God zelf 
voorzag in een Lam dat voor de zonden van de wereld zou sterven. 
De satan is wel een brullende leeuw, maar hij is overwonnen door een 
Lam, dat onze zonden op zich nam. Voor ieder die gelooft geldt dat de 
satan geen vat meer op hem heeft. Wanneer we hem het woord van het 
kruis voorhouden, waar Gods genade en liefde de grondslag vonden 
voor een eeuwig behoud van allen die in de Here Jezus geloven, dan 
moet hij terugdeinzen in het besef dat zij die door het werk van de Here 
Jezus aan het kruis zijn vrijgekocht nimmer meer zijn slaven kunnen 
worden. Wat een wonder van Gods genade en wat een enorme kracht 
voor ons in onze aardse strijd!

Geen macht der hel kan ons van Jezus Christus scheiden.
Geen wereld, leven, dood, geen strijd, geen moeite of lijden.
Hij heeft ons lief, die Heer, die dood en hel verwon;
Hij, die aan satan zelf de doodsteek geven kon.

Nog slechts een korte tijd, en Jezus zal verschijnen;
Dan zien wij Hem vol glans in ’t midden van de zijnen,
Hem, die geheel zijn hart aan ons heeft toegewijd,
Ons overwinnaars maakt in onze aardse strijd.

      (GL 27:1,4)

Die strijd is er. De satan tracht overal Gods plannen te dwarsbomen. 
Niet alleen ten opzichte van degenen die mogen schuilen achter het 
bloed van het Lam en daardoor veilig zijn, maar evengoed ten opzichte 
van degenen die vanouds Gods volk op aarde vormen, de broederschap 
die in de wereld is. Zij die in de Here Jezus geloven vormen samen met 
de gelovigen uit de heidenen de gemeente, maar zij uit Israël die in 
ongeloof hun weg gaan, zijn toch nog steeds Gods volk. Ook aan hen 
werkt God en laat het toe dat de satan hen belaagt. Hij laat dat toe opdat 
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zij zich alsnog zouden bekeren en mogen worden toegevoegd aan de 
gemeente, die het lichaam van de Here is en waarvan Hijzelf het hoofd 
is. Ook later nog als Israël door een grote verdrukking zal gaan, zal een 
overblijfsel behouden worden. Niets en niemand, ook niet een duivel 
die rondgaat als een brullende leeuw, kan Gods plannen dwarsbomen. 

In dat verband mogen we bemoedigd worden door de woorden van de 
Here Jezus die Hij sprak toen Hij vlak voor Zijn lijden en sterven met 
de discipelen samen was: “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulie-
den te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou 
bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw 
broederen.” (Luk. 22:31,32) Dat laatste heeft Petrus door genade mogen 
doen, onder andere door deze brief die we mochten overdenken. Hij 
schreef die aan zijn broeders, aan de vreemdelingen in de verstrooiïng. 
En dat eerste gold voor hem en geldt nog voor ons: “Ik heb voor u gebe-
den dat uw geloof niet zou bezwijken.” Dat doet de Here nog steeds en dat 
is onze zekerheid. Zo kunnen we de duivel weerstaan. Geve de Here 
ons genade om in Zijn kracht overeind te blijven in deze wereld waar 
de duivel vele dingen te bieden heeft, maar krachteloos wordt wanneer 
we hem confronteren met het woord van het kruis. Dan zal hij moeten 
wijken voor die kracht Gods.

5:10,11: “Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot 
zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, be-
vestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid, Amen.”

Aan het einde van zijn brief richt Petrus nog éénmaal onze ogen om-
hoog, weg van datgene wat ons in ons leven hier beneden kan overko-
men, weg van zwakheid, strijd en nood, weg van die wereld waar de 
satan nog macht heeft. Hij laat ons zien waar en bij wie onze bestem-
ming is. Wat ons ook overkomt in dit leven, het is alles tijdelijk. Hoe 
lang ons aardse leven ook kan duren, misschien wel meer dan 100 jaar, 
het is slechts een korte tijd gezien in het licht van de eeuwigheid. Dit 
leven is slechts een reis op weg naar de bestemming die God voor ons 
bereid heeft: zijn eeuwige heerlijkheid. Hoe wonderlijk is dat. Van ons 
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moest gezegd worden: “…maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding 
brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u ver-
borgen zijn, zodat Hij niet hoort.” (Jes. 59:2), maar door Gods oneindige 
genade, volmaakt vervuld op het kruis van Golgotha, heeft Hij ons kun-
nen roepen in Christus. Niet alleen heeft Hij op het kruis onze zonden 
in Zijn Zoon geoordeeld, Hij heeft ons geroepen tot een veel hogere 
positie dan we eerst hadden: tot zijn eeuwige heerlijkheid. Daarom is 
Hij ook de God van alle genade. Wie had ooit zoiets kunnen bedenken? 
“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen-
hart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” 
(1 Kor. 2:9) 

