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WOORD VOORAF 
 
 
 
 
 
De ondertitel van dit boek geeft aan dat het in deze publi-
catie gaat over geloven. Wie het boek ‘de Bijbel’ leest, zal 
ontdekt hebben dat het in een mensenleven vooral op 
geloven  aankomt. Eveneens leer je uit de Schrift dat het 
innerlijke geloven alles van doen heeft met de manier 
waarop wij in het gewone dagelijkse leven met de mensen 
en met de dingen omgaan. De goede belijdenis afleggen 
wordt niet alleen door woorden bepaald, maar in het bijzon-
der tastbaar door onze dagelijkse gedragingen. 
 
Deze bundel heeft een nieuwtestamentisch en daarin sterk 
christocentrisch karakter. De overdenkingen cirkelen steeds 
rond de persoon Jezus Christus. Ze zijn  bedoeld als onder-
steuning van het christelijke geloven in woord en daad. Het 
gaat over de vele facetten van het komen tot geloof in God 
en het leren in vertrouwen met de Here Jezus te leven. 
Nadenken met het oog op Jezus geeft tevens aandacht aan 
de geestelijke groei van de gelovige christen en hoe het 
geloof in de opgestane Heer doorwerkt in het gewone, 
dagelijkse leven.  
Dit is een vroom boek, omdat het zich bezighoudt met in-
houd en betekenis van christelijk geloofsleven; het is een 
uitdrukking van hoopvol verlangen naar de uiteindelijke en 
volledige komst van Gods koninkrijk. 
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Het christelijke geloven is in alles verbonden met de persoon 
van Jezus Christus. Wij geloven dat Hij Gods Zoon is, zowel 
God als mens, dat Hij onder ons heeft geleefd, is gestorven 
en uit de dood opgestaan. Hij is de Heer die het laatste woord 
heeft in de hemel en op de aarde. Als Hij het Woord van 
leven is, zullen wij ons steeds afvragen hoe wij zinvol en eer-
vol voor Hem kunnen leven. Hoe we God de Vader zullen 
aanbidden, hoe we de Zoon kunnen dienen en ruimte geven 
aan de Geest van God.  
 
Geloven is meer dan kennis hebben van de Bijbel. Het is een 
geheimvol leven dat dienstbaar is aan God, mens en schep-
ping. Jezus leert ons dat zaligheid niet afhangt van onze in-
spanningen, maar van Gods ontferming. Hij heeft ons als 
eerste liefgehad, Hij schept als eerste ruimte voor mensen, 
dat is de basis van alles. Ik probeer in deze bundel te laten 
zien dat geloven zoveel is als met vertrouwen en overgave 
leven uit die barmhartige en verkiezende liefde van God. In 
de overdenkingen wordt steeds opnieuw gevraagd naar de 
betekenis van het christelijk geloven in het persoonlijke 
leven, het leven vandaag. Dit is de omsluitende gedachte: 
wie rust vindt in God, ontvangt de juiste balans voor het 
leven van alledag. 
 
 
Veenendaal, 2019 
www.bettecollection.nl  
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TOT WIE ZULLEN WIJ GAAN? 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
Wie van ons staat er nu graag alleen? Ieder zal wel eens 
gevoeld hebben hoe bijzonder pijnlijk en vervelend het is 
wanneer alle ogen opeens op jou gericht zijn om wat je zegt. 
En hoe het voelt als ze het allemaal met je oneens zijn. Een 
heel spannend en zelfs verwarrend gebeuren. Wanneer je 
dan ook nog merkt dat ze je daarna gaan mijden, dat je 
vrienden verliest en je er alleen voor komt te staan, dan 
wordt het werkelijk verdrietig. Dat is Jezus overkomen: ‘Van 
toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet 
langer met Hem mee’ (Joh. 6:30-71;66). Wat zal er bij Hem 
van binnen aan pijn en verdriet zijn omgegaan toen velen van 
zijn volgelingen afhaakten en niet langer met Hem te maken 
wilden hebben. Het is over en uit en ze keren Hem de rug toe 
en willen niet langer met Hem optrekken. Wat een toestand. 
Niemand staat toch graag alleen?  
 
Hoe kwam het allemaal zo ver?  
De Here Jezus heeft duidelijk gemaakt dat ‘Hem volgen’ 
alleen maar kan in de weg van geloven. Jezus’ discipelen en 
de schare, ze hebben wonderlijke dingen gezien en gehoord 
rondom rabbi Jezus. Meer en meer zal blijken dat het 
tekenen zijn, die aantonen wie Hij werkelijk is. Maar als Jezus 
dan zegt, dat in Hem geloven je totale leven opeist, waardoor 
jouw leven van Hemzelf doortrokken zal worden, zoals bij-
voorbeeld bij voedsel (het levende Brood), dan wordt het 
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echt moeilijk. Want als het geloven in Hem alles opeist en 
doordringt, wat blijft er dan van jezelf over? Jezelf opgeven? 
Hoe ver gaat dat wel niet? Duidelijk en tegelijk vreemd is het 
wanneer Jezus zegt dat Hijzelf het levende Brood is, dat je tot 
je moet nemen om zo in geloof je eigen leven te voeden. Om 
zo één te worden en te blijven met Jezus’ leven. Zijn woorden 
en daarmee Hemzelf aannemen en geloven, die levens-
gemeenschap met Hem vormt zelfs de voorwaarde voor het 
‘eeuwige leven’. De geloofsweg van verbondenheid met 
Jezus (naar Gods heerlijke en  hemelse werkelijkheid) wordt 
aan ons voorgesteld als een keuze: aannemen of verwerpen, 
leven of sterven. Sterker nog, als we het leven van Jezus 
verder volgen, zal blijken dat het bij christelijk geloven 
allemaal onder één noemer wordt gebracht: het is Jezus 
vertrouwen in zijn verzoenend sterven, Jezus alléén! Al onze 
mooie menselijke verwachtingen of hoogdravende ideeën 
ten spijt: geloof in Jezus’ dood ten behoeve van ons leven is 
het enige dat redt van een verlorenheid die alle mensen 
aankleeft! 
 
Het is duidelijk dat deze rabbi niet goed aansluit bij onze ver-
wachtingen! Over Hem kan je niet beschikken! Als wij tast-
bare en zichtbare wonderen willen, wijst Jezus ons op geloof! 
Als wij in Hem een held voor ogen hebben, spreekt Hij de 
woorden van iemand die zijn dood voorzegt. Elke keer als er 
iets bijzonders is gebeurd, benadrukt Jezus dat het om 
vergeving van zonden gaat. Dat roept weerstand op en ik 
denk dat die weerstand in zekere zin zelfs essentieel is voor 
ons geloof! Want dan kennen we de kosten van onze keuze! 
Keuzes maken is veelal niet gemakkelijk en toch worden zij 
die Jezus woorden horen daarop aangesproken. Jezus is 
anders dan zijn volgelingen verwachtten of wij zouden willen 
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en dat geeft aanstoot. Dat is ergerlijk, voor sommigen zelfs 
onverteerbaar.  
 
Dit is duidelijk: het roept voor sommige volgelingen uit de 
kring rond Jezus teveel vragen en negatieve emotie op. Ze 
lopen opstandig mopperend bij Hem vandaan.  
Jezus spreekt diepe, religieuze gevoelens aan bij zijn Joodse 
volgelingen. Kan Hij inderdaad Gods Zoon zijn? Hij spreekt 
over God als zijn Vader. Is dat niet schokkend aanmatigend? 
Kan God een Zoon hebben? Zo nee, dan is wat Jezus zegt 
voor Joden gevaarlijke blasfemie, godslastering! 
 
Wat een aangrijpende woorden dan zo ineens: ‘Toen trokken 
veel leerlingen van Jezus zich terug en gingen niet langer met 
Hem mee.’ Het resultaat van Jezus niet mis te verstane 
woorden is dat volgelingen afhaken. Een definitief keerpunt, 
een breuk tussen Jezus en een groot aantal van zijn volge-
lingen. Velen richten hun leven liever naar eigen inzicht in. 
Onder de indruk zijn van Jezus mondt niet vanzelfsprekend 
uit in trouw, discipelschap en overgave. Velen strandden in 
ongeloof. En dan komt die emotievolle vraag aan de twaalf 
die overbleven: ‘Willen jullie ook niet weggaan?’  
 
In zekere zin is Jezus voor de mensen om Hem heen vreemd, 
niet gemakkelijk te identificeren. Het is bij wat Hij zegt van 
tweeën één: of Jezus  is verschrikkelijk in de war en pleegt 
heiligschennis; of Hij en de Vader zijn op de een of andere 
wijze Eén! De wonderen die Hij doet zijn uiterlijke tekenen 
die aangeven wie Hij werkelijk is, maar zijn woorden kunnen 
een wereld van weerstand oproepen.  
Zij willen graag Jezus de Goede Herder, de zachte Heelmees-
ter volgen, maar mag Hij ook diepgaand tegenspreken? Mag 
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Hij diep in het hart kijken naar de echte beweegredenen en 
daarop aanspreken? Ik heb sterk de indruk dat het met het 
leven als discipel van Jezus echt niet anders kan!  
 
De Here Jezus bemerkt dat zijn volgelingen zich aan zijn 
woorden ergeren. Er treedt verontwaardiging onder hen op 
en vanuit hun innerlijke weerzin gaan ze nogal fel reageren.  
Waar gaat dit ten diepste om? De mensen zoeken directe 
antwoorden op hun noden, problemen en vragen. De vele 
wonderen en genezingen wekken de indruk dat zij die  ant-
woorden bij Jezus kunnen vinden. Maar nu zegt deze rabbi 
Jezus, dat Hij zichzelf voor hen opofferen zal tot in de dood 
en dat het er om gaat dit meer dan wat dan ook te geloven. 
Later belijdt de apostel Paulus het zo: ‘Ik geloof in een 
gekruisigde Christus, voor iedereen een aanstoot en een 
dwaasheid, maar voor ons die geloven de enige weg tot God.’ 
Het christelijke geloof heeft niet als kern Jezus de grote 
Wonderdoener of Jezus de grote Oplosser van al onze pro-
blemen, maar Jezus Christus, die ook vanwege mijn zonden 
is gekruisigd! Dit is een zeer radicale en diepgaande om-
kering van dingen. Het evangelie van Jezus Christus is niet 
gepolijst, niet vanzelfsprekend, geen succesverhaal. Echter 
niet wat wij voor ogen hebben, maar wat Gods bedoeling is, 
daar gaat het om!  
 
Geloven in Jezus heeft paradoxale trekken, in strijd met onze 
verwachtingen. Geloven in Jezus gaat niet over begrippen als 
religie of godsdienst (ben jij gelovig?), maar is naar Bijbelse 
invulling heel specifiek, namelijk de vertrouwensvolle over-
gave aan God en Jezus. Geloven en Jezus volgen, is zien en 
toch niet zien. Het is ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’. 
Het christelijke geloven is als gevolg van wat we uit Jezus 
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mond horen gevuld met kennis, er wordt gevraagd om 
instemming en het wordt geleefd in vertrouwen. Het is 
geloven in leven, dwars door de dood heen. Kunnen wij dat 
meemaken? Jezus zegt: hier op aarde is het niet; het 
menselijke, het aan zonde verbonden ‘vlees’ doet uit-
eindelijk geen nut als het gaat om de eeuwigheid. Gods Zoon 
werd één van ons en onderging een lijden tot in de dood en 
ging daar dwars doorheen. Hij stond op uit de dood in een 
lichaam van hemelse kwaliteit en werkelijkheid en ging naar 
een plaats waar Hij eerder was. Dat heeft betekenis van hen 
die geloven! Zo zullen allen die in Hem hun vertrouwen 
stellen niet slechts ooit eens, in de heerlijkheid, met Hem 
verbonden zijn, maar hier en nu al uit die verbondenheid 
leven. Dat geeft rijke zegen, maar eveneens soms smaad en 
diepe teleurstelling. Een spanning en moeite die niemand 
graag wil!  
 
Geloven in Jezus is een leven met zekerheid én vragen. Het 
zinloze geweld, het pijnlijke van ernstig ziek-zijn, het demo-
nisch verdwaasde van verslavingen, het kwaad van het lijden, 
het is nog niet allemaal verdwenen voor hen die Jezus volgen 
en dienen. Geloof strijkt niet alles glad. Wel geeft geloof in 
Jezus een totaal ander perspectief, een nieuwe kijk op heel 
het leven. We mogen weten en vertrouwen dat dit leven en 
zelfs het lijden niet het laatste is. Er volgt overwinning en 
nieuw leven van een geheel andere orde dan die wij nu 
kennen. Het gaat voor hen die Jezus volgen net als bij de 
Meester zelf: dwars door de moeiten, soms door lijden en in 
elk geval door de dood heen. Maar wie met Jezus leeft, is op 
die levensweg nooit alléén, we gaan niet alleen door het 
leven! ‘Wij zingen door de tranen heen, ver boven onze 
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macht, God heeft naar mensen omgezien en Jezus aan het 
licht gebracht.’ 
 
Ook al begrijpen zij van die bedoeling (redding van werkelijk 
verloren zondaren) het meeste niet: er wordt aan mensen 
rond Jezus gevraagd: wil je na wat je gehoord en gezien hebt 
geloven!? Die vraag geldt nog. Wil je Jezus vertrouwen op 
zijn woorden?  
 
Wat wij graag als Gods weg zien, kan wel eens geheel anders 
liggen dan ons eigen verlangens. Het evangelie van voor-
spoed, zegen of succes in allerlei menselijke zaken is gewoon 
niet waar. Dat is niet waar het Jezus Christus om te doen is. 
Jezus weet dat zijn woorden weerstand opwekken.  
Zelf zegt Hij immers: ‘Zalig is hij of zij die aan Mij geen aan-
stoot neemt.’ Dan geeft Jezus de sleutel tot het geheim om 
niet tot zulke ergernis te komen: ‘De Geest maakt levend, het 
lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb, is geest en leven.’ 
 
Het verschil tussen Hem volgen vanwege de oplossing van 
allerhande menselijke problemen en echt naar Jezus woord-
en luisteren en daardoor je leven laten bepalen, dat verschil 
zit in de manier van afstemmen. Door de hulp van de Heilige 
Geest stem je af op de diepte van Jezus’ leven en dood ten 
behoeve van onze zonden. Het gaat de Here niet bovenal om 
wat weer vergaat, maar om geestelijk eten en drinken, dat is 
in geloof Gods woorden aannemen en die uitleven in 
nederige afhankelijkheid van Gods Geest. Als dit zo is, wordt 
het aangaande de volgelingen rond Jezus heel verdrietig, 
want dan doorziet Hij allen: er zijn er onder jullie, die dit niet 
geloven! Die het dus wel aanhoren, maar niet hun ver-
trouwen stellen in een lijdende en kwetsbare Knecht des 
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Heren. Een groot deel van Jezus’ volgelingen stelt ten diepste 
andere eisen aan Jezus. En dit ongeloof zal zo ver gaan, dat 
ze de Heiland zullen gaan haten en uitleveren om gekruisigd 
te worden. Op het laatst is er niemand meer die het voor 
Hem opneemt en hangt de Redder der wereld in de steek 
gelaten, bespot en geslagen, gemarteld en van mensen (op 
’t laatst zelfs van zijn Vader God) verlaten tussen hemel en 
aarde. Is dat, is dat mijn Koning?  
 
Wanneer wij Jezus ons vertrouwen geven, ook al gaat het in 
het leven allemaal heel anders dan wij denken dat het moet, 
is dat vertrouwen Gods werk in ons. Jezus roept op tot zulk 
‘innerlijk overtuigd’ geloof! Geloven in Hem wordt door God 
zelf gewerkt en is dan ook vaak een aangevochten zaak. 
Geloven is aan de ene kant een verantwoordelijkheid voor 
jezelf, waartoe je opgeroepen wordt! Tegelijkertijd geldt, zo 
leert de Heiland hier: het is God de Vader die het in je wekt 
en werkt. Iemand kan alleen tot de Zoon komen en Hem 
blijven volgen als het hem of haar door God gegeven wordt. 
Daarmee stelt Jezus het allemaal heel duidelijk: het aan-
nemen van Hemzelf als het Brood des levens, dat is geen 
eigen verdienste, maar een genadegave van God. Wil je van 
dit genadebrood eten? Wil je leven, zoals in dat lied: ‘Jezus 
leven van mijn leven, Jezus dood van mijne dood, U moest 
sterven in uw lijden, om ons eeuwig te bevrijden.’ 
 
Jezus volgen is een vrije keuze. Blijven of weggaan zal voor 
ieder mens een vrijwillige en bewuste keuze zijn. De Here  
Jezus volgen is nooit vanzelfsprekend. Het gaat om een 
beslissing die je zelf maakt. Geloven is een verantwoorde-
lijkheid van de mens zelf, óók al is het de Here die het wekt 
en de mens trekt. Maar wie mag gaan geloven, die is ervan 
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overtuigd: het is door Gods reddende genadekracht dat ik 
mijn vertrouwen op Jezus stel. Al die spanning levert dan 
uiteindelijk uit de mond van Petrus als antwoord op Jezus’ 
vraag een van de mooiste christelijke belijdenissen op: ‘Naar 
wie zouden wij moeten gaan, Here? U spreekt woorden die 
leven geven en wij geloven en weten, dat U de Heilige van 
God bent.’  
 
Met een enorme diepgang spreekt Petrus woorden die hun 
sporen hebben getrokken in de kerkgeschiedenis. Woorden 
die een diepe grond en een fundament als een rots vormen 
voor het geloof in Jezus. Wij zingen er nog van: ‘Niemand is 
als U, ook al zoek ik heel mijn leven lang door: er is niemand 
zoals U.’  
 
Dat is nu je geloof belijden: zeggen waar het op staat en waar 
het werkelijk om gaat in het leven. Midden in het gewone, 
dagelijkse leven en ondanks alles. Het geloof geeft antwoord 
op deze levensvraag: Wat is uw enige troost, beide in leven 
en sterven? Ik leerde van Hogerhand er dit over belijden:  
‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet 
mijn, maar mijns getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus eigen 
ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden vol-
komen heeft betaald, en mij uit alle heerschappij van de 
duivel heeft verlost en mijn leven dag aan dag bewaart.’    
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WIE VOLGEN WIJ? 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Het zal je maar gebeuren, dat je ziet hoe een ernstig ziek 
jongentje opeens rustig van zijn bed opstaat omdat de koorts 
plotseling is verdwenen. Het blijkt dat hij helemaal gezond is 
geworden. Er was niet eens iemand bij hem geweest die met 
hem had gebeden. Het zal je overkomen, dat iemand met 
een blij gezicht langs je heen loopt, van wie je weet dat hij al 
zijn hele leven verlamd is.  
 
Werkelijk, heel bijzonder allemaal. Deze en nog veel meer 
vreemde gebeurtenissen blijken direct verband te houden 
met die prekende rabbi, Jezus van Nazareth. Het lijkt wel of 
de woorden van deze man een draagwijdte hebben die veel 
verder reikt dan wat wij met ons verstand kunnen begrijpen. 
Wie is hij toch, die Jezus van Nazareth? Wat moet ik met alles 
wat ik van Hem hoor en zelfs zie? 
 
Je zult het meemaken, dat er brood en vis aan duizenden 
mensen om je heen en ook aan jou uitgedeeld wordt dat uit 
een mandje met een paar schamele broodjes en visjes te-
voorschijn komt. Dáár, uit de handen van die rabbi komt het. 
De mensen noemen hem al een profeet en willen hem zelfs 
koning maken. Begrijpelijk, want dan is er nooit meer honger 
in Israël. Op die manier hoef je maar een mandjevol brood 
en vis te hebben en je hebt altijd genoeg te eten. Daar kon 
onderkoning Jozef met zijn graanschuren nog een puntje aan 
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zuigen. Kijk, zo’n koning willen ze. Jezus krijgt de aandacht 
van een wonderdoener, een soort idool. Zou Hij daarvan 
gecharmeerd zijn, zoals velen vroeger en nu?  Nee, want on-
dertussen heeft Jezus zich teruggetrokken, het bergland in, 
helemaal alleen (Joh. 6:22-59). 
 
De discipelen maken die nacht een drama mee. Zij gaan op 
zijn verzoek zonder Jezus met een vissersbootje naar de 
overkant, terug naar hun dorp. Onderweg begint het te 
stormen. In het duister van de nacht en de hevigheid van de 
stormwind neemt hun angst groteske proporties aan en dan 
opeens zien ze een menselijke gedaante over het water naar 
hen toe lopen. Spookbeelden. Hoe dichterbij het komt, hoe 
groter de angst. Dan klinkt ondanks het gieren van de wind 
een bekende stem van over het water: ‘Ik ben het. Weest 
niet bevreesd.’ Op water lopen kan natuurlijk niet, of het nu 
stormt of niet. Het is hun Meester, hun Heer: Jezus.  
Het is de Here Jezus, wiens aanwezigheid je leert staan, met 
beide benen op vaste grond. Vreemd allemaal, in elk geval 
niet wat we gewoon of gewend zijn. 
 
De nieuwe dag breekt aan. De mensen die het brood en de 
vis van Jezus hadden gegeten gaan naarstig op zoek naar hun 
weldoener. Er gaat een gerucht dat Hij aan de overkant van 
het meer in het dorpje Kapernaüm zou zijn, waar Hij woont. 
Dan met z’n allen daar naar toe. Zij willen het tastbare leven; 
eten en drinken, zij willen wonderen, ze willen veiligheid en 
zekerheid in hun leven. Zou deze Jezus het als bevrijder tegen 
de Romeinen kunnen opnemen?  
Een grote schare volgt Jezus. Het zijn mogelijk een beetje 
sensationeel ingestelde mensen die houden van het specta-
culaire, het buitengewone. Maar wel een schare die Jezus 



19 

woorden hoort en Hem zoekt. Ze lopen en varen van de ene 
kant van het meer naar de andere, als maar Hem achterna. 
Wanneer ze Jezus dan weer gevonden hebben, krijgen ze een 
lange toespraak te horen. Een soort Bijbelstudie uit het 
vroegere leven van het oude verbondsvolk. Over het manna 
in de woestijn. Nee, geen wonderen vandaag, maar gewoon 
woorden. Sterker nog: schokkende woorden, want wat zegt 
deze Jezus over zichzelf: ‘Niet Mozes gaf jullie voorvaderen 
het brood uit de hemel, maar mijn Vader deed dat. Het brood 
van God geeft leven aan de wereld.’ Eerst begrijpen ze het 
nog niet goed en denken ze nog aan het brood van gisteren, 
dat brood met die visjes. ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’, 
zeggen ze.  
 
Dan komt de reactie: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is 
neergedaald en dat leven geeft,’ zegt Jezus. ‘Wie bij mij komt 
zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit 
meer dorst hebben. Maar Ik heb jullie al gezegd dat je niet 
gelooft, ook al hebben jullie mijn leven gezien. Dit wil God, 
mijn Vader, dat iedereen die in mij de Zoon ziet en in mij 
gelooft eeuwig leven heeft.’ De joodse mensen horen het 
verbijsterd aan. Jezus, neergedaald uit de hemel? Wij kennen 
zijn vader Jozef toch en zijn moeder Maria!? Jezus noemt 
God zijn Vader en zichzelf de Zoon van God?! Neem me niet 
kwalijk, dat is onverteerbaar, godslasterlijk! De Joden krijgen 
het benauwd van die woorden en ze protesteren hevig!       
 
Zoals de schare voortdurend uit is op zijn wondertekenen, zo 
raken de bestudeerde Joden er volkomen van overtuigd, dat 
ze deze stem tot zwijgen moeten brengen. Golgotha is nog 
ver weg, maar als je deze geschiedenis in Johannes 6 leest, 
wordt het onvermijdelijke duidelijk: er ontstaat fors gemor 
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en tegenstand, wat er op zal uitlopen dat de joodse leiders 
Jezus ter dood laten brengen.  
Vreemd genoeg is de achtergrond van dit alles, dat Jezus zelf 
niets liever wil dan zijn leven geven. Wat anders kan Hij be-
doelen met ‘zijn vlees te eten geven’, dan dat Hij sterft! 
En dat is nu weer precies waar de discipelen de grootste 
moeite mee hebben. Volgeling-zijn van een begaafde, passie-
volle profeet die ook misschien nog wel koning wordt, dat is 
heel wat anders dan iemand achterna lopen die lijkt uit te 
zijn op zijn eigen ondergang. Er ontstaat geroezemoes,  ge-
mopper en groeiende onrust over Jezus’ onbegrijpelijke en  
ergerniswekkende woorden. Terwijl de Joden heftig onder 
elkaar discussiëren over hoe iemand zijn lichaam te eten en 
zijn bloed te drinken kan geven, gaat Jezus door met zijn 
onderwijs. Dat overigens als maar radicaler wordt. Waar gaat 
het hier over? Jezus’ lichaam eten en zijn bloed drinken; bar 
en boos om aan zoiets te denken. Onverteerbare en erger-
lijke woorden, wie kan hiernaar luisteren? 
 
Hoe zit dat nu bij ons? Zijn wij wél in staat om te begrijpen 
waarover het hier gaat? Dit is uiteraard beeldspraak en het 
gaat natuurlijk en zeker niet over kannibalisme. Met deze 
beelden geeft Jezus op overdrachtelijke wijze aan dat ieder 
die niet in geloofsvertrouwen tot Hem komt en daardoor in 
volle levensgemeenschap met Hem verbonden wordt ‘geen 
blijvend leven in zichzelf heeft’. Het werkwoord dat Jezus 
hier voor ‘eten’ gebruikt, heeft meer van doen met het 
kauwen van voedsel. Daarmee ligt de nadruk niet zozeer op 
het eten zelf. Het gaat om het bewuste tot je nemen en in 
geloof aanvaarden van zijn woorden en daardoor één 
worden met Jezus’ leven. Het gaat erom, dat wie gelooft zich 
steeds blijft voeden met Jezus en alles waar Hij voor staat! 
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Alleen zó kan je de volle realiteit van het christelijke geloof 
ervaren. Het gaat Jezus hier niet om de spontane reacties van 
mensen vanwege zijn wonderen, maar om hun leven uit het 
geloof dat zich blijvend voedt met alles wat Jezus zelf is en 
geeft. Maar als zijn volgelingen dat horen, verwerpen velen 
Hem! Hoe komt dat? Zou het kunnen dat zij een verkeerd 
beeld van de Here Jezus hebben?  
 
