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Waarom het de moeite waard
is Christen te zijn –
Inleiding

Deze vraag
willen we heel
bewust stellen, ook al leven we in een
zogenaamd
christelijk land,
dat gevormd is
door vele historische gebeurtenissen,
die hun oorsprong vinden in het christelijke gedachtengoed. Maar welke waarde heeft vandaag
het Christendom resp. het Christen-zijn nog?
Voltaire, een overtuigd atheïst, werd een keer
bij Frederik de Grote uitgenodigd. Bij de begroeting
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hief Voltaire zijn glas en zei spottend: «Ik geef mijn
plaats in de hemel voor een Pruisische Mark».
Daarop viel enige minuten een benauwende stilte
tot een van de andere gasten aan het hof van de
koning zich plotseling tot Voltaire richtte en antwoordde: «Mijnheer wij hebben in Pruisen een wet,
die zegt dat iedereen, die iets verkopen wil, eerst
moet bewijzen dat het bewuste voorwerp ook zijn
eigendom is. Kunt u bewijzen dat u een plaats in
de hemel heeft?»
Een plaats in de hemel hebben, daarom gaat
het! De Bijbel leert ons wat de voorwaarde daarvoor
is: een echte levensrelatie met Jezus Christus! Die
komt tot stand door de wedergeboorte en wedergeboren worden we op grond van het persoonlijke
geloof in de Here Jezus Christus.
Wie wedergeboren is, die heeft, zoals Jezus in
Zijn Woord zegt, de bevestiging, het getuigenis van
de Heilige Geest in zijn hart: «Ja, ik ben gered». Dat
mag men niet zien als hoogmoed. Integendeel: het
is deemoed, omdat zo’n mens niet meer op zichzelf
en zijn eigen werken steunt, maar alleen op Jezus
Christus. Zo’n mens heeft erkend, dat hij een zondaar is en ingezien, dat hij noch door goede werken
noch door wat-dan-ook gered kan worden. Daarom
is hij tot Jezus gekomen met de bede: «Heiland,
alstublieft, redt U mij!» De Here heeft dat gebed
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niet alleen gehoord, maar ook verhoord. Als gevolg
daarvan legde de Heilige Geest in het hart van deze
mens dit getuigenis: «Je bent nu het eigendom van
Jezus; je bent gered!»

Jezus: uniek, onvergelijkbaar, wonderbaar
Jezus is met niets en niemand te vergelijken!
Hij is de Christus, de Zoon van de levende God
– en daarom is het de moeite waard om Christen
te zijn!
Dat Hij inderdaad uniek, onvergelijkbaar en
wonderbaar is, staat als een profetie al in het
Hooglied. Hierin wordt in de eerste plaats de liefde van Salomo voor zijn bruid beschreven, maar
daarachter wordt de liefde van God voor Zijn volk
zichtbaar en tegelijkertijd ook de liefde van Jezus
Christus voor Zijn Gemeente. «Wat is uw vriend
boven andere vrienden, o gij schoonste onder de
vrouwen? Wat is uw vriend boven andere vrienden, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn vriend is
blank en rood, uitmuntende boven vele duizenden.
Zijn hoofd is van het fijnste goud; zijne haarlokken
zijn gekruld, zwart als een raaf, zijne ogen zijn als
duivenogen aan de waterbeken, met melk gewassen, staande in de volheid; zijne wangen zijn als
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geurige bloembedden, als heuvels van specerijen;
zijne lippen zijn als rozen, die van vloeiende mirre
druipen; zijne handen zijn als gouden ringen, vol
turkooizen; zijn lichaam is als zuiver ivoor, met saffieren versierd; zijne benen zijn als marmerzuilen,
gegrond op gouden voetstukken; zijne gestalte is
als de Libanon, heerlijk als de cederen; zijne keel is
zoet en alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zó
is mijn beminde, zó is mijn vriend, o dochters van
Jeruzalem». (Hoogl. 5:9-16 Luther).
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Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn getuigenis

Wij vinden in het
Johannesevangelie
een heleboel
getuigenissen
van de Here
Jezus Zelf,
bijvoorbeeld:
• «Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt,
zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal
nimmermeer dorsten» (Joh. 6:35).