Gods handelen is altijd in genade. Toen de eerste mensen meer naar de 
satan luisterden dan naar God, bekleedde God hen met dierenvellen. 
Een ander stierf en aan hen werd genade betoond. Toen de hele aarde 
verdorven was en God een allesomvattend oordeel moest uitspreken, 
lezen we in Gen. 6:8: “Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.” 
Hij en zijn familie werden, samen met alle soorten van landdieren en 
vogels (Gen. 7:14b), behouden in de ark. Lot woonde in het goddeloze 
Sodom, maar we lezen dat hij zegt: “Zie toch, uw knecht heeft genade 
gevonden in uw ogen,...” (Gen. 19:19). Daarom lezen we ook in Gen. 
19:29: “Toen God de steden der Streek verwoestte, gedacht God Abraham (die 
immers gebeden had dat God de rechtvaardigen niet zou verdelgen met 
de onrechtvaardigen, zie Gen. 18:16-33), en Hij leidde Lot uit het midden 
der omkering, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, omkeerde.” 
Wanneer het volk Israël, net nadat God Zijn verbond met hen had ge-
sloten, het alweer had verbruid door een gouden kalf te maken en dat te 
vereren, was Mozes daar als een middelaar en hij zegt: “Nu dan, indien 
ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik 
U ken, opdat ik genade vinde in uw ogen.” (Ex. 33:13)

Telkens wanneer we in de Bijbel lezen over de genade van God is er 
ook een heenwijzing naar het werk van de Here Jezus. Gods genade is 
niet willekeurig, maar kent een grondslag: Christus Jezus. Zo lezen we 
in Gal. 1:6: “…die u door de genade van Christus geroepen heeft.” En in Ef. 
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2:7: “…de overweldigende rijkdom zijner genade…naar zijn goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus.”
Die God van alle genade wil onze Vader zijn en Zijn plannen met ons 
zullen niet falen. Hij die ons geroepen heeft, zal ons ook thuis brengen 
in die eeuwige heerlijkheid.

In uw genade wil ik roemen, 
die zondaars zalig maakt en vrij.
Uw liefde onuitput’lijk noemen, 
want wie, o God, heeft lief als Gij?
Genade brengt van boze wegen 
de zondaar naar des Heilands kruis;
En U komt hem in liefde tegen, 
als kwam een een’ge zoon naar huis.

Al ga ik hier langs woeste paden, 
genade schraagt mijn wank’le voet.
Geen vijand kan mij voortaan schaden, 
omdat uw liefde mij behoedt.
Genade zal mij veilig leiden, 
uw liefde ontsluit mij ’t Vaderhuis;
Daar ging mij Jezus plaats bereiden, 
daar rust ik van het aards gedruis.                  (G.L. 88:1,3)

Gods Woord verheelt niet dat er voor de gelovigen een tijd van lijden 
is. Niet zo zeer lichamelijk lijden wordt hier bedoeld, maar geestelijk 
lijden; lijden omdat we in een wereld zijn, die niet de onze is. Omdat 
we in een Here geloven die hier nog verworpen is; omdat we vreem-
delingen en bijwoners zijn die zich hier maar ongemakkelijk voelen. 

Het is echter, zo verzekert de Heilige Geest ons, slechts een korte tijd 
van lijden. Wanneer ons aardse leven ten einde loopt, hoeven we voor 
de dood niet meer te vrezen want Christus heeft de dood overwonnen. 
Zo lezen we in 2 Tim. 1:8-10: “…in de kracht van God, die ons behouden 
heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn 
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eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeu-
wige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, 
Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk 
leven aan het licht gebracht heeft...” Wanneer ons aardse lichaam wordt 
afgebroken mogen we weten dat we “…een gebouw van God hebben, in 
de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.” (2 Kor. 5:1) Het 
lichaam blijft wel achter, maar onze ziel is daar waar Christus is, zoals 
Paulus schrijft: “...ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is 
verreweg het beste;...” (Filip. 1:23) En spoedig komt het moment waarvan 
we lezen in 1 Thess. 4:16-18: “want de Here zelf zal op een teken, bij het 
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van 
de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna 
zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een 
oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij 
altijd met de Here wezen.” Dan eerst zal het werkelijke doel van ons leven 
zichtbaar worden, dan pas zullen we onze echte bestemming bereiken. 
Dan zal God volvoeren wat van eeuwigheid Zijn plan is geweest: Hij 
zal ons volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 

Volmaken, letterlijk zoals het woord het zegt, ons vol maken. Anders 
dan in ons aardse leven waarin we iets hebben mogen laten zien van 
wat we in onze Heiland hebben gevonden, zullen we dan volmaakt 
zijn en ook volmaakt aan Zijn wil beantwoorden. Dan hoeft God ons 
niet meer in Christus aan te zien, dan zijn we in Christus volmaakt ge-
worden. 
Dan zal hij ons ook bevestigen. Datgene waar we op gehoopt heb-
ben in ons aardse leven, waar we naar uitgezien hebben, dat wat onze 
troost en bemoediging is geweest, zal dan werkelijkheid worden en dat 
wat we geloofd hebben zal ons bevestigd worden. Wat zal het zijn om 
daar te zijn en Hem onze Heiland en onze God en Vader te ontmoeten, 
wanneer het geloof verwisselt voor aanschouwen! In een lied zingen 
we in vele coupletten: Hoe zal ’t ons zijn? We kunnen ons nu nog geen 
voorstelling maken van datgene wat dan ons deel zal zijn. Maar bo-
venal zullen we toch Hem, die ons kocht met Zijn kostbaar bloed, aan-
bidden en onze God en Vader prijzen voor Zijn wondergrote genade. 