Zouden wij ook verkeerd zicht op Jezus kunnen hebben? Net 
als de schare in Jezus’ tijd vragen velen vandaag de dag om 
nóg een wonderteken, om wéér iets groots en spectaculairs. 
Iets dat ons, ja vooral ons die geloven, heel erg goed doet. 
Kijk, dát is pas een getuigenis, als er eens iets heel bijzonders, 
iets indrukwekkends gebeurt. Maar net als in Johannes 6 
vraagt Jezus ook aan ons om eenvoudig geloofsvertrouwen. 
Kunnen wij dat opbrengen, ‘alleen maar’ geloven, ook al 
zouden we niets groots en wonderlijks meer van God zien?  
Als je nou eens weinig van God zou ervaren, zou je dan 
genoeg hebben aan de Bijbel?  
 
Dit is de vraag van deze overdenking: Wie volgen wij? Jezus 
de wonderdoener of de Zoon van God wiens dood ons leven 
geworden is? Want dat is naar Jezus’ woorden bepaald niet 
om het even! Ons heil, onze redding en ons geestelijk leven, 
het is alleen gelegen in Jezus’ overgave voor ons in de dood. 
De Here Jezus vraagt om eenvoudig, maar durend geloof. Hij 
zegt het zo ‘Dit is de wil van mijn Vader: dat iedereen die de 
Zoon aandachtig ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, 
en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’ 
Voor wie gelooft, geldt dit: Jezus bewaart dat leven van jou, 
zelfs door de dood heen. Richt daarom je oog toch op Jezus 
alleen!  
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WIE IS JEZUS CHRISTUS VOOR JOU? 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ieder van ons kent wel zorgen. Of in elk geval zaken die je 
meer dan gewoon bezig houden. In onze gedachten zijn we 
daar vaak mee bezig. Met mensen die we liefhebben en waar 
het niet zo goed mee gaat. Met vreemde situaties waarin je 
bent terecht gekomen en hoe daar mee om te gaan. Het 
leven is heel mooi en intensief, maar niet gemakkelijk. Voor 
niemand. 
Wat kunnen zorgen, moeiten en problemen verlammend 
werken! Het is voor ons die de Here Jezus volgen van groot 
belang om het verband te zien, het verbond met Hem in ons 
dagelijkse leven te betrekken (Hebr. 1:1-2:1).  
Denken aan wie Jezus is, over Hem blijven nadenken, dat 
helpt om evenwichtig te leven. Er is er Eén die mij door en 
door kent en toch liefheeft. Eén die mijn leven draagt, dag 
aan dag! 
 
Zij die op God hun vertrouwen stellen, zijn door geloof in 
Jezus Christus opgenomen in het grote verband van Gods 
liefde en zorg over hun leven! Elke dag van hun leven alsook 
de eeuwige toekomst zijn in Gods hand. Dat te overdenken, 
zelfs mét onze zorgen, geeft een rust waar we niets van 
begrijpen, maar die ons innerlijk weer in evenwicht brengt. 
Hoe kan het dat iemand zoals Jezus, die wij nog nooit gezien 
hebben, zo’n grote invloed in ons dagelijkse leven heeft?   
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Dit is namelijk het geval bij christenen en hun verhouding tot 
Jezus Christus. In het christelijk geloof draait het ten diepste 
allemaal en helemaal om Jezus Christus. Hij staat aan de 
basis ervan en is er het onmisbare middelpunt van. Als Jezus 
nooit bestaan had, zou het christelijk geloof er niet zijn. 
Zonder Jezus blijft er niets over wat de naam ‘christelijk’ 
verdient. De Here God zelf heeft Hem als Zoon van zijn liefde 
aan ons bekendgemaakt 
 
Dat de Here Jezus zo’n invloed op ons heeft, komt onder 
meer doordat wij de vele getuigen die ons over zijn leven en 
sterven en opstanding berichten, betrouwbaar genoeg acht-
en om het belang daarvan ons leven te laten bepalen. Het 
feit dat Jezus zo belangrijk voor ons is, heeft ook dáármee 
van doen, dat we zijn invloed (o.m. door de Bijbel, de Heilige 
Geest, door gebed en de andere gelovigen) elke dag kunnen 
ervaren! Jezus is voor ons niet ver weg, niet een grote onbe-
kende, maar de door God zelf daartoe aangewezen persoon, 
die ons leven vorm en inhoud geeft! Wie is die Jezus?  
 
Hij is Gods eerste en Gods laatste woord! Vóór het bestaan 
van de aarde was Hij degene door wie God het heelal en  
onze huidige werkelijkheid geschapen heeft. De Bijbelse 
verhalen-wereld en de hele mensen-geschiedenis laten zien 
dat ieder van ons uit zichzelf alleen maar van God wegloopt. 
Wij zijn door een vreemde kracht die we zonde noemen 
allemaal tegenstanders van God geworden. De wereld loopt 
niet in de richting van Jezus.  
 
En dan is daar die beloofde tegenbeweging van Gods kant: 
de Schepper die ‘Eén van ons’ wordt en zo op het aller-diepst 
naar zijn maaksel omziet. De profeten en de apostelen 
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hebben erover gesproken, getuigd en geschreven. God heeft 
geen middel onbeproefd gelaten. Woorden, wonderen en 
tekenen bevestigden wie Jezus is. Langs vele wegen heeft de 
Here God ons mensen willen bereiken en dan horen we op-
eens zijn allerlaatste en meest klinkende woord: Jezus! In 
Jezus Christus klinkt Gods stem, nodigend, terugroepend, 
waarschuwend, lokkend, liefdevol en zelfs dreigend. De stem 
van onze Schepper en Maker!  
 
De schrijver van de Hebreeënbrief leert ons dat je Jezus 
‘moet’ aanvaarden als het laatste Woord van God. Nadat 
zoveel profeten en apostelen en uiteindelijk zelfs de Zoon 
door ons verworpen waren, is alles gezegd! Jezus is immers 
ten laatste gekomen, nu de tijd ten einde loopt.  
Het had niet nodig moeten zijn na alles wat God al gesproken 
en gedaan heeft. Het is door ieders on-gehoorzaam-heid 
onze schuld dat de kribbe tot een kruis geworden is. Christus 
is om onze verlorenheid en zonden gestorven en door Gods 
kracht weer opgestaan. Hij wordt ons hier aangewezen: deze 
Jezus, Gods Zoon, uitsluitend Hij en Hij alleen wordt ons 
voorgesteld als ons behoud, onze redding! 
Laten wij aandacht hebben voor Jezus! Voor zijn geboorte, 
maar zeker ook voor de betekenis van zijn leven. Aandacht 
hebben voor zijn eenzame gang naar het kruis, zijn bittere 
dood, zijn alles overwinnende opstanding, glorieuze hemel-
vaart, de uitstorting van Gods Geest, zijn wederkomst en 
uiteindelijke voltooiing van alle dingen. Aandacht voor wie 
Jezus is.  
 
Wie door het geloof met Jezus verbonden zijn, die zijn door 
God geliefd! Zo mogen we onze moeilijkheden het hoofd 
bieden door het geloof dat God van ons houdt en Jezus voor 
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ons instaat! Geef het niet op, maar laten we doen wat we 
gelezen hebben: geef des te meer aandacht aan hetgeen we 
van Jezus gehoord en gezien hebben!  
 
Alles wat in het heelal in adembenemende vaart voortschiet 
langs peilloos weidse verten en diepe afgronden, uiteindelijk 
zal het voeren naar het doel dat God ermee heeft. God is in 
Jezus Christus dwars door alle vragen en verschrikkingen 
heen bezig een allesomvattend nieuwe wereld te bouwen. 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die eeuwig blijvende 
waarde zullen hebben, in een andere werkelijkheid dan die 
we nu kennen. 
 
Wij staan daarom met al onze vragen en moeiten niet in een 
zinloze wereld. De kille adem van de ondergang heeft niet 
het laatste woord. Wij die geloven staan in een machtig 
verband, in het nieuwe verbond van God, dat zal uitlopen op 
de grootse symfonie die de Bijbel het koninkrijk van God 
noemt. Deze Heiland leidt allen die in Hem hun vertrouwen 
stellen op de enige weg die toekomst heeft! Zo is Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

MET WIE GAAN WIJ ? 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Die onbegrijpelijke Jezus 
De woorden van de Here Jezus maken diepe indruk op zijn 
volgelingen. Hij verrast vriend en vijand met zijn grote  harte-
lijkheid, zijn onverwachte opmerkingen, zijn gave om 
genezing te bewerken en zijn boodschap over het koninkrijk 
van God. Maar de reacties waren bepaald niet allemaal 
positief: sommige toehoorders raken geïrriteerd en morren 
van onbegrip en tegenstand. Het zijn ook wel heel hoge 
woorden en absolute uitspraken die Jezus spreekt. Woorden 
die hen als godslasterlijk in de oren klinken (Joh. 6:32-59).  
 
Als de stilte weer een beetje is teruggekeerd, spreekt Hij nog 
weer verder: ‘Vallen jullie hierover? Wat dan, als jullie de 
Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij hiervoor 
was? De Geest is de levenskracht, het vlees is van geen nut. 
De woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. 
Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven.’ 
 
Waarom nemen zijn volgelingen deze woorden niet aan? 
Waarom kunnen ze er niets mee? Jezus geeft hier de diepste 
oorzaak aan: omdat ze niet geloven. En dat terwijl Hij zegt 
dat juist dat geloven onmisbaar is. De bewuste overgave van 
het  geloof is broodnodig, omdat op een andere manier Jezus 
niet te accepteren valt. Op het oog is Jezus niet die Messias 
die zo goed aansluit bij onze verwachtingen. Onze menselijke 
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verwachtingen zijn veelal van dezelfde soort als die van de 
vele duizenden die Hem in zijn dagen overal volgden.  
Zij willen voedsel, ze willen wonderen, ze willen genezing en 
veiligheid en zekerheid, en ze willen idolen. Maar elke keer 
als Jezus hierin enigszins lijkt mee te gaan en een wonder-
teken verricht, volgt toch weer een duidelijke uitleg die wijst 
op vergeving van zonden of het leiden van een ander leven. 
Steeds weer na het spektakel is daar een reactie van Jezus, 
die in wezen een soort beperking lijkt te zijn: als de mensen 
verzadigd zijn, verlaat Hij hen. Het is net alsof Hij hun niet het 
idee wil geven dat met Hem nu de honger de wereld uit is! 
Of dat met Hem nu alle zieken genezen zullen worden, alle 
wrede overheersers van de troon zullen gaan. 
 
Die aanstootgevende Jezus 
Wanneer de Heiland hen in het tumult van de storm op zee 
in die nacht over het water tegemoet komt en aanspreekt en 
als de discipelen dan weer een beetje van hun angst be-
komen zijn, wil Hij niet bij hen in het schip opgenomen 
worden. Ze kunnen niet over Hem beschikken, als over 
iemand die je kunt zeggen wat hij moet doen. Direct na 
genezingen en  wonderen wijst Hij op geloof. En als mensen 
een idool willen, lijkt Hij de antiheld. Na elke uitzonderlijke 
gebeurtenis volgt er door zijn woorden of gedrag een soort 
‘weerstand’, zo lijkt het. Die weerstand is min of meer beho-
rend bij geloven in Jezus Christus. Een skandalon ofwel val-
strik, iets wat aanstoot geeft, wordt het genoemd. Eigenlijk 
verwijzen al die ergernissen, al die momenten waarop Jezus 
zo anders aan het licht treedt dan wij mensen in eerste 
instantie zouden willen, naar die ene grote aanstoot. Dat ene 
ergerlijke. Dat onverteerbare. De echte skandalon is het 
kruis! Dat vernederende en dodelijke kruis. 
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De apostel Paulus zegt het zo: ‘De Joden vragen om won-
deren en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen 
een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en 
voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel 
Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want 
het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van 
God is sterker dan mensen’ (1Kor. 1:23-25). 
 
Het spannende geloof 
Maar er zijn onder u sommigen, zegt Jezus, die niet geloven. 
Wat een pijnlijke constatering doet Hij hier: ongeloof onder 
zijn volgelingen, ja onder zijn eigen groep discipelen. Ook al 
lijkt het nog wat bedekt (‘sommigen’), dit is een pijnlijke ont-
maskering van schijnheiligheid, onverschilligheid en onge-
hoorzaamheid bij zijn volgelingen. Dan gaat het niet om hen 
die zoeken of zij die wel eens twijfelen. Maar om mensen die 
het liever niet over hun innerlijke weerstand of zonde willen 
hebben. Zij die niet willen inzien dat Jezus er voortdurend 
over spreekt dat Hij lijden moest ter wille van ons. Naar onze 
tijd getransponeerd: zij die over zonde en dood, kruis en graf 
heenstappen in de juichsfeer van glorie en overwinning. 
Want het volgen van een opgestane Heiland is toch wel veel 
aantrekkelijker dan een gekruisigde Heer te dienen. Mensen 
die aan het lijden en het kruis van Jezus voorbijgaan zijn er 
vele. Dit kan van doen hebben met het omgaan met lijden in 
het leven. De weg van Jezus is immers een beeld van de weg 
die wij gaan, als we discipelen van Hem zijn. Het is als zaad in 
de akker, het geheimenis van de graankorrel. Jezus zegt: 
‘Voorwaar, voorwaar ik zeg u, indien de graankorrel niet in 
de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij 
sterft, brengt zij veel vrucht voort.’ (Joh. 12:24). Kunnen wij 
dit meemaken? Of haken ook wij hierbij af? Het brood des 
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levens is dus tegelijk het brood des doods voor wie het niet 
eet?! Zien en horen en toch niet geloven? Het werd gezegd 
tegen mensen die Jezus op de voet volgden.   
 
Een aanstoot is dit ernstige woord van Jezus, zoveel is wel 
zeker. En pure genade als het je gegeven wordt dat die 
ergerlijke woorden van Hem voor jou worden als muziek in 
de oren. Als wij van onze oogkleppen bevrijd opeens het 
vergezicht van het vruchtbare eeuwige leven te zien krijgen. 
Als we niet meer leven in onszelf en voor onszelf. Als we 
kunnen lijden om elkaar, kunnen meeleven met elkaar, en 
ook: meevoelen met Hem die voor ons leed. Dit is van belang 
voor ons geloven: het overwinnen van die aanstoot van Zijn 
lijden. En daarbij het aan Hem overgeven van onze onbeant-
woorde vragen. Op een andere manier omgaan met Jezus is 
er niet bij. Gods Zoon onderging het lijden tot in de dood, 
niet opdat aan ons mensen het lijden bespaard zou blijven, 
maar opdat ons lijden met het Zijne verbonden zou zijn. In 
het besef dat Jezus ons is voorgegaan, kan ons lijden anders 
zijn, in Zijn perspectief komen.  
 
De belijdenis van je leven 
Wat een spanning op dat moment, wanneer Jezus opeens 
een radicale keuze vraagt van zijn discipelen. Misschien 
hebben wijzelf iets van onze eigen weerstand gevoeld, waar 
wij Gods weg niet kunnen accepteren in ons leven. Mogelijk 
hebben wij echter ook iets van een diep verlangen geproefd 
om dwars door alles heen, toch te geloven, in eenvoudige 
overgave aan de Here Jezus Christus.  
 
En dan klinkt de stem van Petrus. Petrus is nogal eens de man 
van de mooie, diepe woorden. Dat hij ook een echt mens is, 
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blijkt duidelijk uit zijn daden. Maar de woorden die Petrus nu 
vindt, zullen in de geschiedenis van de christelijke gemeente 
steeds weer nagesproken worden. Het zijn woorden van een 
overtuigd geloof in Jezus. Hij spreekt wat er gezegd moet 
worden. Petrus verbreekt de gespannen stilte en zegt: ‘Here, 
tot wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig 
leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat U de Christus 
bent, de Zoon van de levende God.’ 
 
In de oudste handschriften van het boek Johannes lezen we 
in Petrus belijdenis aan het slot de uitdrukking ‘de Heilige 
Gods’, in de meeste handschriften lezen we over Jezus als ‘de 
gezalfde Zoon van de levende God’. Beide aanduidingen zijn 
volledig waar en diep van inhoud.  
 
Het hoge woord is eruit. Woorden die een echte belijdenis 
vormen. U hebt woorden van eeuwig leven, woorden die 
hoop geven, woorden die troosten, woorden die echt en 
waar zijn, met de hoogst mogelijke werkelijkheidswaarde. 
Petrus belijdt dat de woorden van Jezus oneindig veel verder 
gaan, ze openen deuren die niemand kan opendoen, ze zijn 
dieper dan al onze pogingen om in dichtkunst of filosofie ons 
menselijke bestaan te doorgronden. Petrus geeft met deze 
belijdenis aan dat hij kiest voor het leven dat Jezus geeft. Het 
leven dat door de diepten heen gaat. Het leven dat sterft aan 
zichzelf en begraven wordt, maar ook het leven dat de 
langste adem heeft.  
 
Belijden is zeggen waar het op staat, midden in het leven en 
ondanks alles. Belijden is bij Petrus, bij de discipelen en bij 
allen die Jezus volgen ook het overwinnen van de aanstoot 
van zijn woorden. De aanstoot dat Jezus niet alvast koning op 
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aarde wilde worden, maar ons de voeten wil wassen. De 
aanstoot dat Jezus niet met een broodwonder de honger op 
de wereld beëindigt, maar Brood uit de hemel geeft en ons 
verantwoording laat dragen over de grote opbrengst van zijn 
schepping. De aanstoot dat Hij leed voor ons, dat hij plaats-
vervangend stierf voor onze zonden. Dat zijn dood eeuwig 
leven voor ons betekent. Dat God zijn gemeente leidt  door 
de smarten van de wereld heen, in de kracht van zijn Geest: 
het staat vast! Dat de Heilige God zijn  ondoorgrondelijke 
plan volvoert: het staat vast! Dwars door alle moeiten heen 
klinkt daarom uiteindelijk en steeds weer opnieuw deze 
belijdenis van hen die geloven: ‘U hebt woorden van eeuwig 
leven’! Soli Deo Gloria! God alleen de eer. Want uit Hem, en 
door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijk-
heid in alle eeuwigheid.  
 
Dat het onze belijdenis mag zijn, omdat de Here Jezus per-
spectief en uitzicht biedt: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot in 
de voltooiing van de hele  schepping.’ Dit vraagt om een 
antwoord van geloof, door zijn woorden als waar te erken-
nen en in Jezus je vertrouwen te stellen.  
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VRIENDSCHAP  
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Veel mensen hebben vrienden. Overal zie je hoe mensen 
elkaar opzoeken en graag met iemand anders samen zijn. 
Natuurlijk zijn er ook, die zeker zo af en toe eens graag alleen 
willen zijn.  
 
Nu is er veel verschil in vriendschap. Dat kan je zo zien aan 
de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Soms zie je 
in een oogopslag dat een paar mensen die samen lopen een 
hechte band met elkaar hebben. Op de een of andere manier 
dragen ze dat uit, een bepaalde vorm van intimiteit, van hoe 
ze naar elkaar kijken, lachen, met elkaar spreken. Mooi is dat. 
 
Hoe dan ook, de meeste mensen hebben diep in hun hart 
behoefte aan vriendschap. Een vriend die je accepteert zoals 
je bent. Of een vriendin die ook wil luisteren als je praat over 
wat jou écht bezighoudt; over jezelf, wat jij voelt en wie jij 
bent. Zulke vriendschap, met iemand die veel voor jou over 
heeft, die je neemt zoals je bent én jou in liefde de waarheid 
durft zeggen, daar heb je wat aan. Wie geen vriendschap 
kent, kan zich eenzaam voelen.  
 
Op de laatste avond van zijn leven, na samen met hen de 
Pesachmaaltijd gegeten te hebben, spreekt Jezus als Hij met 
zijn discipelen buiten wandelt nog met hen over liefde en 
vriendschap. Jezus wist, dat Hij de volgende dag op een 
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verschrikkelijke manier zou sterven. Daar hebben ze zojuist 
aan tafel met elkaar over gesproken en nu gaat het gesprek 
buiten, in het donker, nog weer verder; nu nota bene over 
vriendschap. Een jaar of drie had Jezus met deze mannen 
opgetrokken. Jezus, die zij uiteindelijk erkenden als de Zoon 
van God, maar hier ook echt mens. Die net als wij een diepe 
behoefte aan vriendschap had. Hij heeft enorm eenzame 
momenten beleefd. Juist vanwege de vijandschap van 
mensen die zich tegen Hem keerden, maar ook wel gewoon 
tussen zijn vrienden, omdat zij Hem niet begrepen. Deze 
Jezus, die hier zo in de avond buiten met zijn vrienden staat 
te praten, deze Jezus die op dít moment vanuit de hemel 
naar ons omziet, machtig en begrijpend: Hij weet wat gemis 
aan vriendschap voor jou en mij betekent. Deze Jezus stelt 
vast dat niemand een groter bewijs van liefde kan leveren 
dan wanneer je je leven inzet voor je vrienden. En dat is nu 
precies waar vriendschap met Jezus om draait! Een vriend 
van Jezus is hij of zij die de woorden over liefdevolle vriend-
schap (Joh. 13:31-38; 15:9-17) van Hem gelezen heeft en die 
het offer van Zijn leven, dat Jezus voor ons heeft gebracht, 
op zichzelf wil betrekken! Vriendschap is betrokkenheid.  
 
Jezus had iets vriendschappelijks tegenover vele mensen. Hij 
aanvaardde in zijn vriendenkring mensen die door anderen 
gemeden werden. Corrupte belastingambtenaren, mensen  
met een zwaar verzondigd leven, lichte vrouwen en zware 
mannen, zieken en gezonden, rijken en armen, volwassenen 
en kinderen, Hij heeft ze in zijn vriendenkring toegelaten. 
Mensen die het moeilijk hadden, heeft Jezus geholpen, ook 
als het een kwestie van eigen schuld was. Hij kon mensen 
ondanks hun fouten en gebreken in zijn omgeving aanvaar-
den en heeft veel voor hen overgehad. Uiteindelijk zelfs zijn 
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eigen leven! Wat Hij zei, deed Hij dan ook: ‘Niemand kent 
grotere liefde, dan wie zijn leven inzet voor zijn vrienden.’  
 
Daar staat Hij dan, in het donker van de avond, aan het eind 
van een veelbewogen dag. Hij neemt afscheid van zijn meest 
intieme vrienden omdat Hij de volgende dag zal sterven. De 
doodstraf aan een kruis. Niet omdat Hij ooit kwaad had ge-
daan. Nooit! Tegenover God niet en tegenover de mensen 
niet! Jezus zal vrijwillig die doodstraf ondergaan, terwijl wij 
allen tegenover zijn Vader schuldig staan vanwege wat wij 
God en onze naasten aandoen. Aan verkeerds, maar ook 
omdat we nalaten het goede te doen. Maar Hij, Jezus, de 
eigen Zoon van God, heeft onze plaats in Gods gericht inge-
nomen. Hij was bereid te sterven en zo in onze plaats de 
toorn van God over de zonde van de wereld te dragen. Hij 
heeft letterlijk zijn leven ingezet, in het bijzonder voor zijn 
vrienden. Maar, wie zijn die vrienden van Jezus?  
 
Jezus is nooit een vriend zoals een gewone aardse vriend dat 
is. Als we onze aardse vriendschap als model nemen voor de 
vriendschap met Jezus, dan gaat er iets helemaal mis. 
Wanneer Jezus zijn discipelen vrienden heeft genoemd, valt 
het op dat geen van zijn volgelingen Hem ooit vriend heeft 
genoemd! Hoe komt dat? Dat zit ‘m in de ongelijkwaar-
digheid: Jezus is de Messias, het Lam van God, de Mensen-
zoon, de Zoon van God, de Heilige, Gods eeuwige evenbeeld, 
het Licht voor de wereld, onze Zaligmaker. Hij is eeuwig, 
goed en wijs, almachtig en barmhartig, rechtvaardig en vol 
liefde, nederig en heilig. Jezus is het beeld van de onzichtbare 
God, in Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en 
op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare dingen. Alle 
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dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en hebben hun 
bestaan in deze Jezus Christus, de Levende! 
Wie zijn het die Jezus vrienden noemt? Hij geeft het zelf heel 
nadrukkelijk aan: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij 
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je 
je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden 
van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Er is geen 
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie 
zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg.’  
 
Jezus zegt: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden.’ Dat is wat Hij voor ons deed! Dit is de basis 
van ons geloof, dit is de voorwaarde voor vriendschap met 
Jezus, namelijk dat Christus op de door God bepaalde tijd 
voor goddelozen gestorven is!  
Vriendschap met Jezus is geen keuze die rust op onze kwali-
teiten, als zouden die ons voor zijn vriendschap geschikt  
maken. Juist voor ons, zoals we zijn, in zonden en wonden, 
wordt het offer gebracht en alleen in deze daad van het offer 
van Jezus voor onze zonden ten behoeve van ons leven, 
alleen daarin wordt onze verhouding van vriendschap met 
Jezus gefundeerd. Jezus’ vriendschap is een geschenk, dat in 
zijn overgave tot in de dood de oorsprong heeft.  
 
Jezus Christus maakt zijn vrije aanbod van vriendschap aan 
ons niet afhankelijk van onze gehoorzaamheid aan zijn ge-
boden. Maar onze gehoorzaamheid aan zijn geboden vormt 
wel het bewijs, het tastbare teken waardoor wij ons kenbaar 
maken als mensen die Hij door zijn liefde tot zijn vrienden 
heeft gemaakt. Gehoorzaamheid aan Jezus’ woorden toont 
onze betrokkenheid, zoals Hij die zelf bij ons oproept. 
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In onze gehoorzaamheid aan Gods geboden laten wij zien, 
dat wij tot de vriendenkring van Jezus behoren! Dat is de 
boodschap in deze overdenking! Wie God liefheeft bovenal 
en zijn naaste als zichzelf, wie de geboden van Jezus op het 
hart gebonden heeft en ze uitleeft in de kracht van de Geest, 
die is in de vriendenkring van Jezus opgenomen! 
 
Niet onze aardse vriendschappen staan model voor de 
vriendschap die Jezus ons aanbiedt, maar de opofferende 
vriendschap van Jezus wordt veel eerder het model voor 
onze vriendschappen, ja voor heel onze manier van leven!  
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GENADE EN GELOOF 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Je ziet het voor je gebeuren. Drommen mensen die alsmaar 
achter Jezus aankomen en Hem weinig of geen rust gunnen. 
Door zijn gezagvolle prediking en het verrichten van wonder-
tekenen groeide Jezus’ populariteit onder de mensen. 
Marcus beschrijft echter tegelijk dat dit alles een groeiend 
ongenoegen tot gevolg had bij de joodse leiders. Zij keurden 
het optreden van de Here Jezus om diverse redenen af en 
hun weerstand tegen de Heiland wordt steeds sterker en 
feller (Mar. 2:1-12).  
 