11

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

• «Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij
zal het licht des levens hebben» (Joh. 8:12).
• «Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal
ingaan en uitgaan en weide vinden»(Joh. 10:
9).
• «Ik ben de goede herder. De goede herder zet
zijn leven in voor zijn schapen» (Joh. 10:11).
• «Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven» (Joh.
11:25).
• « Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij»
(Joh. 14:6).
• «Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de
landman» (Joh. 15:1).
Toen de Samaritaanse vrouw tegen Hem zei: «Ik
weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd
wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen»., antwoordde de Here Jezus: «Ik, die met u
spreek, ben het». (Joh. 4:25,26).
Op de vraag van Pilatus: «Zijt Gij dus toch een
koning?», antwoordde Jezus: «Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik
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in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid
zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort
naar Mijn stem» (Joh. 18:37).
Al deze getuigenissen over Hemzelf hebben
de discipelen gehoord en zij hebben bovendien
ook nog gezien wat Hij deed. Stel u eens voor, dat
we tegenover een paar Christenen zouden staan
uit de eerste gemeenten en we hadden de mogelijkheid hen te vragen waarom zij Christen waren.
Dan zou misschien de volgende dialoog tot stand
zijn gekomen:

Petrus
«Petrus, waarom bent u eigenlijk Christen geworden? U was toch iemand, die zichzelf wist te
handhaven. U had een beroep, een inkomen. U was
gelukkig getrouwd en had blijkbaar ook een goede,
aardige schoonmoeder. U was een leidersfiguur en
een echte Israëliet, die met beide benen in het leven stond. U wist wat u wilde. U aarzelde ook niet
lang, maar trok direct uw zwaard. Waarom bent u
Christen geworden? Geef ons toch eens antwoord
in één zin!»
«Daarin kan ik inderdaad heel kort zijn: «...wij
hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige
Gods» (Joh. 6:69). «Gij zijt de Christus, de Zoon
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van de levende God!» (Matth. 16:16). Anders gezegd: Mijn medeapostelen en ik hebben met Hem
geleefd, wij hebben Hem gehoord, wij hebben
Hem leren kennen, want wij zijn ongeveer drie jaar
bijna dagelijks bij Hem geweest Daarom ben ik er
nu heel zeker van: Jezus is inderdaad de beloofde
Christus! En daarom ben ik als Jood ook in Jezus
gaan geloven».

Paulus
«Paulus, waarom bent u eigenlijk Christen
geworden? U was toch een Farizeeër en hebt u
volledig ingezet voor de wet. U was een intellectueel, ontwikkeld man. Maar u hebt Jezus en Zijn
gemeente gehaat en die zelfs bloedig vervolgd. U
wilde Zijn volgelingen dwingen de Naam van Jezus af te zweren. Waarom is nu alles zo volkomen
veranderd?»
«Ik ben een volgeling van Jezus geworden, omdat er iets heel buitengewoons gebeurde toen ik op
weg naar Damascus was, om ook daar de Christenen te vervolgen, want toen: «...zag ik, ..., midden
op de dag onderweg een licht, schitterender dan
de glans der zon, van de hemel mij en hen, die met
mij reisden, omstralen; en wij vielen allen op de
grond en ik hoorde een stem tot mij spreken in de
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Hebreeuwse taal: «Saul, Saul, waarom vervolgt gij
Mij? Uw strijd tegen Mij is zinloos.» En ik zeide: Wie
zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die
gij vervolgt» (Hand. 26:13-15, vert. Hfa).
«Dat bewerkte destijds heel duidelijk een grote
ommekeer in uw leven. Maar Paulus hoe denkt u er
nu over? U hebt toch vóór uw ‘Damascuservaring’
met een geweldige ijver uw best gedaan om het
geloof aan de Here Jezus uit de weg te ruimen. U
zou toch als hoogontwikkelde Farizeeër zeer zeker
carrière hebben kunnen maken?»
«Eén ding is mij duidelijk geworden: Tegenover
de onvergelijkbare winst, dat Jezus Christus mijn
Heer is, heeft al het andere zijn waarde verloren.
Ja, al het andere is voor mij alleen nog maar vuilnis, als ik Jezus Christus maar heb!» (Fil. 3:8, vert.
Hfa) «Maar ik voor mij acht mijn leven niets waard,
indien ik slechts mijn loop ten einde breng en de
taak die de Heer Jezus mij opgedragen heeft: van
de blijde boodschap van Gods genade getuigenis
af te leggen» (Hand. 20:24, Leidse vert.).