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



23

Hij zal ons ook sterken voor de taak die Hij ons dan geeft. Waar we 
op aarde al dienstknechten voor Hem mochten zijn, geeft Hij ons dan 
ook een taak, die bij ons past en waarvoor Hij ons heeft opgeleid in die 
korte tijd die ons aardse leven was. Niets is zonder reden geschied, het 
is niet zomaar dat ons allerlei dingen overkomen in ons leven. Dat is 
bedoeld om ons bekwaam te maken voor de taak die ons daarboven in 
Zijn dienst wacht. 
Hij zal ons ook grondvesten. Waar we in ons aardse leven nog wel eens 
aan het wankelen konden worden gebracht, is daarvan boven geen 
sprake meer. We zijn dan gegrondvest in de Rots en zullen in Christus 
nimmermeer	wankelen.	 In	 de	 brief	 aan	 Filadelfia	 lezen	we	 daarvan:	
“Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij 
zal niet meer daaruit gaan;…” (Openb. 3:12) Wat een zegen is ons bescho-
ren! Het is geen wonder dat Petrus wanneer hij deze dingen geleid door 
de Heilige Geest mag overdenken en opschrijven, tot de uitroep komt: 
Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Het is door Hem en tot Hem dat 
ons heil is. Het is Zijn eeuwige kracht die dode zondaren heeft gemaakt 
tot Zijn kinderen. Het is Zijn genade waardoor we die hoop op de heer-
lijkheid Gods vervuld zullen zien en met allen die in de Here Jezus 
hebben geloofd rondom de troon zullen staan en het zullen uitzingen: 
Gij zijt waardig, Gij alleen! Daarop mogen we wel volmondig Amen 
zeggen.

5:12: “Door Silvanus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, 
heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware 
genade van God is; daarin moet gij vaststaan.”

Petrus noemt dat de ware genade van God dat Hij ons zal opnemen 
in Zijn eeuwige heerlijkheid. Ware genade, niet zoals de mensen die 
kennen, maar zoals alleen God die geven kan. Het is alles helemaal 
onverdiend. Ons loon was het loon van de zonde en dat was de dood, 
voor eeuwig. Niets in onszelf kon ons onder het oordeel van de dood 
vandaan krijgen. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven 
in Christus Jezus onze Here. Een eeuwig leven bij Hem in Zijn heerlijk-
heid. Dat is ware genade. Daarin mogen we vaststaan. 

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



24

Laten we ons niet in verwarring laten brengen door wat de satan ons 
voorhoudt, laten we blijven beseffen dat dit leven niet ons doel is. Laten 
we vaststaan in die ware genade van God die Hij in Zijn onbegrijpelijke 
liefde ons gegeven heeft in Christus. Door een betrouwbaar broeder 
heeft Petrus daarover geschreven om de vervolgde broeders te bemoe-
digen. Geve de Here ook vandaag de dag nog zulke betrouwbare broe-
ders die het woord van Gods genade mogen uitleggen ter bemoediging 
van de gelovigen.

5:13,14: “U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Mar-
cus. Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus zijt.

Als gelovigen zijn we in de Here met elkaar verbonden. Daar kunnen 
familiebanden zijn, maar veeleer mogen we elkaar toch zien als broe-
ders en zusters in de Here en als kinderen van één Vader. Dat moet ons 
aansporen tot het hebben van een onderlinge band van liefde, vertrou-
wen en geborgenheid. Dan kunnen we elkaar tot een hand en een voet 
zijn. Hoe nodig is die band van de liefde om samen gemeente te kun-
nen zijn in een wereld die zich steeds verder van God afwendt.

De laatste woorden uit deze brief vatten alles nog eens samen. Vrede zij 
u allen, die in Christus zijt. In Christus is al ons leven, Hij leed en stierf 
aan het kruis voor uw en mijn zonden, we zijn met Hem begraven en 
uit de dood weer opgestaan tot een nieuw leven, ja, Hij is ons leven. 
Op de dag van Zijn opstanding kwam Hij tot zijn discipelen en sprak 
tot hen: vrede zij u. Zo mag ons leven zijn. Geborgen in Christus en met 
Zijn vrede in het hart gaan we hier onze weg totdat Hij ons opneemt in 
Zijn heerlijkheid. Dan zijn we voor altijd bij Hem, met allen die in Hem 
hebben geloofd. Dan zal een machtig koor Hem omringen en voor eeu-
wig de lof en eer brengen die Hij zo waard is te ontvangen. Maar ook 
nu al, terwijl Zijn vrede met ons is, mogen we Hem elke dag weer de 
lof en dank van ons hart brengen. Hij is het waard.
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