Zodra de inwoners van het dorp Kapernaüm in Galilea horen 
dat rabbi Jezus er weer is, stromen ze toe om opnieuw naar 
Hem te luisteren en misschien weer iets bijzonders als een 
wonder te zien gebeuren! Hier begint het mee: Gods genade 
is door Jezus zichtbaar, tastbaar en hoorbaar onder de vele 
mensen gekomen! Zijn woorden hebben een blij geluid voor 
hen die er oog en oor voor krijgen. En op die genadewoorden 
en barmhartige daden reageren wij mensen, vroeger en nu! 
 
Er komen zoveel mensen naar Jezus toe, dat de ruimte waar 
Hij zich bevindt veel te klein is. Zelfs de ruimte vóór de deur 
naar het huis is vol met mensen. Wat een gedrang en gedoe 
rondom Jezus en Hij gaat maar rustig door met spreken over 
het koninkrijk van zijn hemelse Vader.  
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Een aantal joodse mannen is deze morgen met een duidelijk 
plan voor ogen opgestaan. Als Jezus er weer is, zullen zij hun 
verlamde vriend bij deze rabbi brengen. Nog maar heel kort 
geleden hadden ze namelijk meegemaakt dat Jezus in de 
synagoge had gepreekt en dat er toen iemand die van de 
duivel bezeten was, begon te roepen! Er was een onreine 
geest in die man en die demon begon toen tegen Jezus te 
schreeuwen. Met een enkel machtswoord had Jezus de 
demon het zwijgen opgelegd en de gebonden man ervan 
bevrijd! Wat een genadige verlossing! Wat een machts-
openbaring! De mensen waren verbijsterd geweest vanwege 
het gezag waarmee deze Jezus sprak. Reken erop dat zo’n 
spectaculaire gebeurtenis de ronde doet! In Galilea wist 
inmiddels iedereen van een rabbi, Jezus van Nazareth, die 
met zijn discipelen rondtrok, predikte en wondertekenen 
verrichtte. En dat nieuws had deze vijf joodse mannen 
aangegrepen. Een van hen was namelijk lam; hij kon niet 
lopen. Als Jezus nu eens een wonder deed aan hun vriend! 
Wat wilden ze dat graag! Die morgen waren ze naar het huis 
van die vriend gegaan en hadden hem met de oude matras 
waar hij op lag opgetild en meegenomen. Op naar Jezus! Je 
kunt je dat zo voorstellen, vooral als iemand van je eigen 
vrienden of in je familiekring ernstig ziek of gehandicapt is. 
Dan wil je wel alles doen om daar verandering of verbetering 
in aan te brengen. Dus daar gaan ze: naar Jezus. Het leven 
van deze vijf mannen zal binnenkort grondig veranderen! 
 
De vier vrienden waren met een ernstige situatie geconfron-
teerd. Hun kameraad is totaal niet in staat om zich voort te 
bewegen. Je kon hem niet eens ondersteunen, zodat hij al 
leunende nog ergens kon komen. Nee, deze vriend van hen 
kon niet meer lopen. Hij kan volstrekt niet uit de voeten en 



39 

er komt niets uit zijn handen. Hij moet in alles geholpen 
worden, gedragen worden. En dat doen de vier vrienden dan, 
die elkaar daar wel heel erg bij nodig hebben! Onderling 
gekissebis of geharrewar zou hun vriend uit het lood hebben 
gebracht. Geen gezeur. Ze moeten het samen doen, in goed 
overleg anders loopt dat tillen van hun vriend dramatisch af. 
Zo zijn ze met liefde en samen op het doel gericht met hun 
verlamde vriend op weg naar Jezus. En de mensen zien hen 
aankomen, maar ze maken geen aanstalten om opzij te gaan.  
 
Mensen kunnen blijkbaar anderen in de weg staan om tot 
Jezus te komen. Zo met jezelf bezig zijn dat je geen ruimte 
kunt maken voor een ander, wat een les zit hier in. Het moest 
niet zo zijn, maar het is helaas niet anders: de vrienden 
kunnen Jezus niet bereiken. Zij laten zich daardoor echter 
niet uit het veld slaan. Ze durven omhoog te kijken. Dan 
lopen ze om het huis heen, aan de achterkant is het rustiger 
en daar is ook de stenen trap naar het dak. Naar omhoog met 
onze vriend! Ja, maar stel je dat eens voor! Die vier moeten 
nu wel helemaal goed met elkaar samenwerken anders 
komen er echt ongelukken van! Ze sjouwen met inspanning 
van al hun krachten de verlamde vriend op het dak. Dan  
beginnen ze de vloer waarop ze staan open te breken. Rustig 
en weloverwogen worden kleitegels opzij gelegd, de dicht-
gesmeerde takken daaronder worden weggehaald en er ont-
staat een alsmaar groter gat waardoor je Jezus kunt zien!  
 
Het huis wordt een beetje gesloopt door de forse opening 
die ze maken. Een dak kapot maken is werkelijk het ergste 
wat je aan zo’n huis in Israël kon aanrichten. De vrienden 
wisten dat hun hierna de rekening zou worden gepresen-
teerd of dat ze zelf het dak weer perfect en waterdicht 
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moeten repareren. Maar ze hebben het er voor over, terwijl 
ze hun verlamde vriend horizontaal neerlaten, vlak voor de 
voeten van Jezus. Opnieuw spektakel rond deze rabbi, zoveel 
is wel duidelijk! 
 
De mensen in het huis hadden het hele gebeuren aangezien 
en ook Jezus natuurlijk. Wat zien ze? Dat vier mannen het 
dak van het huis waar Jezus verblijft of woont ernstig be-
schadigd hebben. Er was toen geen verzekering die de 
schade dekte. Maar Jezus ziet meer, Hij kijkt anders! Hij ziet  
meer dan een opengebroken plafond. Er staat dat Jezus het 
geloof van die mannen zag. Vreemd. Kan je geloof dan zien? 
Jezus wel, Hij ziet het hart aan! Hij kon door hun daden 
blijkbaar in het hart van die mannen kijken. Zichtbaar geloof! 
 
Natuurlijk ziet Jezus ook een heleboel gedoe, brokstukken 
van het plafond die naar beneden vallen, steen en takken en 
gruis. Maar Hij zag ook de handen van die vier vrienden. Hun 
taai volhouden in het gevecht voor hun verlamde vriend. En 
Hij zag vooral wat daarachter de beweegreden was: geloof! 
De Bijbel zegt over deze Jezus: de genade en de waarheid, en 
ook de goedertierenheid en mensenliefde van God zijn in 
Hem heilbrengend onder ons verschenen (Tit. 2:11;3:4). De 
vrienden hebben dat blijkbaar gezien en zij geloven dat Jezus 
veel kan betekenen voor hun vriend. Dat Hij iets aan de 
situatie van hun vriend kan doen. Hoe zullen wij op al die 
omschrijvingen van het gunnende karakter van Jezus nu 
reageren? Wel, deze vrienden leven er in elk geval niet langs 
heen, maar reageren op de enig juiste en hulpvaardige 
manier, namelijk met geloofsvertrouwen! 
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Bij geloof denken wij vaak aan waarheden die we geloven en 
belijden, zeg maar een geloofsbelijdenis. Of we denken aan 
troost en houvast in het leven, en dat is het zeker! Maar wat 
je hier ziet, is, dat geloof ook werkt als een drijfveer, die je in 
beweging zet! Geloven in Jezus is niet maar de een of andere 
vrijblijvende levensbeschouwing beamen. Geloven is taai en 
trouw volhouden, veelal tegen de stroom in, om bij Jezus te 
komen en te blijven. Dat leren we hier van die vrienden. Niet 
opgeven als het tegenzit, want Jezus ziet je geloof! Creatief 
en volhardend naar wegen blijven zoeken, dat doen deze vier 
vrienden. 
 
Er is nog geen woord gezegd door de verlamde man zelf. 
Inderdaad, hij zegt in heel deze geschiedenis geen woord!  
Omdat de vier mannen de handelende personen zijn en de 
verlamde man zelf wat op de achtergrond blijft, ligt het voor 
de hand bij ‘hun geloof’ in eerste instantie te denken aan het 
geloof van die vier vrienden. Of bij ‘hun geloof’ ook het 
geloof van de verlamde zelf moet worden inbegrepen is uit 
de tekst eigenlijk niet vast te stellen. Beide voorstellingen 
van zaken komen we in de evangelieboeken tegen.  
 
Meestal speelt in de Bijbel het geloof van de betrokkene een 
grote rol bij een bijzonder ingrijpen van God. Maar soms 
lezen we dat iets gebeurt vanwege het geloof van iemand 
anders. We lezen van een hoofdman, die bij Jezus pleit voor 
zijn knecht. En van een hoveling, die bidt om de genezing van 
zijn zoon. Van Jaïrus, die op Jezus een beroep doet voor zijn 
ernstig zieke dochtertje. Hoe kan dat? Je kunt toch niet voor 
een ander geloven? Krijgt de verlamde man vergeving van 
zonde dankzij het geloof van zijn vrienden? Het is wel een 
aansprekende en troostvolle gedachte. Er zijn vandaag de 
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dag veel ouders en grootouders, van wie de kinderen of de 
kleinkinderen van het geloof vervreemd zijn. En ieder van 
ons heeft wellicht goede vrienden, fantastische mensen, die 
echter niet geloven. En dan  vrees je toch terecht voor hun 
toekomst, voor hun behoud!? Stel dat het mogelijk was om 
plaatsvervangend voor hen te geloven. Dat zou toch wel  
geweldig troostvol zijn. Maar we weten dat zoiets ten 
diepste niet kan. Voorbede kan zeker en is geboden, maar 
het geloven is een geheel persoonlijke zaak! Elk mens is 
daarin voor zichzelf verantwoordelijk!  
 
Deze gebeurtenis roept ieder die erover verneemt op om 
zichzelf te onderzoeken: leef ik in werkelijk vertrouwen op 
Jezus?! Voor de dingen van vandaag en morgen en de toe-
komst, voor tijd en eeuwigheid? Is mijn leven veilig en zeker 
in Gods hand?! De genade is ook aan ons verkondigd. Er zijn  
vele christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in ons 
land. Je kunt om het evangelie in Nederland nog steeds niet 
gemakkelijk heen. Dominees, pastoors, priesters en voor-
gangers preken elke zondag en ook via de media wordt het 
Evangelie volop uitgedragen. Vele malen kunnen wij het 
vernemen, namelijk dat Jezus Christus is gekomen om ons 
voor de eeuwigheid te genezen van onze innerlijke verlam-
mingen en zonden. Reageren wij met daadwerkelijk geloof 
en vasthoudend vertrouwen?  Wees een vriend voor wie 
verlamd is. Breng een ander bij Jezus, ook als het je zelf wat 
of zelfs veel kost! Laten wij door ons gedrag een ander niet 
in de weg staan om tot de Heiland te komen. Durf omhoog 
te kijken naar een mogelijkheid, en omlaag in de diepe gaten 
van het leven. Want daar is Jezus zelf! Waar ik barm-
hartigheid ontmoet, daar is de hand des Heren.  
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Wie is toch deze? 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Is de genezing eigenlijk wel het centrum van de geschiedenis 
van de verlamde man en zijn vrienden? Of valt onze aandacht 
daar het meest op vanwege het wonderlijke dat er gebeurt?  
Jezus wordt in de rede gevallen wanneer de vier mannen hun 
verlamde vriend tussen de daktegels door met bed en al om-
laag laten vieren. Als de verlamde dan eenmaal voor Jezus is 
beland, lijkt het erop dat de kern van het hele gebeuren 
echter ergens anders oplicht. Het ziet ernaar uit dat de zicht-
bare genezing bedoeld is als onderstreping van iets wat 
onzichtbaar is, namelijk Jezus’ woord over de vergeving van 
zonden! Vergeving! Dat is waar het onderwijs hier in Kaper-
naüm op zijn alleronverwachts om draait. Dat Jezus daarover 
zulke vergaande uitspraken deed, dááraan hebben Jezus’ 
eerste hoorders zich enorm gestoten. En die vergeving van 
zonden werd niet pas van kracht ná de genezing, nee: Jezus 
sprak allereerst naar de verlamde vergeving uit! Hij procla-
meerde dat van déze man de zonden vergeven waren! En dat 
staat allemaal in dit grote verband: ‘En het gebeurde terwijl 
Hij bezig was te leren’, dat ook wel vertaald wordt als: ‘Toen 
Hij op een dag onderricht gaf’ (Luc. 5:17-26). 
 
Waarover ging het steeds als Jezus preekte? Hij heeft veel 
over het koninkrijk van God gesproken en dat wij mensen 
aangewezen zijn op de vergevende liefde van God om dat 
koninkrijk van zijn Vader binnen te gaan. Over deze en zulke 
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zaken preekte Jezus. En over de realiteit dat met Hem dit 
koninkrijk in de wereld is binnengebroken. In Jezus’ persoon 
is Gods koninkrijk ons ongekend nabij gekomen. Dat wordt 
tastbaar doordat Jezus’ verkondiging en de wondertekenen 
één geheel zijn, waarin woord en daad elkaar versterken. Het 
geestelijke heil van de vergeving uit zich concreet in tekenen 
van genezing en bevrijding die vanwege Jezus gebeuren! Zo 
is dat koninkrijk voor wie er binnengaan bevrijdende vrede: 
shalom.  
 
Zijn voorloper Johannes de Doper had Jezus bekend gemaakt 
en aangewezen met de woorden: ‘Zie het Lam van God, dat 
de zonde van de wereld wegneemt.’ Johannes heeft ervan 
getuigd dat Jezus de Zoon van God is, de verwachte Messias. 
De term ‘Lam van God’ herinnert aan de Joodse offerdienst. 
Jezus zou bij machte blijken om de zonde van de wereld, de 
schuld van de hele mensheid, weg te dragen (1Joh. 3:5). Door 
dit Lam van God wordt vergeving gebracht en dus ver-
zoening bewerkt tussen God en mensen. Vergeving betekent 
zoveel als kwijtschelding, van wegzenden, vrijlaten. Voor wie 
Jezus op zijn woord nemen, is de zondeschuld kwijtge-
scholden, de zondaar wordt daardoor vrijgelaten en bevrijd. 
Wanneer Jezus na zijn opstanding aan de discipelen zijn  
zendingsopdracht geeft, lezen we dat ‘In zijn (Christus’) 
naam onder alle volken vergeving van zonden gepredikt 
moet worden’.  
 
Wat is zonde? Wie zal dit ingewikkelde, kwellende, onzicht-
bare en zichtbare verschijnsel tussen God en de natuurlijke 
wereld en in het bijzonder de mens, dat al vanaf het paradijs 
bestaat, volledig beschrijven? Het werkwoord zondigen, 
zoals dat in het in het Nieuwe Testament wordt gebruikt en 
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waarvan het begrip zonde is afgeleid, vertalen we met falen; 
fouten en overtredingen begaan. In het NT heeft zondigen 
betrekking op gedragingen die de godsdienstige en zedelijke 
door God gestelde orde en regels aantasten en die regels 
overtreden. Het wordt niet gezegd van dieren of de natuur, 
wel van mensen en engelen. Zonde is dus een overtredende 
daad, een zondige handeling, maar eveneens een meer alge-
meen begrip als zondigheid (zondige aard) en het woord 
zonde wordt verder gebruikt als samenvatting van alle 
mogelijke zonden. Verstorende kwade daad of nagelaten 
goede daad en kapotmakende, verdorven uitwerking van die 
daad. Het is een bijbels kernwoord en een sleutelbegrip in 
het christelijke belijden. Als we het Woord aan het woord 
laten, dan lezen we over zonde vele aspecten: het doel 
missen, krom zijn, verkeerd zijn, afbuigen van de goede weg, 
maar ook opstand en rebellie tegen God, dwaling en geweld-
daad. Zonde heeft een veelzijdig negatief karakter. Zonde is 
de oorzaak van de kloof tussen God en mens, waardoor wij 
weten dat de schaal van het leven gebroken is, hoe goed we 
dat ook maskeren door de scherven fors samen te drukken. 
Zonde is als een vlek die je almaar probeert weg te werken 
en die almaar groter wordt. Zonde is de menselijke God-
verlatenheid maar ook opstand en verspilling, corruptie en 
ellende, verontreiniging. vervreemding en tragiek, ofwel een 
veelkoppig monster. 
 
De zonde is naar Bijbels begrip fnuikend in de verhouding 
tussen God, mens en natuur. Zonde zie je maar niet zo direct, 
daarvoor moet je een mens in zijn verhouding tot God zien 
en daarover leert de Bijbel ons. Die verhouding tussen God 
en mens werd ooit verstoord en verbroken. De mens kan 
blijkbaar in opstand komen tegen zijn Maker en zich van Hem 
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afgekeerd hebben. Daardoor is er iets gebeurd, dat de mens 
nooit meer ongedaan kan maken: mensen zondigen. Dat is 
trouwens iets dat zelfs de Here God niet zo maar weer in 
orde heeft. De schuld die uit zulke opstand tegen Hem ont-
staat, is dan ook als een kloof van verwijdering tussen God 
en de mens. Schuld is wat moet, maar soms niet kan worden 
voldaan, waardoor scheiding ontstaat.  
 
Intussen is de mens dan een-zaam geworden en aan de 
‘ijdelheid’ (nietigheid en vergankelijkheid) onderworpen. 
Een mens is in zichzelf verloren. Daar bespeuren wij ook iets 
van als de angst toeslaat tijdens een op zijn diepst negatief 
en troosteloos levensgevoel. De Bijbel ziet achter ons hele 
mensenleven een oerfeit van gebrokenheid dat we de zonde 
noemen en waardoor we in de schuld zijn komen te staan 
voor God. Daarover gaat het ten diepste in onze hele mens-
enwereld en dan ook in het levensverhaal van de verlamde 
man. 
 
Maar de Bijbel dringt daarmee tevens door tot de kern van 
de betekenis van Jezus Christus, zijn persoon en wezen, zijn 
komst en werk! De diepste betekenis van Jezus Christus ligt 
in zijn macht om de zonde te vergéven en voor de schuld in 
te staan. Daar vloeit bij Hem al het andere van zijn aardse 
leven uit voort. Omdat Jezus de zonde kan vergeven, kan Hij 
de mens werkelijk bevrijden en in de ruimte stellen, zodat 
het leven van de grond af aan vernieuwd wordt. En omdat 
Hij de zonde kan vergeven, kan Hij ook de zieken genezen en 
de boze geesten uitwerpen. Dat alles en nog zoveel meer heil 
en zegen lezen we in de Bijbel rondom die ene genadevolle 
kern: vergeving van zonden vanwege het wegnemen van de 
schuld door het offer van Jezus leven!  
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Omdat Hij het probleem en het raadsel van het mens-zijn in 
zijn kern, dat wil zeggen in de verhouding tot God, kan oplos-
sen en in orde maken, daarom kan Jezus Christus ook de 
raadselen en de problemen van het mens-zijn tot in zijn 
verste uithoeken aan en overwint ze. Jezus Christus betaalt 
en voldoet onze schuld, in onze plaats! 
 
Er is dus vergeving van zonden en vrijspraak van schuld, dat 
leert de Bijbel ons. Maar daarvoor kwamen de vier mannen 
met hun vriend toch niet naar Jezus?! Marcus beschrijft deze 
gebeurtenis ook en bij hem concentreert alles op: ‘de Zoon 
des mensen heeft macht zonden te vergeven op aarde’. 
Waarom Jezus volkomen onverwacht tegen deze man verge-
ving uitspreekt, terwijl zijn vier vrienden natuurlijk ook wel 
iets vergeeflijks gehad zullen hebben, we weten het niet. 
Duidelijk is dit, dat Jezus hier met macht het genadige vonnis 
‘vergeving’ uitspreekt. De genezing van de verlamde man 
gebeurt ten goede van die ene mens, maar het gebeurt ook 
om daarin Jezus’ volmacht tot die uitspraak, die ‘mede-
deling’ van vergeving te bevestigen voor de omstanders. 
Jezus zegt hier zoveel als: Ik ga voor jou instaan! Ik sta voor 
jou borg! Jouw zonden zijn vergeven! Jezus spreekt daar als 
God! En daarop komt een felle reactie! Want dan blijkt: de 
Farizeeën en leraars van de wet twijfelen er zeer sterk aan of 
Jezus hierover wel recht van spreken had! Zij waren behoor-
lijk onder de indruk van zijn manier van preken en volgden 
Jezus zo mogelijk nog meer vanwege hun o zo menselijke 
wonderhonger. Maar hier blijkt wel overduidelijk dat Jezus 
zich niet opwerpt als wonderdoener of gebedsgenezer. Daar 
kwam Hij niet in de eerste plaats voor. Er zijn nog heel andere 
dingen aan de hand in zijn persoon en daden!   
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Uit wat de evangelisten erover schrijven, komt vooral de 
heerlijkheid van Jezus Christus in deze Bijbelverzen aan het 
licht. De woorden uit Jezus’ mond en de tekenen zoals van 
deze genezing, zijn bedoeld ‘opdat wij geloven’, dat is wéten 
aan wie wij ons vertrouwen geven! Want dan zullen we al 
gelovende Hem daarmee verheerlijken. Het gaat Lucas er om 
in deze gebeurtenis aan te duiden wie Jezus werkelijk is. Dat 
blijkt uit twee kernachtige momenten: Jezus’ heel persoon-
lijke woorden ‘Mens, uw zonden zijn u vergeven’ en het 
resultaat van alles in de genezen man: ‘en hij ging naar zijn 
huis, God verheerlijkende.’ 
 
Over de verhouding tussen de zonden van deze man en zijn 
ziekte die tot verlamming van heel zijn lichaam had geleid, 
lezen we niets. Geen diagnose van dokter Lucas over de 
zondigheid van de man en of die aanleiding was voor zijn 
ziekte. Geen enkele speculatie of verwijzing naar enig 
verband. Laten wij dat dan hier ook niet doen! Deze man is 
verlamd. Zoiets verschrikkelijks gebeurt. Eén van de vele 
raadsels van het leven.  
 
Jezus spreekt de vergeving van zonden over deze man uit. Hij 
poneert dit met stelligheid. Ieder mag denken wat hij wil, 
maar opeens staat met deze woorden de diepste zaak van 
het menselijke leven in het centrum, namelijk het probleem 
van de zonde. Hier draait het nu om bij de persoon van Jezus 
Christus: onze zonde en Gods genade en daarover moet 
helderheid komen. Want dit is een zeer ingrijpende uitspraak 
van Jezus. Het wordt even helemaal stil in dat huis in Kaper-
naüm. En dan begint een steeds luider wordend geroeze-
moes: ‘Wat zegt Hij nu? Wie kan zonden vergeven dan God 
alleen?’ Voor zondenvergeving heeft God zijn wet toch 
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gegeven: daartoe zijn veel voorschriften in de Thora! Denk je 
eens in wat die Farizeeën en wetgeleerden hoorden wanneer  
iemand zegt: ‘uw zonden zijn vergeven’! Dat gebeurt in de 
tegenwoordige tijd, voor Gods aangezicht, hier en nu! Het  
klinkt onvoorstelbaar absoluut en niet mis te verstaan. Hier 
wordt gesproken van wegnemen in die zin, dat het ook 
werkelijk weg is. In één greep worden alle details van de 
zonden van die man samengevat: ze zijn vergeven! Hier gaat 
het direct over de verhouding van God en de mens.  
 
Je vraagt je af: waarom niet gewoon alleen maar genezen, als 
Jezus immers daarvoor de van God gegeven kracht had? We 
lezen dat er ‘kracht was om te genezen’. Maar de Heer 
concentreert zijn joodse gehoor en ons allemaal bij ’t aller-
diepste probleem van mensen. En dat is hier niet eens deze 
verschrikkelijke lichamelijke verlamming, maar dat wij van-
wege ons menszijn allemaal leven zonder geestelijke 
verbinding met de levendmakende God. Dat is ten diepste 
ieders zonde: dat wij God missen en daardoor ons beoogde 
levensdoel!  
 
De beoordelende Schriftgeleerden zijn diep geraakt en ge-
schrokken: ze stoten elkaar aan: Wie is dit? Wat is dit voor 
iemand, dat hij zulke dingen zegt? Hier blijkt: wat voor de een 
Woord van God is, is voor de ander lastering. Godslasterlijk 
vinden ze het! Dit gaat te ver. Dat deze rabbi Jezus zich als 
leraar opwerpt of zelfs als genezer, dat kunnen zij beoor-
delen. Maar dat hij zich de ‘vergeving van zonden’ aanmatigt: 
dat gaat niet! Hier stelt hij zich aan God gelijk. En ze steigeren 
ertegen. Jezus bemerkt hun weerstand en hoort hun reacties 
en gaat erop in. Hij heeft natuurlijk als geen ander beseft wat 
er van zou komen als Hij zondenvergeving zou uitspreken. 



50 

Maar dit is nu precies de hele betekenis van zijn persoon en 
van zijn komst op aarde! Heel Jezus’ leven is mens-geworden 
wil van God en wel om ons mensen met God te verzoenen!  
Jezus’ leven is bedoeld om de door onze zonde geblokkeerde 
weg tot God weer open en vrij te maken. Die weg gaat alléén 
voor ons open wanneer Gods vergevende liefde ons hart kan 
bereiken.  
 
Zonden vergeven is bij uitstek voorbehouden aan God, dat 
kan niemand anders dan Hij omdat de zonde Hem aangaat! 
Dit is de kern: Jezus kwam om onze zonden te boeten, om ze 
in onze plaats te dragen, zodat God je kan vergeven en jij vrij 
bent om Hem te loven en voor Hem te leven!  
 
Er ontstaat een heel theologisch dispuut om Jezus heen, over 
wie en wat Hij is, goddelijk of godslasterlijk en over zijn vol-
macht. Maar dan komt het tweede punt: Jezus richt zich tot 
de verlamde man en zegt wat hij moet doen: ‘Sta op, neem 
uw bed op en ga naar uw huis.’ Niks geen gediscussieer, niks 
geen theologendebat, geen handoplegging, geen op-de-
been-helpen. Nee, de man wordt uitgedaagd om zelfstandig 
op eigen benen te gaan staan en zich stevig in beweging te 
zetten. Matras oprollen, oppakken en voorwaarts! En dan 
toont zich het geloof van de man in zijn daden. We lezen: ‘en 
onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, pakte het bedje 
waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij 
God loofde en prees’.  
Jezus’ uitspraak van vergeving betreft meer dan woorden, 
het is een werkelijke daad van bevrijding, de verlamde mag 
heen gaan. En dat is precies wat de lamme man doet: hij 
staat op Jezus bevel op, pakt zijn bed op en gaat alsmaar God 
lovend naar huis. Precies daar zit de kern van dit hele, 



51 

vreemde gebeuren. Zowel in de vergeving van zonden als in 
de genezing van de verlamde man toont Jezus nu wie Hij 
werkelijk is: Gods Zoon, zoals God zelf bekendmaakte en 
zoals zijn dienstknecht Johannes de Doper Hem aanwees.    
 