Johannes
«Johannes, waarom bent u en uw broer Jacobus, Christen geworden en hebt u het schip van
uw vader en daarmee uw inkomen en uw beroep
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opgegeven? Jullie waren toch ‘’stoere kerels’’ en
werden zelfs “zonen van de donder” genoemd!
De uitdrukking “voor hen kun je beter een straatje
om gaan” had zeker ook op jullie van toepassing
kunnen zijn. Maar nu wordt u, Johannes, plotseling
apostel der liefde genoemd. Leg ons dat alsjeblieft
eens uit!»
«Graag: ‘Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien
hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd
hebben en onze handen getast hebben, van het
Woord des levens, – en het leven is verschenen en
wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het
leven, dat eeuwig is, hetwelk was bij den Vader, en
ons is verschenen’» (1 Joh. 1:1,2).
Een andere vertaling zegt het zo: «Christus was
er vanaf het begin. Nu echter hebben wij Hem zelf
gehoord. Wij hebben Hem met onze eigen ogen
gezien en met onze handen kunnen aanraken, Hem,
die ons de boodschap van het leven bracht. Ja,
Christus Zelf is het leven. Dat hebben wij gezien en
wij kunnen ervan getuigen. Daarom verkondigen wij
de boodschap van Christus, Die het eeuwige leven
brengt. Hij is gekomen van God de Vader en heeft
als mens onder ons geleefd». (Hfa).
«U beweert dus nu dat Jezus het leven is en
dat het leven dat Hij geeft eeuwig is?»
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«Zeker, want: ‘...hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook
gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze
gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon
Jezus Christus’ (1 Joh. 1:3)».
«Johannes, het spijt me, maar weet u wel zeker,
dat u nog helemaal normaal bent; ik bedoel: weet u
echt nog wel wat u zegt? Weet u wel, dat u Jezus
Christus met deze uitspraken boven alle mensen
stelt, die ooit geleefd hebben? Bent u zich er wel van
bewust, dat u Hem daarmee een grootheid toeschrijft,
die alle andere ‘groten der aarde’ veruit overtreft?!»
«Ja zeker! ‘Het Woord is vlees geworden en
het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van
de eniggeborene des Vaders, vol van genade en
waarheid’ (Joh. 1: 14) Een andere vertaling hiervan: ‘Gods Zoon werd mens en leefde onder ons
mensen. Wijzelf hebben Zijn goddelijke heerlijkheid
gezien, zoals God deze alleen aan Zijn enige Zoon
geeft. In Christus zijn Gods barmhartigheid en liefde
werkelijk tot ons gekomen’» (Hfa)
«Maar Johannes, gaat u nu niet te ver? Weet u
wel, dat u daarmee beweert, dat men in Jezus de
Vader ziet? Blijkbaar doelt u hiermee op de tabernakel. Daar werd de heerlijkheid van God openbaar
en u beweert nu dat Jezus die heerlijkheid is. Als
de Israëlieten dat horen...!?»

17

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

«Wees maar niet bang, ik weet heel goed wat ik
zeg! Want ‘geen mens heeft ooit God gezien. Maar
Zijn enige Zoon, die de Vader precies kent, heeft
ons laten zien wie God is’» (Joh. 1:18, Hfa).
«Johannes, sta mij toe dat ik met het oog op
deze uitspraak een opmerking voorlees, die een
commentator hierbij schreef: ‘Voor de Joden was
er niets hogers dan de wet. Voor alle mensen bestaat er in wezen geen groter verlangen dan de
wens om God te zien. Hier is meer dan de wet. Hier
is de vervulling van al het verlangen: Door Jezus,
Die volledig één is met de Vader en met Zijn hele
wezen op Hem gericht is, leren wij alle wezenlijke
dingen over God; door Hem zien we beide: genade
en waarheid in één.’ Daar ben je het zeker wel mee
eens?!»

De Samaritanen in Sichar
De Samaritanen uit Sichar waren een groep
mannen, vrouwen en kinderen, oud en jong. De
vraag aan deze mensen: «Waarom zijn jullie Christen geworden? Jullie hebben je toch niet omver
laten praten?»
«Nee, dat hebben we niet en we hebben ook
duidelijk tegen deze vrouw gezegd: ‘Wij geloven
niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem
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gehoord en weten, dat Deze waarlijk de Heiland der
wereld is’ (Joh. 4: 42)».