Dat iemands zonden vergeven zijn door een woord en daad 
van Jezus, kan niemand aan de buitenkant zien. Maar dat 
iemand Jezus woorden concreet gehoorzaamt, daar kracht 
van God voor krijgt en verder kan gaan met een vernieuwd 
leven, dáár gaat een getuigenis van uit! En dat zien we hier 
gebeuren. De man en zijn vrienden wilden Jezus bereiken, 
koste wat het kost! Door volhardend vertrouwen kan ieder 
mens terecht komen bij Jezus, ziek of gezond, jong of oud, 
getrouwd of niet, wie je ook bent. Ten diepste is het door 
Jezus’ vergevende liefde dat je een mens wordt aan wie Hij 
de kracht van God kan openbaren. Aan jou, als je leeft uit de 
dankbare opluchting die ontstaat, wanneer je weet dat je 
zonden vergeven zijn! Prijst en looft God! Prijst de naam van 
Jezus, want dat is een helder en duidelijk teken van genezing 
naar geest, ziel en lichaam. 
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Looft de Koning met heel je wezen, 
jij bestaat in zijn geduld, 
want jouw leven is genezen 
en vergeven is je schuld. 
Looft de Koning, looft de Koning,  
tot je Hem ontmoeten zult! 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht.  
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht!        
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LEIDING VAN GOD 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Psalm 23 is een van de mooiste voorbeelden uit de Bijbel 
over geestelijke leiding. In het Nieuwe Testament worden 
deze pastorale woorden nog directer op ieder van ons 
betrokken, als de Here Jezus zichzelf als de Goede Herder 
bekend maakt. Allen die in Hem geloven en Hem in hun leven 
dienen en volgen, spreekt Hij in Johannes 10 aan als schapen 
van zijn kudde. In dit Bijbelgedeelte alsook in Rom. 8:14-17 
vinden we de belangrijke achtergrond en duidelijke principes 
als het gaat om de zegen van Gods leiding in ons leven. In de 
Bijbel wordt zulke leiding voorgesteld als Gods hulp aan al 
zijn kinderen, in de vorm van bemoediging en instructies 
over hoe we zullen leven. Daarover gaat het hier: leiding van 
God in het gewone dagelijkse gebeuren alsook bij het nemen 
van specifieke beslissingen. In Psalm 32 lezen we Gods eigen 
woorden hierover: ‘Ik leer en onderwijs jullie aangaande de 
weg die je gaan moet, Ik geef je raad en mijn oog rust op jou!’  
 
Hoe leidt God? Hij is als een op ons leven betrokken goede 
Herder, door voor ons te zorgen en ons te onderwijzen. Hoe 
doet God dat? In en door onze omstandigheden en door zijn 
Woord, zodat we leren de principes daaruit toe te passen in 
onze omstandigheden. Gods normale manier van leiding is 
een combinatie van voorzienigheid en onderwijs. Wat de 
Here in bijzondere situaties wil doen in dromen, visioenen of 
gezichten, kan door ons niet als vanzelfsprekend verwacht 



54 

worden. Daar geeft Hij geen specifieke beloften voor. Maar 
Hij zal áltijd door zijn Geest bij ons zijn en wijsheid geven als 
we nederig en volgzaam genoeg zijn om die te ontvangen. 
Nederig en volgzaam, zijn dat voorwaarden?  
We lezen het onder meer in Psalm 25:8,9: ‘Goed en 
rechtvaardig is de Heer, Hij wijst zondaars de weg. Wie 
nederig zijn, leidt Hij in het rechte spoor en Hij leert hun zijn 
paden te gaan.’  Wie om Gods leiding vraagt, zal bereid zijn 
om ook vergeving van zonden te vragen. Alleen hoogmoedi-
ge mensen denken dat ze zonder zonde leven. Wie nederig 
is, bidt: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam door mijn 
leven geheiligd worden en help mij om uw wil te doen. 
Vergeef ons onze schulden en leidt ons, zodat we niet in 
verzoekingen verzanden. Redt ons uit de greep van het 
kwaad.’ Immers in die Geest leert Jezus al zijn discipelen 
bidden! Over deze goede levenshouding weten wij alleen 
maar door de Bijbel, het Woord van God, Vaders boek.  
 
Daarom geldt de Bijbel als de belangrijkste bron van Gods 
spreken tot ons als gelovigen! Door de Heilige Geest is dat 
levende Woord meer dan louter informatie, die je met je 
verstand tot je neemt. Door de toepassing van de levens-
lessen uit de Bijbel wordt het voedsel voor je hart. Gods 
Woord geeft aanwijzingen die bestemd zijn voor álle gelo-
vigen, ze zijn voor het normale christelijke leven.  
 
Daarnaast vinden we in de Schrift soms ook specifieke aan-
wijzingen die je als gelovige nodig kunt hebben om bepaalde 
beslissingen te nemen. Alle leiding die van God komt, is in 
één lijn met wat we van Hem aan wijsheid en inzicht 
ontvingen in de Bijbel. Wat daar niet mee strookt, komt niet 
van God! Gods Woord is een lamp voor onze voet (dichtbij, 
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hier en nu) en een licht op ons pad (verder weg, voor onze 
toekomst). Uit de Bijbel weten we dat het de Heilige Geest is 
die in ons woont, die ons verstand verlicht om Gods woorden 
te gaan begrijpen en om die te leren doen. Christelijk leven 
is altijd Woord en daad!  
 
Wat is dan die prachtige ontmoeting, die relatie met God 
waarin Hij ons leiden wil? Dat is wanneer we met Hem 
spreken in ons gebed, naar Hem luisteren door zijn Woord te 
lezen en te overdenken. En die relatie vindt plaats als we 
Jezus volgen door de leiding die God geeft meer en meer ons 
eigen te maken en toe te passen. Om Hem daarmee te eren.  
 
Is Gods specifieke leiding altijd nodig? Nee! Wij hebben geen 
persoonlijke leiding van God nodig voor die vele zaken die 
menselijkerwijs logisch zijn of die helder in de Bijbel beschre-
ven staan. Zulke zaken vragen er gewoonweg om te doen of 
te laten, dan wel gehoorzaamd en opgevolgd te worden. 
Doen wat je geleerd hebt! Dat is de keuze die ieder van ons 
steeds weer zelf moet maken. Sommige mensen vragen om 
bijzondere leiding van God als het Woord hen iets voorhoudt 
dat hen niet bevalt. Zo moet het natuurlijk niet. De Here wil 
dat wij ons gezonde verstand gebruiken en niet bij elk ‘wisse-
wasje’ om zijn leiding gaan vragen. Vaak is het in het leven 
met God eenvoudig een kwestie van ‘doen wat je hand vindt 
om te doen’. Dus je verstand gebruiken en handelen in de 
Geest van Jezus. Vraag de Heer je te helpen en bij te sturen 
waar nodig, zodat je eenvoudig leeft in afhankelijkheid van 
wat je al van God weet. De Heer wil ons opvoeden tot zijn 
volwassen zonen en dochters. Met een eigen verantwoor-
delijkheid en zelfstandigheid om keuzen te maken binnen de 
ruimte die we ‘als bij Jezus behorend’ hebben leren kennen.  
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Leiding in je leven is Gods geschenk. Het is Gods opmerkelijke 
hulp voor degenen die hun leven in de weg met Jezus willen 
gaan. Het betekent eenvoudigweg: kijk naar Jezus Christus, 
vraag biddend om de hulp van zijn Geest en doe wat goed is 
voor God en mensen!    
 
Voor de toepassing van Psalm 23 valt allereerst op de alom-
vattende zorg van de Herder voor zijn schapen. David zegt: 
‘Mij ontbreekt niets’, in de zin van: mij zal niets ontbreken! 
Dit is de hoop waar wij christenen mee leven: de zekerheid 
dat God in alles van ons leven zal voorzien, hoe dan ook. Ook 
al begrijpen wij er soms weinig of niets van wat er allemaal 
in ons leven gebeurt, voor wie een volgeling van Jezus is, zijn 
dit Gods beloften: de Heer zal voor jou in alles voorzien! Wat 
niet inhoudt, dat het ons altijd goed en voorspoedig gaat. Er 
zijn voor de schapen van de goede Herder wel degelijk dalen 
van diepe duisternis en ogen die ons benauwen. Volgelingen 
van Jezus krijgen te maken met het gevaar of zelfs de werke-
lijkheid van grote moeite, verdriet en verlies! Het verlies van 
een rustig en onbezorgd leven, het verlies van een stabiele 
liefde of levenssituatie, zelfs het verlies van geliefden of van 
het leven zelf. Niets menselijks is ons vreemd.  
 
De discipelen schreeuwden Jezus in hun paniek wakker toen 
Hij in hun bootje lag te slapen terwijl de storm hen enorm 
heen en weer slingerde. ‘Meester, kan het u niks schelen dat 
wij vergaan?’ Maar het gaat Hem zó aan het hart, dat Jezus 
ervoor koos de allergrootste tegenkracht ter wereld te 
trotseren, wat bleek in zijn lijden en sterven. In het bijzonder 
toen Hij stervend om zijn Vader riep ‘Waarom hebt U mij 
verlaten’! Opdat wij die geloven nimmer door God verlaten 
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zullen worden! Hij zette als Herder zijn eigen leven in voor de 
schapen, voor ons!  
 
Wat betekent Gods leiding in je leven? Het is de veilige en 
zekere achtergrond van Gods rijke verbondsliefde voor elk 
van zijn kinderen. Die Herder zal helpen bij het maken van de 
belangrijke keuzen, jou leiden langs veilige paden en in be-
trouwbare sporen. Gods leiding zal zich altijd kenmerken 
door veiligheid en heiligheid! Dat wil zeggen: de Here God 
zet ons nooit aan tot roekeloos gedrag of onverantwoorde 
keuzen. Hij leidt ons erin om zijn Woord te gehoorzamen. Hij 
helpt ons erbij keuzes te maken die God eren en die wijsheid 
in zich dragen.  
 
Here, maak mij toch uw wegen, 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen Gij uw treden wendt. 
Leid mij in uw waarheid, leer 
ijverig mij Uw Woord betrachten. 
Want U bent mijn heil, o Heer, 
ik blijf U elke dag verwachten. 
 
God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor. 
Hij brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het ware recht des Heren: 
wie Hem nederig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
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VERTROUWELIJKE OMGANG 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Waarom kwam Jezus uit de hemelse heerlijkheid op onze 
aarde? Johannes zegt dit: ‘Niemand heeft ooit God gezien, 
maar de eniggeboren Zoon, die aan het hart van de Vader is, 
heeft ons God doen kennen.’ Samengevat: door de Here 
Jezus Christus leren we God kennen!  En juist daarover gaat 
het hele evangelieboek dat de apostel Johannes schreef. 
Opdat wij zullen geloven dat Jezus de Zoon van God is en als 
we dat geloven en uitwerken, dan zijn we opgenomen in de 
vriendschapskring rond Jezus (Joh. 15:15)! Christenen leven 
vanuit het geloof dat God uit genade in Jezus Christus voor 
ons heeft gekozen en kiest (Joh. 1:14-18; 15:9-17).  
 
Nu kunnen wij twee kanten op. Ons hart kan zich voor Jezus 
afsluiten of voor Hem opengaan. Het hart is het centrum van 
wie we zijn, het is het geestelijke middelpunt van alles waar-
voor wij staan en gaan. Het hart is de plaats waar God ons 
met zijn woorden aangrijpt en tot ons persoonlijk spreekt. 
Daar begint het allemaal, bij Gods stem, Gods Woord en 
daad, die ons aanspreekt. Het is verbazend wat er gebeurt 
als je op zijn woorden ingaat. Dan ontstaat er een nieuwe 
ruimte in je leven. Dan opent zich een nieuwe weg, die je 
voortaan samen met God gaat. Een manier van leven, die 
bepaald wordt door Gods Gave, dat is zijn Zoon, door Gods 
woorden en door de inwerkende kracht van de Heilige Geest. 
Dat is de omgang met God: als we langzamerhand leren om 
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steeds meer ja te zeggen op de liefde die de Here Jezus je 
aanbiedt. Ons hele innerlijke leven zal zo gericht worden op 
de Here God! Je hoort zijn woorden en gaat erop in. Dat is 
gehoorzamen. Doen wat Jezus zegt. Dat is Hem liefhebben 
en zijn geboden doen! Dat luisterende en gehoorzame leven  
vormt een christen! 
 
Gehoorzaamheid aan Gods geboden vormt het bewijs waar-
door christenen laten zien dat en of zij werkelijk een vriend 
van Jezus zijn. Wie een vriend van Jezus is, verlangt ernaar te 
doen wat de Heer belangrijk vindt! Dit is het belangrijke ken-
merk van deze omgang met God. Je vindt het bijvoorbeeld in 
Joh. 15:15b, waar Jezus zegt:  
‘Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader 
heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.’   
 
Wat betekent dat? Het gaat in het christelijke geloven om 
een relatie, die alles van doen heeft met wat de Here Jezus 
over zijn Vader heeft bekend gemaakt. Geloven is een 
inwijding in de geheimenissen van die andere wereld, de 
wereld van God en mens, de wereld van Gods rijk.  
 
Het wil niet zeggen dat de Here God ooit begrijpelijk wordt, 
of dat er geen dingen zouden zijn die ons te boven gaan. Die 
zijn er vele! Maar ze vormen geen belemmering voor de ver-
trouwelijke omgang tussen God en ons! Het gaat om ‘naar 
zijn woorden horen’, met Hem spreken en om het bewuste 
en vaste verlangen zijn wil te doen.  
 
In het leven met de Here Jezus, bij de navolging van Hem, 
gaat het niet om plichtmatige gehoorzaamheid maar om een 
door liefde gedreven gehoorzaamheid. Die wordt door de 
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Heilige Geest in je opgewekt, omdat je vreugde vindt in wat 
Jezus zegt en deed en doet.  
 
Als je die persoonlijke omgang met God kent, dan weet je dat 
de geboden van God alleen maar ten goede zijn! Door de 
omgang met God krijg je een soort verlangen naar de 
woorden van de Heer, zoals je die eerder niet had. Wil je 
groeien in de gelovige omgang met Jezus? Luister dan steeds 
weer met openhartige nieuwsgierigheid en met een open 
innerlijke houding naar wat Hij ons over God en de wereld en 
onszelf te zeggen heeft. Wat Jezus hier zegt over ‘alles wat 
Hij van de Vader heeft gehoord en wat Hij aan ons heeft 
bekend gemaakt’, dat Evangelie leer je kennen door de Bijbel 
te lezen en door bijbelgetrouwe prediking! De Here is een 
sprekende God, Hij is de God die leeft en spreekt! Deze God 
heeft zich ten diepste uitgesproken in zijn Zoon Jezus 
Christus. Wij ontmoeten God niet allermeest in de Bijbel, 
maar in een persoon: Jezus Christus. Maar aan de andere 
kant is het ook zo dat wie Jezus wil leren kennen zonder de 
Bijbel, die zal Hem niet leren kennen! Je ontmoet Jezus in de 
woorden van de Bijbel. In woorden over Hem én directe 
woorden uit zijn mond.  
 
Daarom vormt het omgaan met de Bijbel een onmisbare 
geestelijke oefening voor wie wil groeien in het kennen van 
God en van Jezus Christus. Alle uitspraken die Jezus heeft 
gedaan, zijn het waard om gehoord, beluisterd en overdacht 
te worden! Alleen zó wordt je steeds dieper ingewijd in het 
kostbare geheim van persoonlijke omgang met God. Door 
steeds weer opnieuw de Bijbelwoorden te overdenken met 
de vraag: wat heeft dit mij te zeggen? 
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De navolging van Christus is een weg van geestelijke groei en 
vernieuwing, een diepgaand veranderingsproces dat door de 
Heilige Geest in ons hart en leven wordt gewerkt als we ons 
concentreren op het luisteren naar en ter harte nemen van 
de woorden van Jezus! 
 
Het overdenken van de levensgeschiedenis en de uitge-
sproken woorden van Jezus is een weg tot geestelijke groei. 
Nadenken over de woorden van God, het lezen van de Bijbel 
in de breedste zin, dus het Oude Testament en het Nieuwe 
Testament, dát is een krachtige bron om te groeien in geloof 
en in geestelijke omgang met de Here Jezus. Leer sommige 
uitspraken van Jezus en bijvoorbeeld teksten uit de brieven 
van de apostelen uit je hoofd, zodat ze diep in je hart komen 
en je ze kunt gebruiken wanneer het nodig is.  
 
De Here Jezus noemt hen die van zijn woorden en daden 
willen leven ‘vrienden’, omdat Hij alles wat Hij van God de 
Vader heeft gehoord aan hen bekend wil maken. Daar is tijd 
voor nodig en aandacht en andere gelovigen. Daarom: heb 
een open hart, vol nieuwsgierigheid naar de geheimen van 
zijn Vader die Jezus met u, met ons, met jou wil delen!  
 
De vertrouwelijke omgang met de Here Jezus ligt onlos-
makelijk verbonden met het kindschap Gods, met het feit dat 
je uit genade door persoonlijk geloof een kind van God 
geworden bent. Wie een kind van God is, volgt de wetten van 
de Bijbel niet als een slaaf op. Een slaaf is iemand die feitelijk 
buiten het leven van zijn heer staat. Vriendschap is het 
tegenovergestelde van slaafsheid. Het is een persoonlijke 
verhouding van genegenheid en van hartelijke liefde. Een 
kind van God kent de Here als hemelse Vader. 
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Tot dit geestelijke leven in de ‘verborgen omgang’ met de 
Here Jezus worden wij uitgenodigd. Deze overdenking is niet 
allereerst een oproep of een uitdaging om de Heer na te 
volgen. Dit diep-betrokken omgaan met Jezus is geen 
oproep, maar eerder een aanbod, een uitnodiging! De op-
drachten tot liefde en gehoorzaamheid zijn niet maar wetten 
die God geeft, maar het zijn ‘geschenken’ om daaruit en 
daarnaar te leven op de beste manier die voor ons mogelijk 
is. Wie de wet in eigen kracht wil uitvoeren, komt vast en 
zeker in een kramp. Wie uit de geestelijke omgang met Jezus 
leeft, wil Hem meer en meer van harte gehoorzamen en 
wordt daar blij en dankbaar van! Geloofsverbondenheid met 
de Here Jezus is eerbiedige, erkentelijke en vruchtbare 
omgang met God! 
 
Voor gelovige christenen geldt, dat hun verlossing is geba-
seerd op hun deelhebben aan Jezus Christus, niet zozeer op 
het navolgen van Hem. Dat we de Heer willen gehoorzamen 
en volgen is het gevolg, het bewijs  van onze bekering en 
levensvernieuwing! Ons nieuwe leven is louter gebaseerd op 
de genade van God, die ons geschonken wordt en die wij ons 
toe-eigenen door Hem te vertrouwen. Geestelijk leven komt 
voort uit onze eenheid met Christus, niet uit het zo gehoor-
zaam mogelijk navolgen van zijn geboden. Wij mogen Hem 
vertrouwen op zijn woord en voor wat God van ons vraagt 
het van onze geestelijke verbondenheid met de Here Jezus 
verwachten. Alleen in Jezus Christus licht het Evangelie in al 
haar facetten op. De volle raad Gods, alles wat wij moeten 
weten voor ons eigen geestelijke leven, is verbonden met het 
geloof in de genade en de liefde van God. Dat geldt met 
name in wat Hij door zijn Zoon ten behoeve van ons die 
geloven heeft gedaan en doet. 
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Wat Jezus ons bekend maakt, is, dat God voor ons gekozen 
heeft! Met dat te vertrouwen, begint geloven. In onze tijd 
staat zo vaak de mens centraal met al zijn behoeften, moge-
lijkheden en moeilijkheden. In de Bijbel staat Gods woord en 
werk centraal, een God die mensen uitverkiest, die mensen 
aanzegt dat ze tot bekering moeten komen om niet verloren 
te gaan. De God van de Bijbel hééft tot de wereld, tot ons 
gesproken, in het bijzonder in en door Jezus Christus!  
 
Ik geloof in een leven dat door het geloof diep geworteld is 
in de genade en verlossing in Jezus Christus. De Here Jezus 
biedt ons in zijn komst vriendschap aan ‘in alles wat Hij van 
de Vader heeft gehoord en gezien.’ Hij zegt: ‘Luister goed! Ik 
zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader 
die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet 
veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, 
maar is het leven binnen gegaan.’ 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
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VOLGEN ZONDER VRAGEN? 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Een van de christelijke feestdagen is Palmzondag. Dan wordt 
door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in de stad 
Jeruzalem gevierd. De naam van deze zondag verwijst naar 
het evangelie van Johannes, in dat evangelie is sprake van 
palmtakken. Daar gaat de menigte Jezus tegemoet. In het 
evangelie van Lucas trekt de menigte samen met Jezus op 
naar Jeruzalem. Lucas roept zo het beeld op van volgen. 
Volgen zonder vragen, dat zien we de twee leerlingen doen 
als Jezus hen vraagt in een nabijgelegen dorp een rijdier voor 
Hem op te halen.  Volgen zonder vragen, dat is voor veel 
gelovigen niet altijd even gemakkelijk. Het is niet voor niets 
dat het lied van Jacqueline van der Waals bij oudere gelo-
vigen nog steeds populair is: Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader, wat U doet is goed. 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
 
Het lied drukt verlangen uit naar een gelovig, volgzaam aan-
vaarden van wat een mens in het leven krijgt toebedeeld. En 
het lied maakt tegelijk duidelijk dat die aanvaarding er niet 
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zo maar is, het is een leerproces. In Lucas 19 schijnen Jezus’ 
leerlingen zich niet af te vragen ‘waarom?’ Zij doen wat Jezus 
vraagt, zij halen op zijn verzoek een ezelsveulen. En als Jezus 
op die ezel naar Jeruzalem rijdt, dan vraagt de hele Hem 
omringende menigte Pesachgangers zich niet af ‘waarom?’, 
maar zij lopen enthousiast en vrolijk mee. Misschien hoeft 
ons dat niet eens zo te verwonderen. De mensen zien in 
Jezus een Joodse volksleider met messiaanse trekken. 
Trouwens, de meeste vragen komen immers pas als het 
moeilijk wordt, als er verdriet is in het leven, als je het leven 
niet meer begrijpt. Maar toch, ‘volgen zonder vragen’, ook 
het volgen van deze feestmenigte blijft fascinerend. De 
mensen voelen aan dat iets koninklijks deze optocht 
kenmerkt. Opperkleding van discipelen wordt tot een zadel 
over het rijdier gemaakt. Als vanzelf komen ze ertoe om van 
de tocht iets feestelijks te maken. Maar ze vragen Jezus niet 
nader over het bijzondere karakter van deze intocht. Zien 
geen verband tussen het feest van de uittocht en Jezus’ 
intocht in Jeruzalem. Volgen zonder vragen.  
 
Misschien bevreemdt dit ons nu ook wel omdat vooral de 
westerse mens steeds minder volgzaam geworden is. Veelal 
willen wij van alles de bedoeling graag weten voordat we 
aansluiten. Dat je zomaar je ezel uitleent aan een onbe-
kende, dat je zomaar je kleding als een loper voor de ezel met 
Jezus erop neerlegt en Hem als Koning naar de stad 
begeleidt, het is voor moderne mensen onbestaanbaar. 
Waarom zou je dat doen? Wat is de zin ervan?  
 
Na de Verlichting (18de eeuw) hebben velen in Europa door 
de sterke nadruk op het ‘gezonde verstand’ afstand geno-
men van de onmondigheid. De ver doorgevoerde democra-
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tisering in de afgelopen eeuw heeft waarschijnlijk het laatste 
restje volgzaamheid verdreven. Volgen zonder vragen is ons 
wezensvreemd geworden en dat vervreemdt weer met wat 
ons in de Schrift wordt aangereikt. 
 
Twee leerlingen worden er op uitgestuurd om een vastge-
bonden ezelsveulen los te maken en het bij Jezus te brengen. 
Zij gaan, ze vragen niet waarom en voor het geval zij vragen 
van anderen moeten beantwoorden, geeft Jezus hen alvast 
een antwoord mee. De heren van het ezelsveulen vragen 
inderdaad waarom de leerlingen het dier losmaken, maar 
het antwoord: ‘De Heer heeft het nodig’, blijkt te volstaan. 
De leerlingen hebben wel door waarom Jezus de ezel nodig 
heeft, namelijk om daarop rijdend de stad Jeruzalem binnen 
te trekken. De tamme ezel was als rijdier een heel gewoon 
vervoermiddel. Dit alles zegt veel over hoe de Here Jezus zijn 
koningschap ziet, in de lijn van de profetische woorden van 
Zacharia 9: in nederigheid. Ze vragen er niets over, maar 
zullen het later gaan begrijpen. 
 
Niet iedereen die in deze vrolijke menigte met Jezus naar 
Jeruzalem optrekt is echter even volgzaam. De blijde opge-
wondenheid, het loflied dat ter ere van God door de mensen 
wordt aangeheven, het doet enkele Farizeeën die zich ook in 
de menigte bevinden, zeggen:  ‘Meester, berisp uw leerling-
en.’ Het zijn blijkbaar maar enkelen die het nodig vinden om 
Jezus aan te sporen zijn volgelingen tot de orde te roepen. Ze 
vormen als het ware een tegenstem. Zijn ze bang dat het 
straks in Jeruzalem op deze manier helemaal uit de hand 
loopt? Jezus die zichzelf koning laat noemen in een  ontvlam-
bare stad als het overvolle Jeruzalem in de Pesachdagen?  
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Waarom moet Jezus zijn leerlingen berispen? De groep leer-
lingen begint als Jezus de Olijfberg afdaalt, gezeten op het 
ezelsveulen, God te prijzen. De hele groep leerlingen, dat zijn 
er hier meer dan alleen de bekende twaalf. Hier worden met 
‘leerlingen’ al de mensen bedoeld die Hem volgden, omdat 
zij Hem gehoord hebben, omdat zij Hem de daad bij het 
woord hebben zien voegen, omdat zij zich door Hem aan-
gesproken wisten. Die menigte prijst God met de mooie 
woorden: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van 
de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ En 
moeten zij daarvoor nu berispt worden? Was het de angst 
voor het Romeinse gezag die deze Farizeeën dit deed 
zeggen? Het loflied ging immers over een koning! Was het 
afgunstige jaloezie waardoor deze paar Farizeeën gedreven 
werden? Was het angst voor het onbekende of voor een zich 
spontaan ontwikkelende volksoproer? De angst dat het 
misschien wel uit de hand zou lopen? Ons antwoord op deze 
vragen kan niet anders dan gekleurd zijn door het vervolg van 
de gebeurtenissen. Wat er werkelijk omging in die enkele 
Farizeeën, daar kunnen we alleen maar naar gissen.  
 
De fascinerende reactie van Jezus is: ‘Ik zeg u: als zij zouden 
zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen’ (Luc. 
19:40). Het kan een verwijzing zijn naar het profetenboek 
Habakuk. Daarin is ook sprake van een steen, die schreeuwt 
uit de muur. Het wordt daar gezegd van een stad die is 
gebouwd op onrecht. Het antwoord van Jezus doet mij 
denken aan een uitgestrekt veld met witte kruizen. Jonge en 
oudere mannen en vrouwen, het zwijgen opgelegd door het 
Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog. De grafstenen die 
van dat drama getuigen, schreeuwen ons nog steeds toe. 
Voor wie het maar horen wil. De geschiedenis door is de 
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kreet om vrede in de wereld onweerstaanbaar gebleken. Ook 
in menigte rondom Jezus is de diepe drijfveer het verlangen 
naar een oplossing en een einde aan de ellende en de moeite 
van deze wereld en van het volk Israël. Dat verlangen naar 
harmonie en heelheid is zo sterk, dat de stomme stenen het 
zouden uitschreeuwen als de mensen het niet meer mogen 
zeggen. 
 
Mensen het zwijgen opleggen of bruut willen opleggen, het 
gebeurt nog steeds en het gebeurt zelfs door de spreker van 
het leven te beroven. Tegen deze achtergrond klinken die 
woorden van Jezus ‘als deze mensen zouden zwijgen, dan 
zouden de stenen het uitschreeuwen’ ook  hoopvol. Al wordt 
aan mensen hardhandig het zwijgen opgelegd, dan nog 
zullen hun woorden niet verstommen; ook als er onrecht is 
geschied, het zal zich niet aan de openbaarheid kunnen 
onttrekken.  
 
Onrecht is zwaar, weegt zwaar, misschien hoort u ze nu ook 
wel schreeuwen, die stenen, vanwege een onrecht dat uzelf 
zo immens diep geraakt heeft. Zo maken stenen tastbaar en 
voelbaar dat er onrecht is dat niet verzwegen mag worden.  
 
Deze uitspraak van Jezus zet het thema over ‘volgen zonder 
vragen’ wel in een heel bepaald kader. Want het gaat om het 
volgen van Hem, die er geen misverstand over laat bestaan 
dat wat gezegd moet worden, ook werkelijk gezegd zal 
worden. Door de verwijzing naar de profeet Habakuk met die 
schreeuwende steen, krijg je als volgeling van Jezus ook de 
toezegging mee dat er recht gedaan zal worden. Dit is toch  
werkelijk een reden om vol vreugde te geraken en God te 
prijzen! ‘Verheug u en juich, uw koning rijdt binnen, het rijk 
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gaat beginnen, de aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn 
van vrede en recht, de Heer heeft het heden gezegd en Hij 
brengt het leven terecht.’ Laten wij Jezus volgen, mét onze 
vragen! 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang.  
De toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd. 
Opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn. 
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EEN REIS MET EMOTIES 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Wanneer je Jeruzalem benadert vanaf de weg van Jericho, 
zoals Jezus en zijn discipelen op deze laatste reis deden, dan 
gaat het rustig aan alsmaar omhoog. Want Jeruzalem ligt 
zo’n 800 meter boven en Jericho 250 meter onder de zee-
spiegel. Een hoogteverschil van ruim een kilometer over een 
lengte van ongeveer 30 kilometer. Het is dus werkelijk een 
‘opgang’ naar Jeruzalem. En zo noemde men zo’n reis dan 
ook: ‘En Jezus ging op naar Jeruzalem’ (Luc. 19:28-44). 
 
Voordat ze deze reis begonnen, had Jezus zijn twaalf volge-
lingen apart genomen en hen ingelicht over de komende 
tocht en wat er daarna zou gaan gebeuren.   
Het schijnt zo te zijn, dat als je de stad op die weg vanaf 
Jericho uiteindelijk nadert, dan maakt de weg over de top 
van de Olijfberg een bocht en als je over de top heen bent, 
zie je daar opeens die prachtige stad liggen.  
 
Deze pelgrimstocht had voor Jezus wel een heel bijzondere 
betekenis. Hij weet dat het hier gaat om de laatste dagen van 
zijn aardse bediening. Een half jaar hiervoor, even voordat 
Jezus aan deze lange laatste reis begon, hebben Mozes en 
Elia met Hem daar al over gesproken. We lezen dat zij Hem 
verschenen op de berg der verheerlijking (Luc. 9). En kijk, 
daar stonden toen twee mannen met Hem te praten: het 
waren Mozes en Elia, die in hemelse luister en heerlijkheid 
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verschenen waren. Op aarde hadden Mozes en Elia elkaar 
nooit gezien en de discipelen hadden hen natuurlijk ook 
nooit gezien. In de onwereldse sfeer van deze verschijning 
kent men blijkbaar elkaar. Ze spraken over het levenseinde 
dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.’ Letterlijk staat 
er dat ze spraken over zijn ‘exodus’, zijn uittocht uit dit leven 
en zijn intocht terug in de hemelse werkelijkheid bij zijn 
Vader. Juist bij die gebeurtenis had de stem van zijn Vader 
uit de hemel geklonken: ‘Deze is mijn Zoon, de geliefde, 
luister naar Hem!’ Daarmee gaf God te kennen dat Hij zijn 
Zoon juist nu en juist zó liefheeft, nu Hij de lijdensweg 
aanvaardt. Als de lijdende knecht, die voor Gods volk gaat 
instaan. Jezus’ bereidheid om in Jeruzalem te sterven, is ten 
diepste de wil van de Vader en is in overeenstemming met 
wet en profeten. Zoals toendertijd Mozes als vertegenwoor-
diger van de wet en Elia als vertegenwoordiger van de 
profeten met Hem persoonlijk bespraken. Hij zou de weg van 
de lijdende knecht des Heren volbrengen. 
 
Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wist wat Hem in 
Jeruzalem aan verraad en tegenstand te wachten stond als 
Hij zou ‘opgaan naar de tempel’. Dit ‘opgaan naar de tempel’ 
betekende voor een Jood in het dagelijkse spraakgebruik 
zoveel als ‘voor de Heer verschijnen’. En precies dát stond 
Jezus voor ogen op zijn vierde en daarmee laatste reis naar 
Jeruzalem: Hij zou dwars door het lijden heen opnieuw voor 
God verschijnen, terug ‘naar God zijn Vader gaan.’  En zo gaat 
het dan nu verder in een stoet op weg naar de stad, met 
Jezus voorop. Ze komen in de buurt van het gehucht Betfage 
op de heuvels van de Olijfberg. Waarna ze de Kidronvallei 
zullen oversteken en zo verder naar de stadsmuren van 
Jeruzalem. Op naar de tempel. 
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Even voor Betfage zendt Jezus dan twee van zijn discipelen 
er op uit om een ezelsveulen uit het dorpje te halen. Hoe 
prachtig dat allemaal in zijn werk gaat, is in het vorige 
hoofdstuk  besproken. De twee discipelen leiden uiteindelijk 
de jonge ezel naar Jezus toe. Buiten het dorp, aan de voet 
van de Olijfberg had Hij op hen gewacht. Omdat de jonge ezel 
nog nooit bereden was, had hij nog geen zadel. Daarom 
wierpen de discipelen hun mantels op het dier. Het is een 
vorm van eerbetoon wanneer de discipelen Jezus ‘op het 
rijdier helpen’ en zo rijdt Hij onder enthousiast gejuich van 
vele volgelingen de stad binnen. Het was niet gewoon dat 
een pelgrim de poorten van Jeruzalem op een rijdier 
binnenging. De Here Jezus had een bedoeling met dit 
optreden. Zijn intocht was enerzijds feestelijk, anderzijds 
ootmoedig en gewillig. Jezus presenteert zich zo op zijn 
unieke wijze aan de tempelstad.  
 
Hij is als een vorstelijke persoon, die niet te voet gaat, maar 
tegelijk als een zachtmoedige koning, die tevreden is met 
een jong en nog niet ingereden rijdier. Hij wist zonder twijfel 
dat Hij hiermee de profetie van Zacharia over de Messias 
vervulde: ‘Jubel luid, gij dochter van Sion; juich, gij dochter 
van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, Hij is rechtvaardig 
en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een 
ezelshengst, een ezelinnejong’ (Zach. 9:9).  
 
Zo, terwijl Hij op de ezel zit en omringd wordt door de disci-
pelen en de vele volgelingen, legde Jezus het laatste gedeelte 
van de weg naar Jeruzalem af. Daarbij bewezen zij Hem nog 
meer eer, door hun mantels uit te trekken en die vóór Hem 
op de weg uit te spreiden. De klederen die al voortgaand 
achter Hem kwamen te liggen, werden weer opgepakt en 
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opnieuw vooraan gelegd. In termen van deze tijd zouden we 
zeggen: de rode loper wordt voor de koning uitgelegd. De 
manier waarop Jezus zo optrekt naar de heilige stad en haar 
tempel is als een opmerkelijk signaal, als een oproep aan de 
hele bevolking: Jeruzalem, hier komt uw onbaatzuchtige 
Koning! Een hele menigte van mensen rondom Hem loofde 
God met pelgrimsliederen: ‘Gezegend Hij die komt in de 
naam des Heren!’ Jezus wordt binnengehaald als de Messias-
Koning uit het geslacht van David. Dat de Messias komt ‘in de 
naam des Heren’ wil zeggen dat Hij komt als Gods afgezant, 
dus namens God zelf. En daarmee wordt dit wel een heel 
bijzondere reis en een zeer speciale intocht! Hoe vreemd 
ook. Hoewel Jezus in Jeruzalem lijden en sterven te wachten 
staat, komt Hij niet als een martelaar de stad binnen, maar 
als een vredevorst. En dan opeens gebeurt er iets onver-
wacht aangrijpends.  
 
Nog voor de muren en met de heilige stad voor ogen begint 
Jezus plotseling luid te huilen. Hij zit daar op die ezel en barst 
in snikken uit. In een grote bewogenheid zoals eerder, toen 
zijn goede vriend Lazarus overleden was. De discipelen en 
alle mensen juichen van uitbundige vreugde en zwaaien met 
palmtakken, maar Jezus weent als Hij daar de stad voor zich 
ziet liggen. Het woord dat we hier in de Bijbel lezen en dat 
vertaald is met wenen, geeft aan dat Jezus hardop huilde. Hij 
geeft hoorbaar en zichtbaar uiting aan zijn diepe, diepe 
verdriet. Wat gebeurt hier? Wat zijn dat voor tranen? Hij 
roept het uit en spreekt in Jeruzalem héél zijn volk Israël aan: 
‘Had je op deze dag maar geweten wat je vrede kan brengen! 
Maar dat blijft voor jullie verborgen, ook nu. Want er zal een 
tijd komen dat vijanden belegeringswerken tegen je opricht-
en, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je 
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met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze 
zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van 
Gods ontferming niet hebt herkend.’ Jezus huilt, zoals de 
profeten huilden, die voorzagen dat het mis ging met het 
volk! Het is een diep verdrietige klacht, een aanklacht!  
 
Er zijn Bijbeluitleggers die denken dat Jezus hier huilde van 
verdriet over zichzelf. Die denken dat het tranen van teleur-
stelling zijn, van wanhoop als Hij de stad ziet en benauwd is 
over de mogelijke mislukking van zijn missie. Zij denken dat 
Jezus weende omdat Hij bang was om ondanks al dat gejuich 
van de mensen toch door de geestelijke leiders van de stad 
afgewezen te worden. Heeft verdriet om zichzelf Jezus hier 
te pakken? Nee, dit zijn geen tranen om zichzelf, het is iets 
heel anders! We zullen niet fantaseren, maar luisteren naar 
Jezus’ eigen woorden, dan weten we wat Hem zo diep 
bewoog. Jeruzalem en daarmee het volk Israël zal niet 
begrijpen en zelfs niet willen verstaan hoe Jezus hun 
vredevorst wil zijn. Dat zien ze niet, dat willen ze niet zien. Zij 
willen een koning die de Romeinen aanpakt, een wonder-
doener die alle problemen uit de weg ruimt. Niet een, die als 
de lijdende knecht van God zichzelf voor hen overgeeft aan 
en in de dood! Wij mensen zijn altijd uit op overwinning, op 
glorie en grootheid. En zo kan zelfs Gods Zoon ons blijkbaar 
teleurstellen, omdat Hij niet aan onze verwachtingen vol-
doet. En precies dat is het geval bij de Joden en hun leids-
lieden. De kelen die nu Hosanna roepen, schreeuwen straks 
‘Kruist Hem!’ Jezus ziet met groot verdriet de tijd opdoemen, 
waarin de herder geslagen wordt en de schapen onbarm-
hartig verstrooid zullen worden. Hij ziet hoe de diepte van 
Gods heil door het eigen volk van God niet wordt begrepen 
en zelfs keihard wordt afgewezen! Jezus ziet met tranen in 
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zijn ogen de verdrukking, die daarna over heel Jeruzalem zal 
komen.  
 
Zijn hart is naar mijn begrip niet vervuld geweest van teleur-
stelling en pijn voor wat betreft zichzelf, maar Hij draagt een 
diep verdriet voor de stad en haar inwoners. In het bijzonder 
noemt Hij nog hun kinderen, die Hij nu juist altijd zo op het 
oog heeft gehad! Jezus lijdt innerlijke pijn, om het feit dat ze 
het goede moment niet hebben gezien, de tijd niet hebben 
opgemerkt dat God naar hen omzag. Wel enthousiast achter 
Hem aanlopen om de wonderen, maar bij Hem vandaan gaan 
als Hij het zware oordeel voor hen draagt.  
O, wat triest dat de inwoners van Jeruzalem (letterlijk de stad 
van de vrede) de vrede die Jezus aanbrengt niet verstaat. Zo 
staat Jeruzalem haar eigen geluk in de weg!  
 
Zo kan het ook met ons zijn. Wanneer wij niet beseffen en 
aanvaarden dat Jezus’ kruisdood ons tot heil en zegen is, dan 
staan wij ons eigen levensgeluk in de weg. Jezus is tot tranen 
toe bewogen, omdat de mensen het liefdevolle omzien van 
God naar hun leven zo hartgrondig afwijzen.  
Hier klinkt als een laatste appel: Volg de vredevorst en laat je 
met God verzoenen! Alsof Jezus het huilend uitroept: Laat 
Mij jou met God verzoenen!  
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EÉN VOOR ALLEN EN ALLEN DOOR EÉN 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Ik las eens deze uitspraak: ‘Jezus Christus koos voor een 
onverdiende dood, opdat wij kunnen binnengaan in een 
onverdiende hemel.’ Het stoelt op Bijbelse gedachten.  
Christenen belijden dat de dood van Jezus Christus een heils-
dood is, dus als een sterven ‘ons ten goede’. Het sterven van 
de Here Jezus wordt door ons veelvuldig en krachtig 
bezongen als hét grote bewijs van Gods liefde voor mensen. 
De kruisdood van Gods geliefde Zoon als enige weg ten 
leven. Vreemd is het wel. Luther noemde het dan ook: ‘de 
vreemde ruil’. Wij zeggen het met woorden uit de offer-
dienst: God heeft het offer van Jezus’ leven en sterven aan-
genomen als een verzoening voor onze zonden. Wie daarop 
vertrouwt, vindt het ware leven:  ‘Jezus, leven van mijn 
leven’; ‘Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van 
mijn hart’ (2Kor. 5:17-21). 
 
De Bijbel gaat ons in deze belijdenis voor, bijvoorbeeld in een 
gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome: 
‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, 
toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.’ De 
woorden ‘voor ons’ leggen we uit als ‘ten behoeve van ons’.  
Jezus heeft de zonden op zich genomen en heeft in onze 
plaats de straf op de zonden in zijn ‘plaatsvervangende dood’ 
voor ons gedragen. Maar daar bleef het niet bij: Hij stond op 
uit de dood en leeft! Dat vormt met elkaar kern en kracht van 
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het christelijke geloof: verzoening door plaatsbekleding en 
voldoening; opstanding door overwinning.  
 
Goede Vrijdag en Pasen: Jezus stierf voor onze zonden en 
Jezus leeft om wie in Hem gelooft het eeuwige leven te 
geven. Hiermee wordt de waarheid van Johannes de Doper 
getoond, wanneer hij de Here Jezus aanwijst als ‘het Lam van 
God, dat de zonden der wereld wegneemt.’  
 
Hoe opmerkelijk het ook mag klinken, maar deze nieuwtesta-
mentische manier van spreken over Gods liefde en Jezus’ 
offer is voor veel mensen van nu volkomen onbegrijpelijk 
geworden. Moderne mensen kunnen zich bij deze zaken 
letterlijk en figuurlijk niets meer voorstellen. Ze zien wel het 
ónheil van de dood. Maar zo’n gewelddadig levenseinde op 
een kruis kan volgens hen nooit God behagen: ‘Zo’n ramp is 
nergens goed voor.’ 
 
Het gaat om deze vraag: Heeft God de dood van zijn Zoon 
gewild? De gedachte dat Jezus gestorven zou zijn om te 
boeten voor onze zonden roept vandaag de dag het beeld 
van een sadistische god op, omdat men het veelkleurige 
Bijbelse beeld van God niet meer tot zich wil nemen.  Men 
spreekt dan over ‘een god die bloed wil zien en niet kan 
vergeven voordat er iemand gestorven is als compensatie 
voor wat wij van het leven hebben gemaakt.’ Een enorme 
vertekening van de Bijbelse rijkdom. Bij de instelling en 
viering van het avondmaal zegt Jezus: ‘Dit is mijn (verbonds)-
bloed dat ten behoeve van velen uitgegoten wordt tot 
vergeving van zonden.’ Jezus’ bloed en leven is daarmee de 
grondslag van het verzoenende verbond en Hij stelde het 
brood en de vrucht van de wijnstok als tekenen daarvan.  
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Van ons wordt geloof gevraagd. Vertrouwen dat God waar-
maakt wat Hij belooft! Uit de dienst van tabernakel en 
tempel blijkt: zulk verbondsbloed delgt de schuld uit en het 
wist de smetten weg. Verzoening is uitwissing en vrijspraak. 
God vergeeft in het bijzonder op grond van dit volkomen 
unieke en onherhaalbare offer van Jezus van Nazareth. Jezus 
vervulde al die miljoenen tempeloffers, door zijn bloed eens 
voor altijd te storten en Gods toorn op de zonde weg te 
nemen. Jezus’ offer komt ten goede aan ieder die in Hem 
gelooft, aan ieder die zijn vertrouwen op Gods belofte van 
vergeving en verzoening stelt. Wie dat doen, zijn daardoor 
gerechtvaardigde zondaren.  
 
Het enige en unieke offer van Jezus blijft tot zijn wederkomst 
gelden tot vergeving van zonden en eeuwig leven voor hen 
die geloven. We lezen het allemaal in Hebreeën 9:27-29: 
‘Maar nu is Hij eenmaal verschenen bij de voleinding der 
eeuwen  om door zijn offer de zonden weg te nemen. En 
zoals de bestemming van de mensen is eenmaal te sterven 
en daarna het oordeel te ondergaan, zo is ook Christus 
eenmaal geofferd om de zonden van velen op zich te nemen; 
de tweede keer zal Hij verschijnen, niet vanwege de zonde 
maar tot behoud van hen die Hem verwachten.’   
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ONDERWEG JEZUS ONTMOETEN 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Jaren geleden is in de nacht van Goede Vrijdag naar Stille 
Zaterdag mijn lieve moeder overleden.  
Ik herinner me nog goed hoe ik met een diep verdrietig hart 
en een emotioneel vol en nogal verward hoofd van het 
Wageningse ziekenhuis naar Veenendaal terug reed. Er 
moest de dagen daarop veel geregeld worden, maar mijn 
gedachten waren niet scherp. Een onwerkelijke roes van 
verdriet en verwarring. En dan is er in flarden het besef dat 
je moeder niet meer reageert op wat je zegt. Dat je haar stem 
niet meer zult horen. Dat de zorg voor en om haar niet meer 
nodig is. Die ene vrouw, die naar de mens gesproken voor mij 
de poort naar het leven is geweest, waar je zoveel van houdt: 
ze is hier niet meer, ze is uit haar lichaam weg. Stukje bij 
beetje dringt die werkelijkheid tot je door. Wie zelf een 
geliefde verloor, zal er mogelijk iets van herkennen. Rouw 
verwerken is zware arbeid. Zo ook voor de vrienden van 
Jezus. Daar lopen ze, twee pratende mannen (Luc. 24:13-36). 
 
Weer wég van Jeruzalem, de terugweg naar huis. Niet langer 
zullen zij de Pesachweek meevieren. Ze waren er beiden die 
morgen bij geweest toen de opgewonden vrouwen hun 
verhaal vertelden over het lege graf van Jezus, en toen naar 
huis gegaan omdat zíj geen verwachting meer hadden 
omtrent Jezus. Onderweg praten ze samen over de door-
leefde gebeurtenissen. Lucas beschrijft hun verhaal en 
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begint met de woorden ‘En zie…’. Deze woorden vragen 
bijzondere aandacht voor wat twee van de in verwarring 
zijnde volgelingen van Jezus die zondag overkomt. Met hen 
start geen nieuw verhaal over twee onbekende mannen, 
maar dit is een vervolg op de getuigenissen van de 
Opgestane Heer! Dít gebeurde er allemaal die eerste dagen 
in de kring van de ongelovige, verwarde en twijfelende 
discipelen van Jezus. Deze twee lopen nu met veel gedachten 
in hun hoofd uit Jeruzalem weg. Je ziet ze al pratend gaan. Ze 
hebben het over alles wat er de afgelopen tijd in Jeruzalem 
gebeurd was. Het zichtbare lijden, het bespot en gekruisigd 
worden, het sterven van Degene op wie zij al hun hoop 
gevestigd hadden. Jezus de Nazarener, een profeet die 
krachtig was in woord en werk voor God en voor het volk. Ze 
praten over de geruchten die de ronde deden. Dat vrouwen 
uit de discipelkring, waartoe zij ook behoorden, naar het graf 
gegaan waren, maar het dode lichaam van Jezus daar niet 
meer gevonden hadden. En dat nota bene toen engelen hen 
hadden aangesproken, die gezegd hadden dat Jezus leeft. 
Maar Hemzelf hadden zij niet gezien.  
 
Die twee mannen onderweg kunnen er geen vat op krijgen. 
Zij zijn niet blij met deze Pesach en zingen geen liederen van 
vreugde. Het is al de derde dag dat Jezus gestorven is, en 
daarmee is hun hoop vervlogen. Naar oosterse opvatting is 
de ziel van een overledene nog drie dagen in het gestorven 
lichaam, daarna was alle hoop op herleven uitgesloten. Al die 
verwarrende zaken houden hun gedachten bezig. Het woord 
dat Lucas voor hun gesprek gebruikt, geeft aan dat het een 
soort discussie is, een woordenwisseling, een elkaar almaar 
ondervragen.  
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Ze zijn het onderling niet eens. Juist op het moment van 
groeiende onenigheid loopt iemand hen achterop die hun 
woorden hoort en zich bij hen voegt. Lucas vertelt ons al dat 
dit de Opgestane Jezus is, maar dat weten die twee nog lang 
niet. Sterker nog, er gebeurt iets heel verrassends. De 
Opgestane Jezus hoort hun discussie, neemt het initiatief om 
met hen mee op te lopen en mengt zich in hun gesprek en zij 
herkennen Hem in het geheel niet. We lezen dat hun ogen 
werden ‘bevangen’. Waren ze te vol van wat gebeurd was? 
   
Dan beschrijft Lucas een mooi detail. Op Jezus’ vraag ‘Waar-
over lopen jullie toch zo te praten’ blijven ze met ‘een 
somber gezicht’ stilstaan. In die tijd was dit allemaal heel 
raar. Een vreemdeling heeft eigenlijk het recht niet zich zo 
maar met een gesprek van voorbijgangers te bemoeien. 
Maar Jezus treedt hen in alle verwarring tegemoet. Hij zoekt 
hen op, sluit zich bij hen aan en loopt met hen mee. Wat een 
diepe en mooie les: de ontmoeting met de Opgestane gaat 
van Jezus uit! Ja, het gaat altijd weer van Jezus uit! 
 
Dat geldt ook voor ons, in onze verwarring of teleurstelling 
of in ons verdriet. Jezus zoekt het gesprek. Middenin de 
alledaagse wandeling wil Jezus ‘samen oplopen’. Al komen 
we uit de stad van de teleurstelling, waar onze verwacht-
ingen gebroken zijn. Al zijn we zoals de Emmaüsgangers met 
verduisterde blik en groeiende onenigheid op weg met een 
hart vol mislukking, Jezus openbaart zich aan ons door dit 
Bijbelgedeelte heen  als de Levende!  
 
‘Wat zijn dat voor gesprekken?’ vraagt Jezus dan. Kleopas 
geeft Jezus op zijn vraag een nogal bot en bruut antwoord. 
‘Iedereen in Jeruzalem weet toch wat er aan de hand is in 
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deze dagen? Bent u de enige die dat niet weet?’ Te bedenk-
en dat deze vreemdeling nu juist de enige is die het alles en 
ten diepste weet! Dan volgt het hele verhaal van Kleopas’ 
verdriet, van hun ontkenning ook, van de geknakte hoop. 
Waar Jezus zelf nota bene een hoofdrol in speelt! Hij wordt 
beschreven door Kleopas als wonderprofeet, een gunsteling 
van God en heel het volk. Zij zelf verwachtten dat Hij het was 
die Israël zou verlossen, maar de joodse geestelijke leiders, 
zegt Kleopas, hebben Hem prijsgegeven aan een doodvonnis 
door kruisiging. En dan komt de hele frustratie eruit, over de 
vrouwen die hen in grote verwarring hadden gebracht met 
hun opstandingsverhaal, over engelen die zeggen dat Hij 
leeft. En Jezus luistert maar, loopt met hen op en luistert 
maar. Zo is Hij, als een goede Herder. Hij hoort ons ongeloof 
aan: ‘wij leefden in de hoop’ en al onze gebroken verwacht-
ingen.  
Waarover gaat jouw verdrietverhaal? Over je bedrijf, waar 
de zo gehoopte verbetering uitbleef? Over je huwelijk, dat 
hoe gespannen ook, toch misschien nog wel kansen had? 
Over het onderzoek in het ziekenhuis, en of er nog wat aan 
te doen is? Over je kinderen, dat ze er toch in opgevoed zijn. 
Of vult u het zelf maar in. Verhalen te over! Zo zeggen de 
Emmaüsgangers het: eerder was er nog hoop, maar nu zien 
wij geen lichtpunt meer en de rest is heimwee naar weleer. 
Te ver heen. In die verschrikkelijk verdrietige situatie zijn ze 
op weg naar Emmaüs.  
 