De hoofdman onder het kruis
«U hebt zovele mensen aan het kruis zien sterven en hebt waarschijnlijk ook de leiding gehad
over de kruisiging van Jezus. Bovendien was de
Romeinse keizer voor u de god, waaraan u volkomen toegewijd was. Uw beroep, uw inkomen, uw
toekomst, ja uw leven stonden op het spel. Ik neem
aan, dat uw positie als hoofdman wijsheid en tact
vereiste, u was ervaren in de strijd..».
«Ja, ik was aan veel gewend, ik heb veel mensen gekend, waaronder heldhaftige soldaten en
bewonderenswaardige, edele officieren. Ik heb veel
mensen zien sterven, hun laatste uur meegemaakt
en ze horen schreeuwen, vloeken, huilen en jammeren. Maar niemand stierf zoals Jezus! Ik hoorde
Hem voor de mensen bidden die Hem kruisigden. Ik
zag hoe Hij in Zijn verschrikkelijke lijden nog sprak
met Zijn discipel en met Zijn moeder. Ik was erbij
toen Hij één van de mannen, die met Hem gekruisigd waren en die zich vol berouw tot Hem wendde,
het paradijs beloofde. En ik hoorde hoe Hij aan het
einde van Zijn leven uitriep: “Het is volbracht!” Wie
van ons kan zoiets ook maar bij benadering aan het
einde van zijn leven beweren? Boven het hele leven
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van Jezus staat, dat Hij alles juist gedaan heeft en
volkomen afgemaakt heeft. Dat veroorlooft mij geen
andere conclusie dan : ‘Waarlijk, deze Mens was
Gods Zoon!’ (Marcus 15:39)».

Mensen van nu
Ook mensen in onze tijd getuigen ervan hoe
zij Jezus Christus hebben leren kennen en welke
uitwerkingen dat in hun leven heeft gehad:
«Ik heb in mijn jeugd niet veel gehoord en gemerkt van echt levend Christendom. Ik studeerde
theologie en werd dominee, maar ik was jarenlang
een dominee zonder Christus. Ik heb me veel bezig gehouden met sociale en anderen problemen
en heb geprobeerd anderen te helpen, die in nood
waren; maar nu pas weet ik, dat bij dat alles het
belangrijkste ontbrak. Nu is Jezus mijn Heer geworden, ik heb Hem, beter gezegd: Hij heeft mij
gevonden; nu doe ik mijn dienst als dominee totaal
anders: Ik probeer de mensen over Jezus te vertellen en hen tot Hem te leiden. Mijn interesse in
al die andere problemen is niet minder geworden,
maar juist verdiept, maar mijn hoofddoel is nu, de
gemeente van de Here Jezus te helpen bouwen en
daardoor een belangrijke bijdrage te leveren voor
de oplossing van vele andere problemen».¹
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«Ik was 23 jaar lang ontrouw aan mijn vrouw,
maar zij houdt meer dan ooit van mij, alhoewel ik
momenteel in de gevangenis zit. Toen ik de eerste
dagen in de gevangenis zat en geen uitweg meer
zag, wilde ik een eind aan mijn leven maken. Maar
het ging helemaal anders. De Here liet dat niet toe
en ik kwam tot een vast geloof in de Here God.
Direct schreef ik mijn vrouw en vroeg haar om mij
de bijbel te sturen. Dat deed ze ook en schreef
daarbij: ‘Dit is onze trouwbijbel, want de andere heb
ik zelf nodig.’ Ik heb nog nooit zo gehuild als toen
ik in onze trouwbijbel ben gaan lezen. En daarvoor
moest ik eerst in de gevangenis terechtkomen! Want
ik had ‘geen tijd’, zoals de titel van een traktaat luidt,
dat uw uitgeverij uitgeeft en aan mij gegeven werd.
Maar nu weet ik, wat het belangrijkste in het leven
is: Jezus volgen!» ²
«Nu is het al meer dan 40 jaar geleden, dat
ik moest erkennen, dat ik tegen God en mensen
gezondigd had en dat deze zonde mij van God
scheidde, omdat de heilige en rechtvaardige God
zonden veroordelen moet. Dat dit oordeel eeuwige verdoemenis betekenen zou, werd mij ook
duidelijk. Maar tegelijkertijd mocht ik ook de blijde
boodschap van verlossing horen: Wie zijn zonden
erkent, deze aan de Here belijdt en de Here Jezus
in geloof om vergeving vraagt, die ontvangt vergeving en het eeuwige leven. Dit geweldige aanbod
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van God overweldigde mij en ik nam het met een
dankbaar hart aan.
En als ik nu terugkijk dan kan ik mij alleen maar
verwonderen, dankbaar zijn en van binnen juichen!
Het ging door dalen en over bergen, helaas ook in
mijn geloofsleven, waardoor ik de Here bedroefde
en zelf ongelukkig werd, maar Jezus bleef dezelfde goede en trouwe Herder die Hij altijd was.
Hij zorgde voor Zijn kind! Wat het betekent om in
moeilijkheden en zorgen de diepe innerlijke zekerheid te hebben en in de praktijk te ervaren, dat Hij
de Zijnen nooit verlaat en nooit te laat komt, dat
kan alleen degene begrijpen, die het zelf ervaren
heeft! Nooit heb ik spijt gekregen van mijn beslissing om mijn hart en leven over te geven aan de
Here Jezus. Integendeel: Ik kan niet begrijpen hoe
men in onze tijd, waarin alle normen en waarden
losgelaten worden en de ongerechtigheid letterlijk
de overhand krijgt, zonder Jezus leven kan! Maar
dat terzijde: het gaat immers niet om het heden,
maar om de toekomst, die volgens de woorden
van de Heilige Schrift onvoorstelbaar wonderbaar
moet zijn!»
«Ik werd in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt
en ben met dat geloof opgegroeid. Door Gods genade heb ik Jezus gevonden en Hem als mijn Redder en Verlosser aangenomen. Ik mocht ook een
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bijbelkring vinden, waar ik heel graag naar toe ga.
Het Woord van God is voor mij steeds belangrijker
geworden en zo is de Bijbel mijn liefste boek. Gods
Woord begrijpen en de Here welgevallig leven, dat
wil ik heel graag». ²
«Ik heb u horen spreken in Sindelfingen omdat
een van mijn patiënten, die zelf geen auto rijdt,
mij met aandrang had gevraagd hem daarheen
te brengen. Aan het eind van uw toespraak riep u
op tot geloof en overgave aan de Here Jezus. Het
werd mij duidelijk, dat deze oproep ook voor mij
gold en ik gaf er gehoor aan. Ja, Jezus heeft mij op
die dag geroepen en ik ben vol van blijdschap en
dankbaarheid! Mijn beroep als arts vraagt vaak veel
van mijn krachten, maar ik weet dat God mij deze
kracht geeft en dat elke dag opnieuw. Hij weet ook
wat Hij van mij vragen kan. Op het moment heb ik
een tijd van rust, zodat ik mij in stilte over de vele
mooie dingen in Zijn schepping verwonderen kan en
waarin ik ook met Hem spreken kan en ik bid, dat
Hij mij in mijn verdere leven gebruiken mag om er
in liefde en barmhartigheid te zijn voor de mensen,
die zich aan mij toevertrouwen». ²
Al deze getuigenissen kunnen we samenvatten
met de uitspraak, die iemand eens deed over de
Here Jezus naar aanleiding van Phil. 2:9 – «’Daarom
heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de
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naam boven alle naam geschonken’ – :Voor velen is
Jezus slechts een figuur, Die goed in een schilderij
past, de hoofdfiguur in een heldenroman, een mooi
figuur voor een standbeeld of voor een thema van
een lied. Maar degenen, die naar Zijn stem luisterden, Zijn vergeving ontvingen en Zijn zegeningen
ervoeren, is Hij warmte, licht, vreugde, hoop en heil,
een Vriend, die ons nooit in de steek laat, die ons
draagt als anderen ons laten vallen».
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3

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn persoonlijkheid

Zijn grootheid
Een uitgave
van
de
«Encyclopaedia Britannica» heeft
20.000 woorden nodig om
de persoon
van de Here
Jezus te beschrijven. Deze beschrijving neemt meer
ruimte in dan die van Aristoteles, Cicero, Alexander,
Julius Caesar, Boeddha, Confucius, Mohammed of
Napoleon Bonaparte. ³
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Een paar uitspraken van bekende persoonlijkheden over Jezus:
Rousseau: «Het zou een groter wonder geweest
zijn om een leven als dat van Christus te bedenken,
dan dat Zijn daadwerklijk bestaan is».
Napoleon, die half Europa in de oorlog meesleurde, schreef aan het einde van zijn leven in zijn
dagboek: «Ik heb met al mijn legers en generalen
in een kwart eeuw niet eens één continent aan mij
kunnen onderwerpen. En deze Jezus overwint zonder wapengeweld al duizenden jaren lang volken
en culturen». 4
De bekende historicus H.G. Wells werd gevraagd welke persoon de geschiedenis wel het
meest beïnvloed had. Hij antwoordde daarop:
«Wanneer men de grootheid van een mens wil
beoordelen vanuit historisch oogpunt, staat Jezus
op de eerste plaats».
En de historicus Kenneth Scott Latourette vond:
«Hoe meer de tijd voorbijgaat hoe duidelijker het
wordt, dat Jezus, als men kijkt naar Zijn invloed
op de geschiedenis, het meest invloedrijke leven
leidde, dat ooit op deze planeet geleefd werd. En
deze invloed schijnt nog steeds toe te nemen».
Ernest Renan deed de volgende waarneming:
«Jezus is op religieus gebied de meest geniale
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figuur, die ooit geleefd heeft. Zijn glans heeft een
eeuwig karakter en Zijn regering houdt nooit op.
Hij is in elk opzicht uniek en met niets en niemand
te vergelijken. Zonder Christus is de geschiedenis
niet te begrijpen».
De Bijbel leert ons, dat Jezus Christus groter
is dan alles. Alleen al in de Hebreeënbrief staan de
volgende uitspraken:
• Jezus is groter dan alle engelen (Hebr. 1:1 tot
3:19).
• Jezus is groter dan het hogepriesterschap
van Aäron (Hebr. 4:1 tot 6:20).
• Jezus is groter dan alle openbaringen van het
heil in het Oude Verbond (Hebr. 7:1 tot 8:13).
• Jezus is groter dan alle Oud-Testamentische
heiligdommen en offers (Hebr. 9:1 tot 10:18,
resp. 10:39)
• Jezus is het begin en het einde van alle geloof
(Hebr. 11: 1 tot 13:25).