Dan valt Jezus hun verdriet, geklaag en gedoe behoorlijk fors 
en vermanend in de rede: ‘Hebben jullie dan zo weinig ver-
stand en zijn jullie zo traag van begrip, dat je niet gelooft in 
wat Gods Woord over de Messias zegt?’ Een scherpe ver-
oordeling over het feit dat het hen aan inzicht ontbreekt! 
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‘Waarom zijn jullie zo langzaam met luisteren en met tot je 
door laten dringen waar het nu werkelijk om gaat? Wat zijn 
dat voor al te menselijke overwegingen. Hebben jullie dan 
geen geloof in wat God in zijn Woord zegt?  
 
Er staat ’En dan legt de Opgestane alles uit wat er in de Thora 
en in de boeken van de Profeten op Hem betrekking heeft.’ 
Te denken valt aan de vele tekstwoorden over de Messias, 
de lijdende en overwinnende Knecht des Heren in het Oude 
Testament. De beide mannen krijgen een zeer duidelijke en 
persoonlijke Bijbeluitleg en als ze bij het dorp Emmaüs zijn, 
lijkt het erop dat Jezus alleen verder zal lopen. Maar die twee 
mannen zijn inmiddels zodanig onder de indruk geraakt van 
hun medereiziger, dat ze er sterk op aandringen dat Hij bij 
hen blijft. Als ze dan ’s avonds om de eettafel zitten, ver-
andert alles.  
 
Als het brood op tafel komt, neemt hun Gast opnieuw het 
initiatief. Dan wordt Jezus nota bene hún Gastheer, want Hij 
neemt het brood, spreekt als een pater familias de dank-
zeggende zegen erover uit, breekt het brood en deelt het aan 
hen uit. Zoals Lucas het hier beschrijft doen deze woorden 
direct herinneren aan de spijziging van de vijfduizend en aan 
het Laatste Avondmaal.  
 
En dan gebeurt het! Bij het breken en delen van het brood. 
Dan vindt de ontdekking plaats: de bedekking wordt weg-
genomen, hun ogen worden geopend en de twee herkennen 
in hun Gastheer hun Meester, die hen voedt en leidt. Die 
zegenende en uitdelende handen.  
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Een onbeschrijfelijk moment van openbaring. Verbonden 
met wat Jezus al eerder gezegd en gedaan had. ‘En Hij nam 
een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, 
zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.’ 
Hij die heeft gezegd: ‘Ik ben het ware Brood uit de hemel, het 
Brood voor heel je leven.’ Als ze van het uitgedeelde brood 
opkijken, is Hij er niet meer. Maar het brood is er nog. Het 
Woord is er nog. In het Woord van de Bijbel en in het brood 
van het Avondmaal loopt Jezus heel ons leven met ons mee. 
Het zijn de tekenen van de levende Christus, die zich voor ons 
gegeven heeft in de dood. Maar die ook voor ons is op-
gestaan, uit de dood! Christenen leven met een Koning die 
gedood is en zie Hij leeft!  
 
Wanneer wij God op zijn Woord geloven en Hem ons ver-
trouwen schenken, dan komt Jezus Christus door zijn Geest 
bij ons, in ons! Dit is de werkelijkheid van Pasen: Jezus leeft! 
Hij leeft nu in de hemelse heerlijkheid én door de Heilige 
Geest in de harten van hen, die Hem geloven! ‘Was ons hart 
niet brandende in ons?’, zeggen die Emmaüs-mannen tegen 
elkaar. Dat is het wonder van Pasen! Jezus zoekt je op, loopt 
met jou mee, opent ons hart en ons verstand.  
Hij is de Levende! 
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ZALIG DE ARMEN VAN GEEST 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
We luisteren in gedachten mee naar een uitgebreide toe-
spraak van Jezus aan het begin van zijn openbare optreden 
in het noordoosten van Israël. Hij had de eerste maanden 
doorgebracht in het zogenoemde Overjordaanse, het gebied 
ten oosten van de Jordaan en het meer van Galilea. Dat 
gebied werd wel denigrerend het ‘Galilea der heidenen’ 
genoemd. Hij geneest er vele zieken en preekt het evangelie 
van het Koninkrijk. De geruchten daarover zorgen ervoor dat 
Jezus zelfs bekend wordt in ‘heel Syrië’, ongeveer het gebied 
van het huidige Syrië en Libanon. Op een bergvlakte in de 
buurt van Kafarnaüm gaat Hij dan op een zeker moment 
zitten en zijn leerlingen verzamelen zich om Hem heen. De 
vele mensen die Hem gevolgd waren, luisteren op enige 
afstand mee naar de belangwekkende toespraken die wij De 
Bergrede zijn gaan noemen. Het begint met zaligsprekingen 
en Jezus geeft daarmee duidelijk aan wat kenmerken zijn van 
mensen die gelukkig te prijzen zijn, omdat ze deelhebben aan 
Gods heil.    
 
Over het leven met God 
De Bergrede is daarmee de meest uitgebreide en complete 
beschrijving van het christelijke leven in het Nieuwe Testa-
ment. We lezen deze ‘woorden van eeuwig leven’ uit de 
mond van Jezus in het evangelie naar Matteüs, de hoofd-
stukken 5 tot en met 7.  
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De gedachten over ‘armen van geest’ lopen weg uit het 
eerste gedeelte van Matteüs 5, waarin de zaligsprekingen 
staan. Dit onderwijs om het koninkrijk van God binnen te 
gaan en christelijk te leven vormt een wegwijzer naar de 
zaligheid. Zaligheid is een sterk gevuld begrip en betekent 
zoveel als redding, behoud, verlossing en heil ofwel de 
rijkelijkste uitdrukking van gelukkig leven. Zaligsprekingen 
vormen de basisprincipes van het koninkrijk der hemelen. 
 
Omdat zowel de eerste als de laatste zaligspreking eindigt 
met eenzelfde belofte over het koninkrijk der hemelen, 
noemen we dit een ‘ingesloten’ gedeelte. Door deze manier 
van spreken drukte men in de dagen van Jezus uit dat alle 
tussenliggende gedachten bij elkaar behoren. De zaligspre-
kingen vormen één geheel; hierin wordt dat Rijk van God 
beschreven en getekend! Wie bij God behoort, vindt hier 
waarover het leven met Hem nu werkelijk gaat.  
 
De Bergrede geeft geen nieuwe wetsregels, maar beschrijft 
de geheel nieuwe manier van leven voor ieder die met Jezus 
verbonden wil zijn. De Bergrede is aangrijpend voor wie echt 
begrijpt en aanvaardt wat hier gezegd wordt. Gods karakter 
wordt ons hier voorgehouden. Hoe kunnen wij met deze 
heilige God leven? Het gaat niet om hoge idealen, waarnaar 
wij ons zullen gaan uitstrekken. Het gaat over beloften en 
zegeningen, over de bestemming voor iedere christen. Het 
gaat bepaald niet om een verchristelijkte vorm van de wet.  
Deze woorden uit Jezus’ mond laten ons juist inzien dat er 
niets van onszelf is wat voor God kan bestaan. De eerste 
zaligspreking ‘zalig de armen van geest’, maakt direct vanaf 
het begin duidelijk dat dit leven alleen mogelijk wordt door 
een geestelijke geboorte ‘van bovenaf’.  
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De grote evangelische voorman John Stott (1921-2011) vat 
het bij zijn uitleg over het begrip ‘armen van geest’ zo samen:  
‘Om armen van geest te zijn, moeten wij onze geestelijke 
armoede en zelfs ons geestelijk bankroet tegenover God 
erkennen. Want wij zijn zondaars, overgeleverd aan Gods 
heilige gramschap en wij verdienen niet anders dan door God 
geoordeeld te worden. Wij hebben niets te bieden, niets om 
ons vrij te pleiten, niets waarmee we de gunst van de hemel 
kunnen kopen.’  
 
Dit is de taal ván de armen van geest. Wij die God persoonlijk 
kennen, horen nergens anders thuis dan bij de tollenaar, die 
met terneergeslagen ogen zegt: ‘O, God, wees mij, zondaar 
genadig!’ Alleen degene die in gemis aan hoogmoed, trots of 
zelfverzekerdheid weet dat we voor Gods aangezicht niet 
kunnen bestaan, alleen die is arm van geest en mag zich 
onvoorstelbaar gelukkig prijzen voor tijd en eeuwigheid.  
 
Wat ik ervan begrijp is dit: het is voor u en mij een werkelijke 
voorwaarde als we het koninkrijk van God willen ontvangen, 
dat we onze geestelijke armoede voor Gods aangezicht er-
kennen. Wie rijk zijn in zichzelf, zendt God nog steeds met 
lege handen weg! Maar wie met lege handen tot Hem komt, 
die ontvangt de belofte van leven met het oog op de rijkste 
en meest veelbelovende erfenis: kracht voor vandaag en 
blijde hoop voor de toekomst!  
 
Wij moeten niet alleen onze geestelijke geboorte aanvaar-
den met de nederigheid van een klein kind. We zullen ook zo 
afhankelijk van Hem ons dagelijkse leven willen invullen!  
Gods verlossende en bevrijdende heerschappij over ons 
leven, Gods vrijspraak van zonde en het ontvangen van de 
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Heilige Geest is een gift die net zo volstrekt gratis is als 
volstrekt onverdiend!  
 
Ieder van ons wil zijn of haar bestaan zo goed mogelijk voor 
doen komen en inrichten. Dat is allemaal even begrijpelijk als 
vermoeiend en uitputtend, maar zo zitten wij mensen nu 
eenmaal in elkaar. Zelf doen! Wat Jezus ons hier in de 
Bergrede en de zaligsprekingen voorhoudt, is dit ‘zelf doen’ 
wat betreft ons leven met God af te zweren en af te leren.  
Paulus zal het veel later met deze woorden zeggen: ‘Gij 
geheel anders!, jullie hebben Christus leren kennen. Jullie 
hebben over Hem gehoord en onderricht over Hem gekre-
gen.’ Het is volledig in lijn met de boodschap van de zalig-
sprekingen wanneer de apostel zegt: ‘Door Jezus wordt 
duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en 
de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeer-
ten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend 
vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet 
aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige 
rechtvaardigheid en heiligheid.’ (Ef. 4:20-24)   
 
Het christelijke geloof is de enige weg waarin mensen zich-
zelf niet hoeven op te werken tot een betere levensvorm, 
eenvoudig omdat we dat niet kunnen. Hier zijn de kern-
vragen van ons leven aan de orde, de vragen waar alles om 
draait. Komt het geluk van binnenuit, uit jezelf? Of komt het 
van buitenaf, van ‘bovenaf’, van ‘de Vader der lichten’? Kun 
je dat geluk verdienen of is het louter genade?  
 
Wij bewegen allemaal mee in de tijd waarin we leven. Ieder 
van ons wordt dagelijks diepgaand beïnvloed door de geest 
van onze tijd, de geest van deze wereld. We ademen de lucht 
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van onze na-postmoderne cultuur dagelijks in. De meeste 
van onze tijdgenoten kunnen zich bij het woord God niets 
voorstellen en zoeken daar ook niet naar. Dan wordt je leven 
al helemaal niet vruchtbaar door Hem beïnvloed. Toch is het 
van cruciaal belang in welke richting het met ons leven gaat. 
Zullen we de komende tijd door genade en geloof dichter bij 
God komen of verder bij Hem vandaan raken!? Ik ben ervan 
overtuigd dat alleen buiten onszelf en in Jezus Christus voor 
mens en wereld het eeuwige geluk ligt en te vinden is. Dat 
leren met name deze zaligsprekingen uit de mond van Jezus.  
 
‘Gelukkig zij die zich arm weten voor God, want voor hen is 
het hemelse koninkrijk.’ Voor het begrip ‘arm-zijn’ gebruikt 
Matteüs een woord dat verwijst naar ‘buigen’, ‘schooieren’, 
‘bedelen’. Het gaat dus inderdaad daarom, dat wie Jezus wil 
volgen als bedelaar voor God komt te staan en zich daarbij 
geheel afhankelijk weet van zijn hulp.    
 
Heb ik zo’n nederig hart? Zo snel komt de gedachte boven 
dat dit alleen geldt voor het begin van tot geloof en bekering 
komen. Als je eenmaal Gods kind bent, dan ben je immers 
schatrijk? De hele voorspoeds-theologie is daarop gebouwd, 
dat we God zouden kunnen manipuleren ons te geven wat 
wij maar vragen. Dat is naar mijn begrip een voorbeeld van 
puur misleidende psychologische trucage. Al Jezus’ woorden 
staan volkomen haaks op zulke onzinnige eigengereidheid. 
Zijn boodschap is geheel tegendraads als Hij stelt dat alleen 
degenen die hun geestelijke noden en gebreken toegeven en 
de hulp van God daarvoor inroepen, alleen die ármen van 
geest worden door God gelukkig genoemd. David is zo’n 
arme van geest, als hij bidt: ‘Keer U tot mij en wees mij 
genadig, ik ben arm en ellendig.’ (Ps.25!)  en: ‘Maar U, Here 
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mijn God, doe voor mij wat tot eer van uw naam is: bevrijd 
mij. U bent goed en trouw, Ik ben zwak en arm, gewond in 
het diepst van mijn hart.’ (Ps.109) 
 
David was volgens de Bijbel een rijke koning toen hij deze 
woorden uitriep. Een door veel strijd en moeite aangevallen 
koning, die soms bijzondere overwinningen mocht behalen. 
Zijn levensliederen in het boek van de Psalmen vormen een 
diepe les over het karakter en functioneren van het geloof in 
de omgang met God. Wijze lessen, ook voor christenen. Het 
begint en overwint met de bede ‘Schep mij een rein hart, o 
God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.’ Een 
vaste geest die afhankelijk is en blijft van God en zijn Geest!  
 
Hoe word je arm van Geest? Door in eenvoudige afhankelijk-
heid op te zien naar de Here God en in de Bijbel te lezen en 
te overwegen over wat Hij van ons denkt en verwacht. Als je 
dan in praktijk brengt wat je van de Here leert en weet, dan 
ben je zalig. Zalig is iemand die bij God in de gunst staat. Het 
wil bepaald niet zeggen dat je dan ook bij alle mensen in de 
gunst staat. Zalig zijn is het gevolg van het doen van wat de 
Here Jezus ons vraagt. De navolging van Christus laat zien dat 
men Jezus’ woorden begrepen heeft en in afhankelijkheid 
van Hem wil leven. Geloof zonder werken is immers dood, 
goede werken zijn ons antwoord op het voorbeeld en de 
prediking van Jezus en worden van Hogerhand in ons ge-
werkt. Het is leven uit Gods kracht en Geest. 
Het maakt ootmoedig iets te ontvangen dat je zelf niet kunt 
bewerken. Alles wat je nodig hebt, is bij de Here te vinden 
voor wie het vraagt en dankbaar ontvangt. Hij is de bron van 
ons heil, van ons geluk! Zo gaat arm van geest samen met rijk 
in God. 
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Eenmaal breekt er op aarde een nieuwe tijd en werkelijkheid 
aan. Er komt een vernieuwde en nooit meer eindigende 
goede wereld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een 
vreugdevolle toekomst. Op die vernieuwde aarde zal, zoals 
het bedoeld was, weer hemels geleefd en geloofd worden. 
Gelukkig is degene die dat meemaakt! Dat geluk is weg-
gelegd voor alle mensen die het heil en de rijkdom van hun 
leven niet bij zichzelf, maar bij de Here God en zijn Zoon Jezus 
Christus zoeken. Zorg dat je arm van geest bent, dan kan je 
van rijkelijke zegen en zaligheid spreken! 
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ZALIG DE ZACHTMOEDIGEN 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
De Zaligsprekingen en de hele Bergrede roepen om de 
inwoning van de Heilige Geest. Dit leven waar Jezus hier van 
spreekt is ten diepste en in de volle breedte de uitwerking 
van wat de Bijbel noemt ‘de doop in de Heilige Geest’. 
Daarom gelden deze woorden ook voor iedere christen! 
Leven naar de Bergrede is voluit christelijk leven. Want alles 
draait hier om Gods grootste liefdegave, Jezus Christus zelf!  
 
Deze nieuwe levenswandel, die Jezus in de Zaligsprekingen 
onderwijst, maakt dat wij met andere ogen naar onszelf gaan 
kijken. Je krijgt een nieuwe kijk op God, op jezelf, op je leven 
en je toekomst. Met Jezus omgaan is radicaal voor jezelf, het 
blijft nooit bij het oude en het eigene. Het leven met Jezus is 
verrassend, omdat het zo volkomen in strijd is met  wat de 
natuurlijke mens denkt en doet. We worden er voortdurend 
aan herinnerd dat een christen diepgaand van de wereldse 
mens verschilt. Je bent vanwege genade, door je geloof in 
God en je vertrouwen op Jezus een nieuw mens, een nieuwe 
schepping, je maakt deel uit van een geheel ander koninkrijk.  
 
Het koninkrijk van God keert de dingen nogal eens om. Waar 
de Heer van de Bergrede als koning wordt vereerd, daar gaat 
onze eigen wereld op zijn kop. Dat zagen we in de hieraan 
voorafgaande zaligspreking al. ‘Arm-van-geest-zijn’ tekent 
het ernstige besef dat we zonder de reddende genade van 
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God schuldig, verloren, hopeloos en geestelijk bankroet zijn. 
Dat leidt ertoe dat oprechte gelovigen iets van de ware aard 
van de zonde gaan begrijpen en daarover treuren. Diep 
geraakt en verdrietig zijn over alles wat er in je eigen leven 
en in alles om je heen niet in overeenstemming is met de 
goede bedoelingen van God. Er is ernst in eeuwigheid en 
heiligheid! Armen van geest treuren over de macht van de 
boze en het kwaad in de wereld, over hun zonden en 
geestelijke armoede. Hun troost is Gods belofte van het 
koninkrijk der hemelen. Deze kenmerken van het christen-
leven behoren bij ieder van ons die Jezus volgt bekend en 
aanwezig te zijn. Zonder dit is er geen christenleven! Als we 
de diepte van onze eigen armoede en verlorenheid gaan 
beseffen, pas dan kan je een werkelijk blije en gelukkige 
christen worden! Anders blijft het flinterdunne of eeltig 
harde buitenkant. De zaligsprekingen zijn zo ongelofelijk rijk 
als de inhoud ervan werkelijk in je leven mag aangrijpen. 
Rijker en dieper kan het niet!  
Zo ga je ook ervaren dat je verandert in je opstelling naar de 
mensen toe en daarover gaat het in deze zaligspreking: ‘Zalig 
de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’   
 
Wat is zachtmoedig-zijn? Allereenvoudigst gezegd: moedig 
genoeg om zacht te zijn! Maar dan een bepaalde geestelijke 
houding die niet te vergelijken is met wat we vandaag de dag 
soft noemen. Christenen zijn geen softies! Jezus was moedig 
genoeg om mens te worden, om te lijden om onzentwil en 
om geen aanspraak te maken op de vele legioenen engelen 
die Hem ter beschikking stonden toen Hij geslagen, ge-
marteld en gedood werd. Jezus liet niet met zich sollen, maar 
sloeg zeker niet terug als iemand Hem dreigde. Er is een 
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grote misvatting omtrent het begrip zachtmoedigheid. Het is 
niet: ‘je maar gemakkelijk  schikken’ naar wat anderen willen.  
 
Zachtmoedigheid betekent niet ál te onderdanig zijn; het is 
niet: geen ruggengraat hebben. Zachtmoedige mensen zijn 
wel degelijk bereid het kwaad te bestrijden, maar niet met 
alle beschikbare middelen! Zachtmoedige mensen zijn 
bereid de waarheid te verdedigen en de leugen te be-
noemen. Christenen zoeken niet altijd het compromis. Het is 
zoals iemand eens zei: ‘Het enige dat nodig is om het kwaad 
te laten triomferen, is dat de goede mensen niets doen.’ De 
zachtmoedige gelovigen die we in de Bijbel tegenkomen 
deden wat gedaan moest worden en hadden wel degelijk 
ruggengraat. 
 
Zachtmoedigheid betekent niet zoiets als verlegen of van 
nature aardig zijn. Aardig zijn zit ‘m in je karakter, in je aard, 
in je genen. Dat zie je ook bij dieren. De ene hond is gewoon 
liever dan de ander. Dat is geen zachtmoedigheid. Zacht-
moedigheid is geen kwestie van genen, maar van genade! 
Wie wil weten waardoor je een zachtmoedig mens kunt en 
zult worden, die zal in de Bijbel ontdekken dat het gaat om 
een vrucht van de Heilige Geest!  
 
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht-
moedigheid en zelfbeheersing. Tegen zulke mensen is de wet 
niet’ (Gal. 5:22-26). Dit maakt dan gelijk ook duidelijk dat 
alleen de wedergeboorte tot dit zachtmoedige leven kan 
leiden. Alleen vanwege de kracht en doorwerking van de 
inwonende Heilige Geest kan iemand zachtmoedig zijn. Bij de 
zaligsprekingen gaat het niet om oppervlakkige uiterlijk-
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heden, maar om het hart. Je kunt jezelf wel een zondaar voor 
God weten, maar wat nu als een ander je op je fouten op-
merkzaam maakt? Wat nu als een ander iets doet of zegt dat 
flagrant tegen jouw mening of overtuiging ingaat? Ben je dan 
als een wals om je vermeende gelijk te halen? Wil je geluk of 
je gelijk? 
 
Zachtmoedigheid heeft te maken met geestelijk evenwicht. 
Het is niet goed om ongezouten woede te uiten, maar ook 
niet om nooit boos te worden. De apostel Paulus zegt: ‘Ge-
raakt gij in toorn, zondig dan niet.’ Een zachtmoedig mens 
kan toornig worden, maar beheerst zichzelf. Wij kennen toch 
hoop ik wel momenten of tijden waarin we merken dat God 
ons door Woord of Geest (of door ander mensen) corrigeert?  
 
Zachtmoedigheid kan naar mijn begrip wel eens een toets-
steen zijn van de groei van ons geloofsleven. Zachtmoedig-
heid vormt een noodzakelijk onderdeel van het karakter van 
een christen. Het is een van de meest overtuigende bewijzen 
dat de Heilige Geest in je aan het werk is! Jezus zegt immers: 
‘Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’ 
Hoe leer je dat? Door het leven van Jezus intens tot je te laten 
doordringen en wat er ook is, alles in Gods handen te leggen. 
Laten we zorgen dat we zachtmoedig worden, dan kunnen 
we van geluk spreken!  
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ZALIG ZIJ DIE BARMHARTIG ZIJN  
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
In de zaligsprekingen leert Jezus ons om te leven op een 
ander en hoger plan. De Bergredewoorden van Jezus zijn als 
een spiegel voor ieder van ons, waarin Hij ons laat zien wat 
het leven van een christen inhoudt. De zaligsprekingen 
weerspiegelen het karakter van mensen die bij het koninkrijk 
van God behoren. Zó leeft een christen! 
Hier zien we dat het werk van de Heilige Geest aan ons 
karakter voorafgaat aan heilig leven en positief gedrag. Jezus 
zegt: ‘Een goed mens brengt het goede voort uit de schat van 
zijn hart en de kwade mens brengt het kwade voort uit de 
kwade schat van zijn hart.’ Dit patroon ontdekken we in heel 
de Bergrede. Wie werkelijk door het geloof in Jezus Christus 
een nieuwe schepping is geworden, die verlangt ernaar in 
navolging van Jezus te leven en dit leven van de zaligspre-
kingen uit te dragen. De Heer zelf maakt dat wij er warm voor 
gaan lopen, enthousiast voor worden om te leven zoals Hij 
ons voorleefde. Dit is het onderwijs over hoe een christen 
leeft. 
   
Want Jezus houdt ons hier voor dat christenen zullen leven 
op een geestelijk niveau. Niet werelds, maar geestelijk. Het 
leven in de Geest van Jezus komt niemand aanwaaien. Voor 
wie het nieuwe leven persoonlijk heeft leren kennen, is 
oefening en training van het grootste belang. Oefen jezelf in 
een waardevol en vroom leven. Sportlui spannen zich in om 
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hun mentaliteit op peil te krijgen en de techniek van hun 
sport onder de knie te krijgen. Zo mogen wij onszelf inspan-
nen om te groeien in ons leven met Jezus. Het volhardend 
lezen van de Bijbel en van betrouwbare uitleg, luisteren naar 
een goede preek, samen met gelovige vrienden erover door-
praten en van tijd tot tijd jezelf flink aanpakken, het hoort er 
allemaal bij. Training en toewijding, oefening en zelfdisci-
pline. Dat bevordert het leven met Jezus en daardoor groeien 
de vrucht van de Geest en het karakter van Jezus in ons.  
 
In de vierde zaligspreking zegt Jezus: ‘Zalig die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd 
worden.’ De woorden hongeren en dorsten drukken een zeer 
sterk verlangen uit. Gerechtigheid is de goddelijke orde, dat 
wat God recht en goed noemt. In deze zaligspreking gaat het 
dus over het beantwoorden aan de wil van God en de belofte 
voor zo’n oprecht leven.  
Het gaat om mensen die zich vrijwillig aan Gods recht en 
Rechter onderwerpen en dat tonen door het zoeken van 
wegen om ruimte te scheppen voor mensen. Om de mens te 
bevrijden van onderdrukking en onrecht en het bevorderen 
van wat een rechtvaardige God wil. De Here heeft een dag 
van oordeel belooft waarop het recht zal zegevieren en het 
kwaad teniet gedaan zal worden. Daarna zullen er nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde komen, waar Gods recht 
woont. Gelukkig zijn de mensen in wie dit verlangen naar 
goed recht leeft, want Jezus Christus zal hen als een Herder 
leiden naar die gezegende  toekomst.  
 