Zijn zondeloosheid
Kent u het gebed dat de Here Jezus Zelf nooit
bad? Dat is het «Onze Vader». Hij heeft dit gebed
aan ons geleerd, maar het Zelf nooit gebeden, omdat dat voor Hem niet nodig was, vooral de bede
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«...en vergeef ons onze schuld…». Want Jezus
was zonder schuld, zonder zonde, volkomen rein.
Daarom hoefde Hij nooit ergens spijt van te hebben; daarom hoefde Hij nooit Zijn eigen zonden te
belijden en daarom hoefde Hij ook nooit om vergeving te bidden. Hij heeft Zich altijd voor anderen
verootmoedigd, ja, Hij heeft onze zonden op Zich
genomen. En Hij heeft gebeden: «Vader vergeef het
hun, want zij weten niet wat zij doen». Jezus was
zonder zonde en daarmee heilig en rechtvaardig:
• De vrouw van Pilatus liet tegen haar man
zeggen: «Bemoei u toch niet met Die Rechtvaardige» (Matth. 27:19).
• Pilatus zelf moest erkennen: «Ik vind geen
schuld in Hem». (Joh.18:38)
• De moordenaar aan het kruis riep uit: «...maar
deze heeft niets onbehoorlijks gedaan». (Luc.
23:41).
• En de hoofdman bij het kruis moest bekennen: «Inderdaad, deze mens was
rechtvaardig!».(Joh. 23:47)
• Zelfs de demonen beleden: «Ik weet wel, wie
Gij zijt: de heilige Gods». (Marc. 1:24).
Samengevat: Jezus Christus was zondeloos
– in tegenstelling tot alle andere mensen en religieuze leiders, die ooit geleefd hebben.
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H. Bender schreef over Jezus: «Midden in de
wereldgeschiedenis staat een figuur, die in alles
aan de mensen gelijk geworden is en toch allen
overtreft: Jezus Christus. Hij is de totaal andere, de
Unieke. Hij is de enige, die het zich veroorloven kon
om voor een Hem vijandig gezinde volksmenigte
te gaan staan en te vragen: «Wie van u overtuigt
Mij van zonde?» (Joh. 8:46). Het enige antwoord,
dat Hij kreeg was het zwijgen van de mensen en
dat was een veelzeggend antwoord! Zijn wil was
geheel verborgen in de wil van God. Zijn handel en
wandel was vanuit God en op God gericht. In Hem
was geen fout, geen onvolkomenheid».
In Romeinen 8: 3 staat geschreven: «God heeft
Zijn eigen Zoon gezonden omwille van de zonde in
dit zondige leven, welks gestalte Hij ook aannam,
een vlees, aan dat der zonde gelijk, en veroordeelde
de zonde in dit lichaam van Hem (daardoor, dat Hij
nooit aan een zonde toegaf)» (Bru.; vgl. 1 Petr. 2:
22 en Hebr. 4:15).