Dan klinkt de vijfde zaligspreking: ‘Gelukkig zijn zij die barm-
hartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ 
(Mat. 5:7; Luc. 6:36-38). 
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Wat is ‘barmhartigheid’? Het klinkt als een behoorlijk ouder-
wets woord. De kortste uitleg is deze: barmhartig is iemand 
die een hart vol erbarmen heeft. Meeleven, meelijden bij-
voorbeeld met mensen die het niet best en niet breed 
hebben. Het bekendste voorbeeld is dat uit de gelijkenis van 
Jezus over de barmhartige Samaritaan. Dat was een man die 
met ontferming bewogen een andere man hielp die hele-
maal in elkaar geslagen en beroofd aan de kant van een 
eenzame weg lag. Hij had medelijden met die arme man, ging 
naar hem toe, verzorgde zijn wonden en vervoerde hem naar 
een herberg waar hij voor de verdere verzorging betaalde. 
Uit zijn goede hart kwamen zijn barmhartige daden voort. 
Daar zit het geheim. Als wij op zoek gaan naar het hart, ons 
eigen hart, naar Gods vaderhart, dan breekt er iets goeds 
door in ons leven. We zullen het geheim van het leven met 
God nooit doorgronden, we weten ook niet wat de volheid 
van zulk leven echt inhoudt, maar het verlangen ernaar zet 
ons al doende in de goede beweging. Dat is het begin van 
barmhartigheid: zoeken naar de verbinding tussen het vader-
hart van God en jouw eigen hart. Ons leven mag door deze 
rijke woorden van Jezus, hier in de zaligsprekingen uitge-
sproken, als het ware in de zegenregen van zijn barm-
hartigheid staan. We leren uit de Bijbel dat de Schepper van 
hemel en aarde barmhartig is! Uw en mijn leven mogen 
veranderen: groeien en bloeien door wat we van God leren 
en krijgen. En wel zo, dat het leven van God je eigen leven 
meer en meer doortrekt. De Geest van Jezus beïnvloedt dan 
ons spreken en zwijgen, ons doen en laten, ons handelen en 
lijden, onze vreugde en het verdriet. En in deze zaligspreking 
gaat het dan vooral over de wijze waarop wij met onze 
medemens omgaan.  
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Barmhartigheid zegt allereerst iets van een brede mildheid, 
het is warmhartigheid! Wie werkelijk met Jezus leeft, ervaart 
die goede mildheid zélf van God en dat brengt een diepe 
vreugde in je hart: God heeft ook mij lief! Barmhartigheid is  
dat wij wederkerig anderen in dit levensgevoel laten delen. 
De anderen zijn altijd anders dan wijzelf. Daar hebben we 
nogal eens moeite mee. Je hebt voortdurend liefde, geduld 
en humor nodig om sommige anderen in hun gedoe en on-
hebbelijkheden te verdragen. Maar mogelijk hebben ander-
en hetzelfde gevoelen wel eens bij jou, bij mij. Het zou toch 
kunnen. 
 
Dit is nu barmhartigheid: dat wij met mildheid plaats maken 
voor die ander. Zoals God ruimte maakt voor ons in zijn 
koninkrijk, zo maakt een barmhartig mens ruimte voor de 
ander die het moeilijk heeft of moeilijk doet. Zeker, aan alles 
is een grens (!), maar begin er eerst maar eens mee.  
Barmhartigheid gaat eigenlijk nog veel dieper dan ruimte 
geven alleen: het is je over die ander ontfermen! God komt 
ons te hulp, zo zullen wij een ander liefdevol helpen, terecht 
helpen, verder helpen, terecht wijzen indien nodig. Als je je 
met moeilijke of neergeslagen mensen bemoeit, geeft die 
betrokkenheid dat je hun moeite gaat voelen. Soms heb je 
daar weinig zin in. We zijn nogal op ons gemak gesteld. Soms 
kunnen we het eenvoudig niet. Voorzichtigheid in de omgang 
met mensen is zeker goed, maar harteloos, respectloos zijn 
in woord en daad wijst ons op een geestelijk defect bij ons-
zelf. Pas op, als je merkt dat je hard wordt of bitter! Wanneer 
anderen je daardoor gaan mijden, is dit een signaal dat je  
mogelijk niet echt warm en liefderijk overkomt, misschien 
wel onbarmhartig. Immers: ‘Genade, barmhartigheid en 
vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus 
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Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde’ (2Joh. 
:3). Deze prachtige christelijke groet is zowel een bevestig-
ende vaststelling als een wens, een uitnodiging.  
 
Genade, barmhartigheid en vrede zijn aanduidingen voor de 
manier waarop Gods liefde gestalte krijgt. Genade spreekt 
van Gods liefdevolle omzien en zorg voor ons mensen. 
Barmhartigheid geeft aan dat God Zich over ons gelovigen 
ontfermd heeft toen wij er nog slecht aan toe waren. En 
vrede is de nieuwe manier van leven op basis van de door 
Christus herstelde relatie met God. In Christus hebben wij als 
gelovigen al deel aan zulke vrede.  
Deze genade, barmhartigheid en vrede komen volgens het 
brede getuigenis van de Bijbel van God de Vader en zijn Zoon 
Jezus Christus. Wie in Jezus Christus hun vertrouwen stellen, 
ontvangen deze weldaden vanwege de Heilige Geest, die ze 
in ons bewerken wil. Maar deze zegeningen van het leven 
met God zijn niet slechts bedoeld voor jezelf. De Heer wil dat 
wij het geestelijke leven in de wijze waarop Hij met ons 
omgaat, doorgeven aan de mensen met wie wij omgaan. Zeg 
maar: we zijn gezegend om voor anderen tot een zegen te 
zijn! 
 
Maar nu er is nog een geheel onverwacht element in dit 
leven op een hoger plan door de boodschap van Jezus. Want 
allereerst: een barmhartig mens is niet alleen goed voor 
anderen, maar ook goed, zeg maar barmhartig voor zichzelf! 
Dit is de meerwaarde van het goede dat God door zijn Geest 
in ons leven wil uitwerken, maar dan met betrekking tot 
jezelf! Barmhartigheid is zelfs één van de voorwaarden voor 
groei van je innerlijk leven. Hier is totaal geen sprake van 
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egoïsme of zelfzucht, maar van de diepe waarheid: ‘Wie 
anderen vanuit de juiste gezindheid helpt, helpt ook zichzelf.’  
Het tegendeel ligt voor de hand ‘wie een ander hard of 
respectloos behandelt, doet zichzelf daarmee pijn of schade.’ 
Wanneer ik bijvoorbeeld iemand toeschreeuw of benadeel, 
ga ik mijn grenzen te buiten en kwets daarmee de ander, 
maar ook mezelf. Wie als christen keihard is voor een ander, 
overstemt daarmee het gevoelige in zichzelf en dat is niet 
goed voor je eigen innerlijk leven. Wanneer ik mij echter over 
een ander ontferm, zodat dit die ander ten goede komt, blijkt 
dit ook naar mijzelf positief uit te werken: ik ben barmhartig 
voor mezelf. Die houding geeft jezelf ruimte om geestelijk te 
groeien. Groeien in het proberen te helpen in de nood van 
anderen. Elke gemeenschap groeit in onderlinge liefde, als 
we leren barmhartig met onszelf en met de anderen om te 
gaan.  
 
De direct erop volgende zaligspreking van Jezus luidt: ‘Zalig 
de reinen van hart, want zij zullen God zien.’ Rein van hart 
wil niet zeggen zonder zonde zijn, maar wel oprecht en 
onverdeeld, van een innerlijke zuiverheid. Dit is een sterke 
toets voor elk christenleven. Hebben wij ons hart op de Enige 
Waarachtige gericht (Ps.86:11) en zijn wij oprecht van willen, 
voelen en handelen? Is het bij ons ‘ore et corde idem’ ofwel 
spreken mond en hart hetzelfde? Geen maskerade! Christus 
wil dat het innerlijke leven zuiver is en dat kan als iemand het 
Woord van God in zijn hart overweegt en gehoorzaamt. De 
belofte van Jezus is van een onwaarschijnlijk grote kracht en 
heerlijke betekenis: ze zullen God zien, namelijk nu met het 
oog van het geloof, en straks in de volmaakte en hemelse 
glorie van Zijn werkelijkheid. ‘Schep mij een rein hart, o God, 
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.’ 
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ZALIG ZIJ DIE VREDE STICHTEN 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Oorlog en vrede 
Velen van ons hebben de Tweede Wereldoorlog niet bewust 
meegemaakt. Een aantal senioren wel, veelal met alle ver-
drietige en zelfs verschrikkelijke  gevolgen en herinneringen 
van dien. Een aantal Nederlanders heeft in verre en onveilige 
oorlogsgebieden de vrede gediend.  Maar van echte oorlog 
en daarna vrede weten de meeste huidige Hollanders uit 
eigen ervaring niet zoveel. Het lijkt voor velen zo gewoon dat 
het in ons land al zoveel jaren geen oorlog, maar vrede is.  
 
Toch kent ieder van ons iets van de spannende ervaring die 
aan elke oorlog ten grondslag ligt: onderlinge conflicten. Het 
blijft bij ons gelukkig meestal  beperkt tot woorden. Onenig-
heid, woordenwisselingen, misschien wel eens een flinke 
ruzie. Soms gaan mensen teleurgesteld en verdrietig uit 
elkaar. Ja, ieder van ons jong en oud, wij weten wat ruzie is. 
Er gebeurt bij zo’n  botsing van meningen van alles. Van 
binnen voelbaar en van buiten meestal heel goed hoorbaar. 
Mensen gaan op verhoogde toon en met hardere woorden 
praten, want ze zijn van binnen geraakt. Zeg maar gewoon: 
geïrriteerd. Als mensen zo boos op elkaar reageren met 
woorden of  daden, dan noem je dat ruzie en tweedracht. 
Ruzie komt door slinks knoeien en konkelen; oprechtheid en 
openheid daarentegen zijn voorwaarden voor het bouwen 
aan vrede.  
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We weten uit de Bijbel dat God een hekel heeft aan mensen 
die als maar ruzie maken. Hij gruwt blijkbaar van mensen die 
twist stoken tussen broers en zussen van één gezin. Kijk, het 
is één ding om te weten wat God graag wil, maar het is van 
net zo groot belang te weten waaraan Hij een hartgrondige 
hekel heeft. Want dan kunnen wij ons daar beter zo ver 
mogelijk vandaan houden. Nu, die anti-ruziespiegel houdt de 
Bijbel ons hier voor en Jezus benadrukt in de Zaligsprekingen 
dat juist degenen die de vrede dienen door God geliefd, ja 
zelfs gezegend worden. ‘Zalig de vredestichters, want zij 
zullen kinderen van God genoemd worden (letterlijk: vol-
wassen zonen’, vanwege de ernst van de zaak)’.  
 
Deze reflectie op tekst uit de Bergrede gaat over de volgende 
twee begrippen: zalig zijn en vrede stichten. We beginnen 
met de eerste: zalig! Wat gebeurt daar nu precies met de 
mensen die naar Jezus luisteren als Hij zijn Zaligsprekingen 
uitspreekt? Wat gebeurt er met ons als we deze woorden 
werkelijk diep in ons hart laten doordringen? Jezus sprak 
deze zaligsprekingen uit als een koninklijke leraar, met gezag. 
Zijn woorden hebben invloed, omdat de krachten van zijn 
koninkrijk erin werkzaam zijn. Als de Here Jezus je zegent en 
jij voor zijn zegen open staat, zal dat je leven diep beïn-
vloeden. De zaligsprekingen zijn niet een aantal goede 
adviezen: leef zo en het zal je goed gaan. Nee, hier komt de 
kracht van het Godsrijk mee. Deze woorden doen iets met je! 
God wil dat je er zo, als een vredestichter, uitziet en in zijn 
zaligsprekingen komt de zegen om dat te worden dan ook 
mee! Zaligsprekingen zijn zegenspreuken die de geestelijke 
kracht van Gods invloed in zich dragen. Dit werkelijke geluk 
waarover Jezus spreekt is iets, dat alleen God je kan geven, 
een zegen.  
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De Here Jezus maakt duidelijk dat God ons die vrede en 
verzoening, dat herstel van relatie, graag geeft: Hij zegent 
ons ermee! God begon al te zegenen direct na de schepping 
van Adam en Eva. We lezen het op de eerste bladzijden van 
de Bijbel: ‘en God zegende hen.’ Nooit is zegen een soort 
magische kracht, die je los van een persoonlijke band met 
God kunt ontvangen. Voor aartsvader Jacob was het van 
levensbelang dat God hem zou zegenen. Hij roept het op een 
zeker moment uit: ‘Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent!’ 
Alleen door die zegenende invloed van God te ontvangen, 
kan onze relatie met Hem ontstaan, in stand blijven en 
groeien. Gods zegen beïnvloedt elk kind van God ten goede.  
 
De Here God zelf is de bewerker van vrede en verzoening, 
hetgeen optimaal blijkt uit wat Hij heeft gedaan door Jezus 
Christus: via de Here Jezus heeft het God behaagt alle dingen 
opnieuw met Hem te verzoenen, namelijk door vrede te 
maken door het bloed van Jezus’ kruisdood. Het heeft God 
alles gekost om die vrede te bewerkstelligen. De prijs ervoor 
was het bloed van zijn eniggeboren en geliefde Zoon. Er is 
geen goedkope genade. Verzoening, vrede en vrijheid heb-
ben een prijs, namelijk zelfinzicht en berouw. Het is daarom 
dat het alleen Christus is die de mens met God verzoent en 
eeuwig leven schenkt. De Vader en de Zoon betaalden de 
prijs. 
 
De belangrijkste inhoud en kracht van Gods zegen door vrede 
met Hem is in een enkel indrukwekkend slotwoord door de 
Heer zelf uitgesproken: ‘Ik zal met jullie zijn, alle dagen’. Dit 
is Gods zegen, dit is het wat een mens werkelijk op zijn aller 
diepst en aller breedst gelukkig maakt: Jezus in ons leven! In 
deze zevende zaligspreking maakt de Heer ons duidelijk dat 
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Hij hen die Hem navolgen en uit Hem leven die geestelijke 
zegen gééft. De zegen om een vredestichter te zijn, wordt 
door de Heilige Geest in onze harten bewerkt. Vrede is een 
vrucht van de Geest! Vrucht groeit uit verbondenheid met 
Jezus, uit een op Christus gericht leven. Onmin is een vrucht 
van zondige ik-gerichtheid. 
 
Wie is een vredestichter? Als ik geen vrede heb in mijn eigen 
hart en leven, dan kan ik er ook niet van uitdelen naar 
anderen. De vredestichter waarover de Here Jezus spreekt, 
is iemand die de vrede van God in zijn of haar eigen leven 
kent. Vrede maken, zeg maar helpen in het bijleggen van 
geschillen of ruzies vraagt veel van jezelf. Een mens ligt van 
nature immers ook met zichzelf overhoop. Er is de strijd van 
het verstand en het gevoel; van de wil en de driften, van je 
lichaam en je innerlijk leven. En het is de bedoeling dat juist  
door het leven met God allereerst vrede en rust en heelheid  
ontstaan in ons eigen hart. 
 
Wat doet een vredestichter?  Die kiest er bewust voor dicht 
bij zichzelf te blijven, door uit te spreken wat die sneer, dat 
onrecht of die gemene roddelpraat hem of haar doet. Maar 
een vredestichter blijft ook dicht bij de Here Jezus, door geen 
olie op het vuur van de ruzie te gooien. Als je met je woorden 
en daden de vrede dient, dan ben je werkelijk een zoon of 
dochter van je hemelse Vader. Let wel, Hij, die geruzie haat 
en vrede liefheeft! Wie zo de vrede dient, geeft het uit-
eindelijke oordeel over aan God. Als je helpt de onderlinge 
vrede te bewaren en het gelukt, dan is dat een dankbare 
taak. Het geeft vrede in je hart, er vallen een heleboel 
moeizame gedachten van je af. Dan wordt het zeker niet 
overal vrede in de wereld, maar je werkt in elk geval dichtbij 
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mee aan goede, opbouwende relaties. Zo ervaar je zelf van 
zeer nabij, dat de Heilige Geest zijn vrucht laat groeien in je 
leven.  
 
Een vredestichter mag ondanks alle moeite die er veelal mee 
gepaard gaat, toch van groot geluk spreken! Geluk, vanuit de 
vrede en harmonie die je zelf hebt met God en vanwege de 
zegen dat je zijn kind geworden bent. Er is geen garantie dat 
er altijd verzoening tot stand komt of de scheiding wordt 
opgeheven. En goedkope verzoening geeft goedkope vrede. 
Zichzelf overschattende mensen geven niet zo gauw toe; 
wrevel en wrok zijn taai. Maar een vredestichter mag uit 
Christus’ duur gekochte verzoening leven en dat geeft vrede. 
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SMAAK EN KLEUR IN JE LEVEN  
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
De Here Jezus gebruikt in de Bergrede bekende huiselijke 
beelden, heel herkenbaar voor de vele mensen die naar Hem 
luisteren (Mat. 5:13-16). Maar toch zullen ze ook wel 
verbaasd opgekeken hebben. Zout hoort bij de keuken en 
licht bij de kamer, maar Jezus spreekt over de aarde en de 
hele wereld! Zo gewoon als de beelden zijn, zo buiten-
gewoon zijn de toepassing en de reikwijdte!  
 
De zaligsprekingen beschrijven het karakter van een christen. 
Deze beelden van zout en licht spreken van de goede invloed 
die wij dienen te hebben in de wereld waarin we dagelijks 
leven. Dit is de normale uitwerking van de doop in de Geest 
van Jezus! Dit is het normale christelijke leven. Leven vanuit 
de inwoning van de Heilige Geest, waardoor God verheerlijkt 
wordt! 
 
We lezen ‘Gij zijt’, dat is een vaststelling van bedoeling: ‘jullie 
zijn zout en licht’! Dit is niet allereerst een opdracht. Jezus 
spreekt dit zegenend over discipelen uit: jullie die mij volgen 
en die met het karakter van mijn zaligspreking gezegend 
worden, jullie zijn bedoeld als het zout en het licht voor de 
wereld.  
 
Zout is een conserveringsmiddel dat bederf tegengaat. Zo 
behoren wij door een geestelijk gezonde invloed het inner-
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lijke bederf van de omgeving waarin wij leven te voorkomen 
en tegen te gaan. Jezus ziet de wereld blijkbaar als een door 
de zonde alsmaar vervuilende en bedorven rakende leef-
omgeving. Iedere oprechte christen is door God bedoeld om 
dit verwordingsproces in te tomen. Daarbij is zout smaak-
makend, het versterkt de goede smaak van voedsel. Voor 
velen is vandaag de dag het leven een smakeloze boel. Dat 
zie je aan de wijze waarop mensen op allerlei manieren er 
een wansmaak aan geven, bijvoorbeeld door verdovende 
middelen en overmatig alcoholgebruik. Of door slordig, 
achteloos en roekeloos te leven. 
 
Mensen vinden het leven vaag, saai en vervelend, zelfs niet 
om door te komen en reppen zich van de ene verdoving naar 
de andere. Als God uit je leven verdwijnt of als je de Heer er 
bewust buiten bant, wordt het inderdaad nogal eens een 
volslagen hopeloze boel. Maar Jezus wil dat zijn volgelingen 
door hun persoonlijk leven en karakter de ongeestelijke 
vervuiling tegengaan. Gewoon door de manier waarop jij je 
leven inricht. Door de woorden die je spreekt of juist niet, in 
elk geval door je dagelijkse levensstijl. Niet groots uitpak-
ken, niet bijzonder proberen te zijn, maar gewoon heel 
bewust en weloverwogen kiezen voor Jezus’ leven door jou 
heen. Hoe moeilijk dat ook is. Zachtmoedig de corrupte 
situaties op je werk tegengaan, barmhartig vooral de mens 
voor ogen houden en niet alleen de cijfers! Leven met je hart. 
Hartelijk zijn en als dat kan blij en opgewekt! Pittig als zout, 
openbarend en verwarmend als licht! 
 
En dan volgt na die heerlijke zegenspreuk over discipelschap 
toch direct weer de zo logische waarschuwing: zorg dan ook, 
dat je als zout je smaak niet verlies en je licht niet verspeelt! 
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Zorg, dat je geestelijk gezond blijft! Het sluit direct aan bij de 
boodschap van Pinksteren: word en blijf voortdurend ver-
vuld met de Heilige Geest!  
 
Letterlijk klinkt de waarschuwing van Jezus zo: ‘Maar als het 
zout dwaas wordt, waarmee zal het (als het ware dán nog) 
gezouten worden?’ Hier zie je waarover het gaat om zout te 
zijn. Wanneer wij niet Gods wijsheid laten uitkomen in deze 
wereld, dan verliezen wij de zin van onze bijzondere plaats 
en roeping. Sterker nog, dan deugt het zout nergens meer 
toe en wordt erover heen gelopen. Als wij christenen onze 
positie in Christus niet innemen, dan worden we het voetpad 
voor hen die God verwerpen! Hoe vreselijk als mensen in de 
zonde verder komen door ons! Zo kan voor de christelijke 
gemeente zelfs de waarschuwing klinken dat de kandelaar, 
die bedoeld is voor het licht van God, plaatselijk wordt weg-
genomen. 
 
Dit erge zal het gevolg zijn als we even dwaas als de wereld 
worden; wanneer we toelaten dat de wereldse invloeden 
ons eigen leven meer en meer bederven. Als we niet willen 
vragen, bidden, bedelen om en danken voor Gods Geest, niet 
verdrietig zijn om wat er nog niet is naar Gods goede plan. 
Als we niet zachtmoedig willen worden. God niet willen 
prijzen in woorden en daden. Kortom als we niet willen leven 
in de Geest van Jezus, naar het karakter van de zalig-
sprekingen. Jezus houdt ons aan onze bijzondere plaats, kind 
van God te zijn! Adeldom verplicht! 
 
Als je de Geest ontvangen hebt, een nieuw leven in Christus, 
leef dan ook uit de doop in en vervulling met de Geest! Laat 
de vrucht van de Geest in je karakter groeien! Gebruik de van 
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God gegeven gaven tot zijn eer, tot opbouw van de 
christelijke gemeente en tot zegen van de mensen met wie 
je elke dag omgaat! ‘Zout en licht voor de wereld zijn’, dát is 
leven uit de doop in de Heilige Geest (Rom. 8; 1Kor. 12), het 
nieuwe leven van verbondenheid aan God!  
 
Als je je innerlijk leven niet wilt laten vernieuwen, loop je het 
grote gevaar het leven met God kwijt te raken. Dit is de grote 
strijd en de schitterende overwinning voor elke christen: 
namelijk om te zijn en te blijven wie je bent vanwege het 
geloof in de Here Jezus Christus! Verheerlijk God in je dage-
lijkse leven! Dat is onze hoge roeping!  
 
Merken je gezinsleden iets van Jezus in jouw doen en laten? 
Zien uw buren iets van de glans van Jezus in de manier 
waarop u met hen omgaat? Dragen uw huis en tuin zo 
mogelijk iets uit, van wat er van binnen in u aan nieuwe 
schepping leeft? De invloed die van ons uitgaat, is afhankelijk 
van ons karakter en onze levensstijl. Laten wij ons karakter 
voldoende vormen vanuit de zaligsprekingen van Jezus? 
Hierin wordt de Vader verheerlijkt, als wij veel geestelijk rijpe 
vrucht dragen. God zorgt ervoor dat wij zalig worden. Laten 
wij zorgen, dat we zalig zijn en vrucht dragen die aan zijn 
liefde beantwoordt!    
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HEB HET LEVEN LIEF EN WERK AAN RELATIES 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Het is nog helemaal niet zo gemakkelijk om goed met 
mensen om te gaan. En het is niet eenvoudig om een goed 
mens voor anderen te zijn. Relaties zijn prachtig en zeer 
inspirerend, maar sommige relaties zijn zo diepgaand inge-
wikkeld of vastgelopen, dat er nauwelijks of geen beweging 
meer in te krijgen is.  
 
Zijn er mensen met wie u het niet goed kunt vinden? Mensen 
waar u een beetje de zenuwen van krijgt en met wie je ook 
maar liever niet omgaat? Zoiets heeft natuurlijk een oorzaak. 
Veelal komt dat omdat de geschiedenis je heeft geleerd, dat 
jij die persoon maar beter een beetje op een afstand kunt 
houden. Want met hem of haar ervaar je voortdurend 
gedoe. Of erger, die wekt het slechte en veel boosheid in je 
op. Sommige mensen vind je gewoon drammerig en 
onhartelijk. Ze weten het altijd beter en jouw mening telt 
niet. In een gesprek nemen ze het subiet van je over en 
misschien wel zonder dat ze het in de gaten hebben, 
manipuleren ze jou naar de achtergrond. Je staat er 
beteuterd bij te kijken. Maar het geeft ook een heel ver-
velend gevoel. Misplaatst, achtergesteld, teleurgesteld of 
erger: je doet niet mee, uitgerangeerd, buitenspel gezet.  
 
Wat wekt dat een boosheid in je op! Wanneer je als persoon 
wordt tekort gedaan of erger nog, als je schade lijdt onder 
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het gedrag van anderen. Of wanneer je geliefden schade 
lijden door die ander. Nee, niet alle mensen zijn even aan-
genaam om mee om te gaan. Maar, zal iemand zeggen, je 
hoeft toch ook niet met iedereen close of bevriend te zijn? 
En zo is het maar net! 
 
Nu de andere kant. Hoe zijn wij zelf in de omgang? Vinden 
mensen bij ons ruimte en vriendelijkheid, eerlijkheid en har-
telijkheid, zonder dubbele bodem? Wie ben ik voor de men-
sen om mij heen? Ontmoet de ander iets van Jezus in mij of 
voortdurende humeurigheid, kribbige betweterigheid en 
veelal moeilijke reacties? Het zou toch kunnen? 
 
Maar dan óók dit: soms kom je iemand tegen of leer je 
iemand kennen en dat is nou precies de andere kant van het 
verhaal. Iemand waarmee het werkelijk heel mooi is en bijna 
altijd klikt. Om bij die persoon te zijn, dat vind je fijn! Goed 
om mee te praten en te lachen. Die geeft jou ook ruimte voor 
wie jij bent, stelt belang in je. Bij zo iemand weet je je aan-
vaard en voel je je veilig. Het voelt ‘vertrouwd’ en hij of zij 
geeft kleur aan je leven. Wat een geweldige zegen, dat er 
goede vrienden zijn! Prijst God voor vriendschappen! 
 
Zo hebben mensen verschillende relatiecirkels. Kringen van 
geliefden, vrienden en goede bekenden, en er zijn ook, zeg 
maar ‘afstandsmensen’ in onze relatiekring. Mogelijk is ieder 
van ons relationeel wel een beetje beschadigd geraakt door 
het leven. Nu zijn we beland bij dat, waarover Jezus in dit 
deel van de Bergrede spreekt (Mat.5:21-26). Hoe gaan wij als 
gelovige mensen om met zulke relaties, binnen en buiten de 
christelijke gemeente. Want als er in dit Bijbelgedeelte over 
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broeder of zuster gesproken wordt is het grondwoord daar-
van gewoon de volksgenoot. Zeg maar gewoon: je naaste! 
 
Wat leert Jezus ons hier? Het is in de titel van deze over-
wegingen samengevat: Heb eerbied voor het leven en werk 
met zorg aan goede relaties. Want dat past in de levenssfeer 
van het koninkrijk van God. Dat behoort bij christelijk leven, 
dat is óók leven uit de Heilige Geest. Relaties vormen een 
belangrijk arbeidsveld voor onze levensheiliging.  
 
De Here Jezus leert ons hier op twee manieren met onze 
moeilijker relaties om te gaan. Hij laat zien dat voor wie bij 
het koninkrijk van God behoren dit de juiste wegen zijn om 
je relaties gestalte te geven. 1. Wij zullen durende kwaadheid 
en kwetsende beledigingen vermijden door die in onszelf aan 
te pakken, én 2. de Heer roept ons nadrukkelijk op om con-
creet vergeving en verzoening uit te werken. Wat betekenen 
deze Bergrede-woorden nu praktisch? 
 
Inderdaad, we worden allemaal wel eens boos. Wij zijn nu 
eenmaal nogal gevoelig voor zaken die onszelf direct aan-
gaan of treffen. Het gaat hier dan ook niet om een ‘gewone’ 
reactie van boosheid op onrecht of liefdeloos gedrag. Niet 
alle boos worden is slecht. We lezen van de Heiland zelf, dat 
Hij in toorn ontstak en dat Hij zelf het woord ‘dwazen’ 
gebruikt tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën. De Here 
Jezus kon bijzonder boos worden als de eer van zijn Vader 
omlaag werd gehaald en ook als Hij te maken kreeg met de 
huichelarij van de geestelijke leiders van zijn tijd.  
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Er zijn blijkbaar omstandigheden, waarin boos zijn en harde 
woorden zeggen wel degelijk geoorloofd en soms zelfs nodig 
zijn. We kunnen in bepaalde situaties terecht kwaad worden. 
Maar juist omdat wij ons zo gemakkelijk door boosheid en 
drift laten meesleuren in oncontroleerbare uitbarstingen van 
kwetsende woede of schelden, waarschuwt de Heiland hier  
ernstig voor. 
 
Al in de Psalmen lezen we wijze richtlijnen op dit gebied: 
‘Weest toornig, maar zondigt niet.’ Deze gedachte is veel 
later overgenomen door de apostel Paulus, als hij aan de 
gemeenteleden in Efeze schrijft: ‘Geraakt gij in toorn, zondig 
dan niet, de zon mag niet over een opwelling van uw toorn 
ondergaan’ (4:26). Jezus waarschuwt ons voor toorn in de zin 
van ongeremde woede of lang gekoesterde wrokkigheid die 
wordt tot een onverteerbare bitterheid.  
Het gaat concreet om woede, drift, furiositeit, geraas, 
gewelddadigheid,  gramschap, nijd, razernij, woestheid en 
grimmigheid, zowel de impulsiviteit als het vasthoudende 
karakter van kwaadheid, daartegen wordt ernstig gewaar-
schuwd! De ellende begint daar, waar je heel sterke 
gevoelens als afwijzing, minachting of afschuw van je 
medemens hebt en die er steeds laat zijn! De ellende begint 
daar waar wrok en toorn of haat in je hart blijven heersen 
tegenover een medemens. Je komt er niet los van. Iemand 
die jou overigens wel zeer diep gekwetst kan hebben. Afkeer 
ontstaat niet zomaar.  
 
Maar wie zulke discriminerende gedachten over een mede-
mens toelaat en voedt en daar niet rigoureus afstand van 
neemt, in hem of haar komt een proces op gang dat voor God 
van doen heeft met moord en doodslag. Jezus zegt zoveel 



115 

als: met zulke gedachten behoor je aan de rechter te worden 
overgeleverd. Er was en is natuurlijk geen rechtbank die over 
onze gedachten of scheldwoorden oordeelt, maar de Here 
Jezus voert deze gedachte bewust op tot aan het hellevuur. 
De ernst van het koesteren van haat- of wrokgedachten 
wordt op deze wijze heel sterk benadrukt: de hemelse 
Rechter zal er straffend over oordelen! Dit raakt toch ieder 
van ons. Je kunt met je negatieve gedachten en woorden de 
reputatie van iemand vernietigen. Je kunt het vertrouwen 
dat in iemand gesteld wordt afbreken door geniepige kritiek 
of door opzettelijk aanmerkingen op iemand te maken. Dat 
ligt alles besloten in ‘Gij zult niet doden.’ Tegelijk komt je 
eigen eeuwige toekomst in het geding! 
 
Jezus roept ons op tot vergeving en vriendelijkheid! Wij 
zullen op verzoening uit zijn!  
Als je je herinnert dat iemand terecht een grief tegen jou 
heeft, ga er dan eerst grondig over nadenken. Maak er een 
gebedszaak van. Als je overtuigd raakt, dat dit woord voor 
jouw situatie geldt, zoek dan degene op om wie het gaat. 
Vraag om vergeving voor wat jij misdaan hebt. Vraag oprecht 
vergeving voor jouw aandeel in het hele gedoe. Zodat jij voor 
jezelf weet, dat je het nodige gedaan hebt om de relatie te 
herstellen. God is daarin met je als je berouw hebt, de fouten 
nalaat en voor je eigen verkeerde gedrag vergeving vraagt en 
het verder aan de Here overgeeft.  
Als er dan toch volledig vastgelopen relaties blijven waarvan 
je afstand moet nemen, wees er gerust een tijd verdrietig 
om. Maar weet voor jezelf, dat jij er het nodige aan hebt 
gedaan om herstel te zoeken. Dit is de boodschap van de 
gedachten bij deze Bergredewoorden: heb het leven lief en 
werk met zorg aan goede relaties!   
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OP GOD KAN JE BOUWEN 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Het Nieuwe Testament toont op veel plaatsen dat wat wij 
christenen zeggen en wat we doen van groot belang is voor 
de mensen om ons heen. Van ons mag worden verwacht dat 
het leven met Jezus en door de Heilige Geest ons zodanig 
nieuw maakt en vormt, dat we in ons doen en laten daar 
getuigenis van uitdragen naar anderen. God verwacht dat wij 
voorbeelden voor andere mensen zijn. Een van de meest 
effectieve manieren om het Evangelie uit te dragen, is 
gewoon ons eigen dagelijkse leven! Er wordt terecht op ons 
gelet en daarom is wat we zeggen en doen van enorm 
belang. De Bijbel leert ons om goed met elkaar om te gaan: 
wees goed voor elkaar, leef met elkaar mee en vergeef elkaar 
wat er fout ging. Bemoedig elkaar, wees barmhartig en mild. 
Aanvaard elkaars liefde en gezag uit eerbied voor Jezus. Geef 
God alle ruimte en geef de duivel geen kans je leven te 
beschadigen of te verwoesten.   
 
We kunnen in de Bijbel lezen hoe de apostel Paulus van 
zichzelf getuigt in zijn brief aan de Korintiërs dat hij en de 
andere apostelen betrouwbaar zijn in hun doen en laten. Zijn 
oproep daarbij geldt ons allen: ‘Laten wij ons leven zo 
inrichten, dat er lof van God te verwachten is!’ Al die 
praktische leefregels aan het eind van de brieven van de 
apostelen zijn uitwerkingen van Jezus’ Bergrede-onderwijs!   
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Schriftgeleerden en Farizeeën in Jezus’ dagen hadden de wet 
van Mozes op een veelal wettische en daardoor verkeerde 
manier voor de mensen vertaald. In de Thora, de eerste 5 
boeken van Mozes, blijkt dat er redelijk wat uitspraken 
waren die erop wijzen dat God van zijn volk Israël verwachtte 
dat het een gedane eed ook naleefde. Bij zo’n eed roept een 
Israëliet God aan om getuige te zijn van de gelofte die hij 
doet en hem te straffen als hij die gelofte breekt. 
Uitdrukkelijk spreekt Mozes zich negatief uit over valse eden 
(meineed) en hij verbiedt een eed te doen en die vervolgens 
te verbreken. Maar de Farizeeën en de Schriftgeleerden in 
Jezus’ tijd probeerden dat allemaal wat af te zwakken. Ze 
hadden de neiging toegeeflijk te zijn op het gebied van 
echtscheiding en ook in het gebruik van het zweren. Ze 
verschoven de aandacht van de inhoud van de belofte die je 
uitsprak naar de formulering ervan. Ze hadden een ingewik-
kelde theorie ontwikkeld, waardoor de ene gelofte vreselijk 
ontheiligend was bij overtreding, terwijl een andere formule 
ermee door kon. Vandaar die voorbeelden van Jezus, zoals 
Hij noemt: zweren bij de hemel, bij de aarde, bij Jeruzalem of 
je eigen hoofdhaar. Lijsten van formules en wettische regels 
als je op de een of andere manier maar niet de Godsnaam 
gebruikte. Jezus prikt dwars door al die drogredenen heen en 
laat zien dat heel het menselijk leven, alles erop en eraan, 
geleefd wordt voor het aangezicht van God. De hemel is zijn 
troon, de aarde als het ware zijn voetbank. Jeruzalem is de 
stad van Gods messiaanse koning. En zelfs je eigen hoofd is 
niet je eigen werk. Want onze haarkleur, jeugdig zwart of het 
mooie grijs van de ouderdom, het is niet onze eigen beslis-
sing. Haarspoelingen en kleur-verven zijn dat wel, maar dat 
is niet anders dan een make-over van de buitenkant. Hoe 
fraai ook, het is niet origineel want de natuurlijke kleuren zijn 
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niet in onze macht. Jezus zegt ermee: God is verbonden met 
heel je leven en Hij heeft met ons spreken alles van doen! 
Vandaar dat Jezus oproept voor het aangezicht van God 
eerlijk en oprecht te leven in alle relaties die we hebben. 
Weest transparant, wees een mens van één stuk, laat je ja 
dan ook ja zijn en je nee een duidelijk neen. Spreek geen 
onnadenkende geloften uit en zwabber niet in het nakomen 
van je beloften. Hoe vaak komen we dat niet tegen dat wijzelf 
of anderen volkomen overdreven onze woorden kracht 
bijzetten. De Here Jezus prikt er dwars doorheen en de Bijbel 
laat zien dat het losse en loze praten of sterk overdrijven 
veeleer een teken is van onze volslagen onbetrouwbaarheid! 
Daar gaat het om in deze Bergredewoorden: Jezus wil dat zijn 
volgelingen eenvoudigweg betrouwbaar zijn! Dat op onze 
woorden staat te maken is en dat je op onze daden aankunt. 
Ja is bij ons dan ook eenvoudig ja en nee ook werkelijk nee. 
Een christen is duidelijk en een christen is eerlijk! Maar dat is 
bepaald nog niet zo eenvoudig in die enorm complexe 
wereld van ons. Hoe gemakkelijk stellen we de zaken niet 
even iets anders voor omdat dit gewoon handiger is. Maar je 
zit dan toch maar met die spagaat, dat de waarheid geweld 
wordt aangedaan. Want de waarheid lijkt en is soms hard en 
zo wil je niet altijd overkomen, of het komt je gewoon beter 
uit, of het levert meer op. Wijsheid met woorden is geboden. 
 
Trouw of ontrouw, daar gaat het om! Is er op mij en jou te 
bouwen of stort ons kaartenhuis na verloop van tijd door de 
scheve leugens en valse voorstellingen helemaal in? Het is 
allemaal direct afhankelijk van ons leven met Jezus, van het 
leven uit de vervulling met de Heilige Geest. Want het is de 
Geest die ons erop aanspreekt, in het geweten! Die stem van 
binnen, die ons erop wijst dat het zo niet langer kan, dat er 
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vergeving gevraagd moet worden, dat het zo mogelijk goed 
gemaakt en hersteld moet worden.  
 
Zo brengt dit woord van Jezus ons opeens in het krachten-
veld van de Geest óf in dat van de boze, de duivel die de 
vader van alle leugen is. God zoekt ons te redden en te 
helpen. Satan zoekt ons uiteindelijk te vernietigen. Gods 
wapenen zijn opoffering en liefde, openheid en vertrouwen. 
Satans wapens zijn liegen en bedriegen, schade en schande, 
verdriet en verdwazing. Als ons hart zich op God richt, 
worden we meer en meer vervuld met de waarheid. Wie een 
discipel van Jezus is, heeft helemaal geen eed nodig om zijn 
woorden te bekrachtigen. Je hele leven zet kracht bij aan de 
nieuwe schepping die je in Christus bent geworden! Wie zijn 
afspraken nakomt, bouwt aan relaties. Wie zijn afspraken 
schendt en breekt, sloopt relaties. Wij leren hier uit Jezus’ 
woorden dat wie sterk moet overdrijven om geloofd te 
worden, laat blijken dat hij of zij niet geloofwaardig is. Let 
wel op, het zweren voor een rechtbank of bijvoorbeeld de 
eed afleggen bij het aanvaarden van een politiek ambt liggen 
op een geheel ander vlak. Wat Jezus in de Bergrede bena-
drukt is, dat betrouwbare mensen hun toevlucht niet behoe-
ven te zoeken bij overdrijvingen of het uiten van grote 
woorden. Laten wij onszelf onderzoeken en kiezen voor 
waarheid in het openbaar, alsook in het verborgene.  
Wanneer wij onze betrouwbaarheid overdenken, dan is er 
een goede kans dat we ons bescheidener in het leven gaan 
opstellen. Gods Woord bepaalt ons heel direct bij de vraag 
of we in de weg van Jezus leven: zijn wij betrouwbaar, eerlijk 
en oprecht? Laten wij hoop en moed, liefde en kracht putten 
uit de Geest van Jezus; als discipelen van de Heer, Hij die de 
Weg, de Waarheid en het Leven is. 
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BEZORGDHEID EN VERTROUWEN 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Wat is de rijkdom van uw leven? Wij leven in een sterk 
materialistische maatschappij. Veel mensen besteden hun 
hele leven aan het vergaren en bewaren van geld en bezit. 
Het liefst veel geld. Hun verlangen naar geld en wat ze daar 
allemaal mee kunnen doen, verdringt hun aandacht voor 
dieperliggende zaken. Ze komen aan God niet toe 
 
Wat verzamelt u ? Waar steekt u de meeste tijd en energie 
in? De Here Jezus zegt in Mat. 6:19-34 onomwonden dat 
waar wij ons hart op richten, dat zal ons leven bepalen. Wie 
alsmaar bezig is met geld en goed, die zal merken dat dit het 
hele leven verduistert. Want je gaat dan alles en iedereen 
meten in termen van rijkdom en status, van welvaartsniveau 
of van positie. En hoe vergankelijk blijkt dat allemaal te zijn.  
 
Jezus zegt zoveel als: trap niet in de val van het materialisme, 
want dat is het begin van veel ellende. En dan komt het  
zinnetje: ‘Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd’. Als je alles 
op geld en goed zet, dan is er reden tot veel onzekerheid en 
grote bezorgdheid. Jezus houdt allen die Hem volgen dan ook 
voor, dat wij een hemelse Vader hebben, die voor ons hele 
leven zorg draagt. Voor tijd en eeuwigheid. God is een Vader 
die weet wat ieder van zijn kinderen nodig heeft en die ons 
van het benodigde voorziet. Waarom zouden we ons hart en 
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onze tijd en inzet aan die alsmaar eisende meester van de 
geld-Mammon geven? Het is zonde van de vergeefse moeite.  
 
We moeten er voor oppassen dat we niet, net als de mensen 
die met God geen rekening houden, alsmaar bezig zijn met 
zaken als geld en goed, eten en drinken of kleding en mode. 
Op zich geen slechte zaken, maar wel als daardoor de blik op 
God totaal wordt verduisterd! We kunnen zó bezig zijn met 
van alles en nog wat, dat we slordig worden met Bijbellezen 
of bidden, met de kerk of gemeente. Zo druk dat we vergeten  
gewoon eens goed te doen aan andere mensen en ook aan 
rust en ontspanning voor onszelf niet meer toekomen. Hoe 
kunnen we deze woorden van Jezus toepassen, zodat het ons 
leven vernieuwt?  
 
Laten we niet denken, dat Jezus luchthartig doet over ons 
soms door zorgen en angsten gekwelde bestaan. Laten we 
niet denken, dat Hij ver boven ons gewone leven verheven 
is! Want het is juist uit het Evangelie, waardoor we weten dat 
Hij van de hemelse heerlijkheid is afgedaald in ons verduis-
terde bestaan. Wij zijn in onze bezorgdheden en benauwd-
heden, in onze moedeloosheid of neerslachtigheid niet aan 
onszelf overgelaten. Wij kunnen echter te maken hebben 
met bijvoorbeeld de gevolgen van een ernstige ziekte, met 
ontreddering na het overlijden van een geliefde Er zijn wel 
degelijk veel zorgen, in ieders leven! 
 
Het gaat hier om dit kernbegrip van het Evangelie: God heeft 
in Jezus Christus naar ons en onze wereld omgezien! U bent 
bij Hem bekend, met al uw moeiten en lasten. U wordt niet 
alleen gelaten! Dat leert Jezus ons geloven en daarop leert 
Hij ons vertrouwen.  Jezus wijst ons op de tekenen van Gods 
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aanwezigheid in je leven, in de kleine dingen om je heen. Dat 
er toch uitzicht is of iemand die je bemoedigt en helpt. Je 
ogen moeten er voor open gaan, maar Jezus toont ons Gods 
zorg voor de vogels en de schoonheid van de bloemen.  
 
Aan de discipelen houdt Hij dan door een retorische vraag 
Gods liefde voor: ‘Gaan jullie die vogels niet verre te boven, 
zijn jullie niet meer waard dan zij?’  God voedt vogels in de 
lucht. Hij voedde Israël in de woestijn. Wie kind van zo’n 
hemelse Vader is, die kan erop rekenen dat ons leven hoe 
dan ook in zijn goede en veilige Vaderhand is! 
 
Wat is de kern van het onbezorgde leven? Dat Jezus Christus 
de zorg om ons mensen tot de zijne gemaakt heeft. Wij 
hebben in Jezus een bondgenoot voor de nood van het leven. 
Daarom staat het er, vanwege Christus, goed met ons voor. 
Onze God is een barmhartige en genadige God. Hij trekt zich 
uw en mijn lot en leven aan. Hij daalt erin af en deelt in onze 
moeiten en ellende. God zet ons niet vast op onze tekorten 
of op onze schuld. Hij doet ons niet naar onze ongerechtig-
heden en zonden. In een onbarmhartige wereld is Hij onze 
barmhartigheid. In een moeitevol bestaan is Hij onze troost. 
In een krachteloos leven is Hij onze hulp.  
 
De Heer is mijn licht, mijn leven. 
In vreugde en leed is zijn ontferming 
voor eeuwig mijn bescherming. 
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LEVEN DOOR DE GEEST 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Met grote regelmaat lezen we in het Nieuwe Testament over 
de kracht van Pinksteren, dat is de kracht van de Heilige 
Geest. Jezus zegt tegen zijn volgelingen: ‘Jullie zullen kracht 
ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt en je 
zult mijn getuigen zijn.’ En als gevolg daarvan lezen we ‘En 
met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de 
opstanding van de Here Jezus en was er grote genade over 
hen allen.’  
Pinksteren is de Geest in actie! De komst van Jezus Christus 
op aarde en na zijn opstanding de hemelvaart betekenen 
tevens de komst van de Geest ten behoeve van de gelovigen, 
ja, zelfs ín de gelovigen en ín de gemeente (Hand. 1:8; 2).  
 
Wat voor soort kracht en invloed is dat, waarover Jezus vlak 
voor zijn hemelvaart spreekt? We begrijpen wel dat het hier 
niet gaat om spierkracht, het gaat niet om fysiek geweld. Hier 
is sprake van de invloed van God, die werkzaam is in de 
vorming van zijn koninkrijk. De mensen zagen die vernieuw-
ende kracht werkzaam in de vroege christengemeente. We 
zien dat heel gewone mensen opeens bereid zijn om allerlei 
taken en verantwoordelijkheden in de jonge  gemeente op 
zich te nemen en goed uit te voeren. Eenvoudige vissers 
werden geestelijke leiders van formaat. Mensen met een 
weifelend karakter gaven na Pinksteren een helder getuige-
nis dat invloed had op anderen. Zo is de kracht van de Geest 
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het vermogen om ten overstaan van mensen van de Here 
Jezus te getuigen, zodat het indruk maakt. Maar de Heilige 
Geest geeft eveneens kracht om zondige verleidingen te 
weerstaan. Om innerlijk weerstand te bieden aan het slechte 
dat in ons mensen opkomt of het kwaad dat op ons afkomt.  
 
Verder is er door de doop in de Geest van Pinksteren kracht 
om het Evangelie uit te dragen, dichtbij of ver weg, in Gods 
naam wonderen te zien gebeuren en om voor zieken te 
bidden. Allemaal zaken die in de christelijke kerk wereldwijd 
tot op de huidige dag gebeuren. Het zijn tekenen van de 
nieuwe schepping, waarin de kracht van God aan het werk is 
om iets nieuws voort te brengen. Zo zijn er woorden of daden 
van troost, die een mens bemoedigen en nieuwe moed 
geven. Moed om ondanks strijd en verdriet met vertrouwen 
op Jezus dóór te gaan.  
 
Vanwege de Heilige Geest is er ook de grote levensverander-
ende invloed die uitgaat van de Christusprediking: ‘Want ik 
schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van 
God tot behoud, voor een ieder die gelooft!’ Velen hebben 
die kracht van God mogen ervaren en zijn daardoor gelovige 
en nieuwe mensen geworden. In zijn brief aan de gemeente 
in Korinthe legt Paulus weer een andere nadruk: ‘Het woord 
van het kruis van Jezus is wel een dwaasheid voor hen die 
verloren gaan, maar voor ons die door het geloof behouden 
worden is het een kracht van God.’  
 
De Bijbel laat zien dat ook  de inwerkende vernieuwing door 
de Heilige Geest van doen heeft met gehoorzaamheid en 
toewijding. Het is een wisselwerking: gehoorzaamheid leidt 
tot een grotere mate van vervulling en de vervulling met 
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Gods Geest leidt tot meer praktische gehoorzaamheid. Dit is 
onze geloofsweg: de Heilige Geest wordt door God gegeven 
aan wie Hem gehoorzamen. De Geest doet ons onze zonden 
overwinnen en Gods liefde uitdragen. Het geloofsgetuigenis 
in woord en daad is zo het werk van de Geest, tot Gods eer.  
Hieraan zullen de mensen ons herkennen als volgelingen van 
de Here Jezus!  
 
Het gaat bij het leven door de Geest om Gods grote genade-
gave aan gelovigen, maar evenzeer om een bewuste, uitge-
sproken overgave van een gelovige aan de Heer. Die onlos-
makelijke samenhang moeten we nooit uit het oog verliezen! 
Het is voor elke gelovige ook een persoonlijke wilsdaad, een 
geloofskeuze vóór de liefde van God. Overgave roept altijd 
verzet op. Het probleem met ‘meer van de Geest’ is, dat wij 
in onze inwendige mens gemakkelijk tevreden zijn met onze 
zelfredzaamheid. We vinden ons christenleven wel goed zo 
en we leven liever door met een zekere dubbelhartigheid: 
een beetje van God en een beetje van de wereld. Het gaat bij 
het leven door de Geest om de vraag of wij, juist op de ter-
reinen waar het pijn doet, onszelf opnieuw en dieper zouden 
willen overgeven aan het Heer-zijn van Jezus! Meer van de 
Geest is niet méér uitreiken naar iets bóven ons, maar met 
onze wil bewust meer ruimte geven om in het gewone van 
elke dag Jezus te eren, door Hem in de kracht van de Heilige 
Geest te gehoorzamen.  
 
Het gaat bij verlangen naar de Pinkstergeest niet om nog iets 
extra’s, iets erbij, maar om ruimte scheppen voor God, door 
gehoorzaamheid en overgave van onze wil aan die van Hem. 
Dan zal Hij ons zeker naar zijn belofte grote dingen doen zien! 
Het leven door de Heilige Geest is dat we meer gaan gelijken 
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op de Here Jezus! Het is veranderd worden naar zijn beeld, 
in toewijding aan Hem die Heer en Koning is!  
 
De Bijbel laat ons zien, dat de grote liefde van God, zoals 
getoond door de Here Jezus Christus, voor élke gelovige de 
enige weg is tot vervulling met de Geest en volheid van leven. 
Laten wij ons meer en bewuster bezighouden met de groot-
heid van God en de liefde van Jezus. Het is een van de ge-
heimen van het christelijke geloof, dat we midden in de 
turbulente omstandigheden van het leven houvast vinden in 
God. De Geest is uitgestort, zodat door Gods invloed zwakke 
gelovigen in Gods kracht dienstbaar mogen zijn aan het uit-
dragen van het Evangelie van Jezus Christus! Het is dan ook 
de Heilige Geest die ons leert groeien en laat volharden in 
het geloven. Uit onszelf kunnen we dat niet.  
 
Volgens de Bijbel zijn zowel wonderen als de van Hogerhand 
vernieuwde gelovigen tekenen die verwijzen naar God zelf. 
Door de Heilige Geest worden gelovigen vanwege hun chris-
telijke leven dienstbare heenwijzers naar Jezus, de bron van 
licht, leven en liefde. Gezegend om tot zegen te zijn.  
Soli Deo Gloria.  
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Onze tocht die leven heet 
 
 
 
Het pad gaat soms door moeite en leed 
op onze tocht die leven heet. 
Het zwoegen is maar duisternis 
als eigen kracht de oorsprong is. 
 
Waar wordt Gods liefde openbaar? 
In Jezus toont zich zonneklaar, 
het goede heil dat Hij ons heeft bereid 
en duurzaam is door eeuwigheid. 
 
Heer, dat mijn geloven groeit 
en dat uw leven in mij bloeit. 
Dat wat inwendig wordt versterkt, 
uitwendig goede vrucht bewerkt. 
 
Zonder Uw hulp is ’t leven broos, 
onzeker, zwak en hopeloos. 
U leert mij, Heer, dat ik een schat 
mag dragen in een aarden vat. 
 
Schenk adem van uw Geest o Heer, 
die ruimte schept uw naam ter eer, 
mij vrijmaakt, zegent en bevrijdt: 
het pad voert dan tot heerlijkheid. 