Zijn Godheid
Pasteur, de beroemde Franse arts en natuurwetenschapper, formuleerde het zo: «In naam van
de wetenschap proclameer ik, dat Jezus Gods
Zoon is. Mijn wetenschappelijk denken, dat grote
waarde hecht aan het verband tussen oorzaak en
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gevolg, verplicht mij gewoon om dat te erkennen.
Mijn behoefte om te aanbidden vindt in Hem zijn
volledige bevrediging».¹
Dat Jezus Christus Gods Zoon is wordt op talloze plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament
gezegd. De Bijbel toont Jezus tegelijkertijd als
volkomen menselijk (hoewel zonder zonde) en
volkomen goddelijk (vgl. bijv. Jes. 9:5,6; Joh. 1:
1,2; 3:16; 8:58; Col. 1:15-19; 1 Tim. 3:16; Hebr.
13:8; 1 Joh. 5:20 e.v.a.). In de Philippenzenbrief
staat over Jezus: “...die, in de gestalte Gods zijnde,
het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van
een dienstknecht heeft aangenomen, en de mensen
gelijk geworden is. En in Zijn uiterlijk als een mens
bevonden, heeft Hij Zich vernederd...” (Phil. 2:6,7 en
8a). Met andere woorden: Hij hield Zijn goddelijke
gestalte niet vast als een buit, maar vernederde Zich
om onzentwille. Op een andere plaats zegt Jezus
zelf: “Ik en de Vader zijn één.”(Joh. 10:30).
In Col. 1:19,20 staat: «Want het behaagde der
gehele Volheid (andere vertaling zegt: de hele volheid van de Godheid lichamelijk) in Hem te wonen
en door Hem alles met Zich te verzoenen, nadat Hij
vrede gesticht had door het bloed van Zijn kruis;
ja, door Hem verzoent Hij met Zich alles wat op
de aarde en wat in de hemelen is». (Bru.) Daarbij
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staat de opmerking: «...Hij is de Ene, waarin God
werkelijk Zijn intrek genomen heeft (dus niet één
naast vele ‘religieuze leiders’!). Jezus is het, die het
totale heelal verlost heeft en tot zijn uiteindelijke
doel zal brengen...». Dan kunnen wij toch – als wij
dit alles zien – alleen maar aanbiddend het woord
uit Jesaja 46:5 citeren: «Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat
wij elkander zouden gelijk zijn?»
Beste lezer(es), als u het getuigenis van de
Bijbel over Jezus erkent, als U ziet dat Hij uniek is,
denkt u niet dat het dan ook verstandig zou zijn om
een beslissing te nemen vóór een leven met Jezus?
Als de Here Jezus is wat Hij zegt te zijn, dan is dat
reden genoeg om beslist Christen te worden! Doe
dat dan, als u dat nog niet gedaan hebt, door een
bewuste beslissing te nemen en uw hele leven aan
Hem over te geven en er een begin mee te maken
om Hem te volgen! Want als Jezus dat is wat Hij
van zichzelf zegt, als Hij dat is wat de Bijbel over
Hem zegt en wat mensen met Hem ervaren hebben, dan heeft iedereen Hem nodig om vergeving
van zonden te ontvangen en toegang te verkrijgen
tot het koninkrijk van God. Met Hem winnen we
alles, zonder Hem verliezen wij alles en wel voor
eeuwig.
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Shakespeare’s Hamlet zei: «Ik verlies, of ik leef
of sterf». De apostel Paulus echter wist heel zeker:
«Ik win, of ik leef of sterf». Daarom moet u beslist
Christen worden, want zonder Jezus verliest u alles!
Friedrich Nietzsche wordt ook de grote filosoof
der goddeloosheid genoemd. Hij schreef als 16jarige aan een vriend over de persoon van Jezus:
«Ik weet, als ik Hem niet vinden zal, zal ik geen
antwoord voor mijn leven vinden» 5
De Zwitserse toneelschrijver Friedrich Dürrenmatt bekent in zijn werk «Die Physiker» (De
Natuurkundige): «Als ik Hem niet meer zou vrezen,
zou mijn wijsheid mijn rijkdom vernietigen». 6 Wie
Jezus echter heeft, die is rijk: «...want in elk opzicht
zijt gij rijk geworden in Hem» (1 Cor. 1:5).
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4

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn liefde

In 1 Johannes 3 :16
staat over de
Here Jezus
geschreven:
«Want alzo lief
heeft God de
wereld gehad,
dat Hij Zijn
eniggeboren
Zoon gegeven
heeft, opdat
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe». De dood van de Here
Jezus aan het kruis is de verkondiging van de eeuwige, onveranderlijke en ondoorgrondelijke liefde
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van God voor een verloren wereld – en daarmee
ook voor ieder mens persoonlijk! De Here Jezus,
Die Zijn bloed gaf, is het bewijs van de liefde van
God voor degenen, die met schuld beladen ver van
Hem verwijderd zijn: «God echter bewijst Zijn liefde
jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, voor ons gestorven is» (Rom. 5:8).
Jezus was als Zoon van God de enige, die
voor de zonden van de mensen sterven kon en
dat deed Hij ook. Hij deed dat dus ook voor u! In
de religies zoeken wij tevergeefs naar iets dat hiermee te vergelijken is. De Here is liefde in Zichzelf;
liefde is een eigenschap van Zijn wezen. Hij kan
Zichzelf dus niet losmaken van Zijn liefde. Deze
liefde begon toen God begon – en Hij is zonder
begin en zonder einde. Dat heeft iemand als volgt
geformuleerd: «God is wat Hij is vooral door Zijn
liefde». En Bodelschwing gebruikte vaak deze zin:
«Er loopt niemand over deze aarde, die God niet
liefheeft». God zelf spreekt: «Ja, Ik heb u liefgehad
met eeuwige liefde» (Jer. 31:3). Er is daarom ook
geen enkel mens op deze aarde, die niet door God
geliefd zou zijn.
God houdt van alle mensen evenveel, zonder
uitzondering. D.w.z.: Hij zal nooit de ene mens
meer liefhebben dan de andere. Augustinus heeft
dat heel mooi weergegeven met de volgende woor-
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den: «God houdt van iedereen persoonlijk zóveel,
als ware er buiten ons niemand anders, die Hij Zijn
liefde geven kon».
Niemand zal ooit voor God kunnen staan en
beweren, dat God niet van hem gehouden heeft. Ik
ben er diep van overtuigd, dat, als de verloren mensen eenmaal voor Gods troon zullen verschijnen
en het Lam van God zien, zij ontzet zullen zijn over
het feit dat zij de liefde van de Here Jezus niet
hebben aangenomen. En al zou er op deze aarde
maar één zondaar geweest zijn, dan zou God in
Zijn onbegrensde liefde net zoveel gedaan hebben
voor zijn redding als Jezus gedaan heeft voor de
hele wereld.
Dat wil de Here Jezus ook duidelijk maken door
de gelijkenis van het verloren schaap: «Wie van u,
die honderd schapen heeft en er een van verliest,
laat niet de negenennegentig in de wildernis achter
en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt?
En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn
schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden
en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij,
want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren
was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de
hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan
over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben» (Luc. 15:4-7).
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Maarten Luther beschreef de liefde van God op
zijn kernachtige manier van spreken eens op deze
manier: «God is een gloeiende bakoven vol liefde,
die van de hemel tot op de aarde reikt».
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5

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn vergeving

Wat wij
over de
zonde
weten
moeten
Zonde betekent: «Het
doel missen».
Dat wil zeggen, dat de
mens voorbijgaat aan het heilige wezen van God.
Zonde is alles wat niet overeenkomt met het wezen van God, dus iedere daad, iedere karaktertrek,
iedere situatie. Toen de zonde door Adam in het
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menselijke geslacht kwam, werd Adam daardoor
een totaal ander wezen, verdorven en decadent. En
al zijn nakomelingen erfden deze gevallen aard, dit
verdorven wezen van hem. De oorspronkelijke volmaaktheid van de mens was volkomen vernietigd.
We hoeven alleen maar even te kijken naar de dagelijkse nieuwsberichten, dan zien wij hoezeer de
wereld gedegenereerd is.
De zonde heeft alle sociale regels van de
mensheid kapotgemaakt. In huwelijk en gezin, in
de maatschappij en onder de volken heerst meestal
– en in toenemende mate – ontrouw, leugen, haat,
oorlog en dood. Het samenzijn verandert steeds
meer in een tegenover-elkaar-staan; overal is tweedracht, ruzie en oorlog. De Bijbel leert, dat het gehele wezen van de mens verdorven is, zodat het
niets goeds voortbrengt (Rom. 3:10-12).
Verder leert de Bijbel, dat de mens in zijn wil
(Rom. 1:28), in zijn gezindheid (2 Cor. 4:4) en in zijn
geweten verdorven is (1 Tim. 4:2) en dat zijn hart
en verstand verblind zijn (Ef. 4:18; 2 Cor. 4:3,4). Ja,
wij mensen zijn zo tot in het diepste van ons wezen
verdorven, dat wij niet pas een zondaar worden
doordat wij zonden begaan, maar: wij zondigen omdat wij een zondige natuur hebben. Daarbij komt,
dat iedere zonde, die wij daadwerkelijk doen (in
gedachten, woorden en daden) door God als zonde
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toegerekend wordt. En net zomin als men steenkool
wit kan wassen, kan men door eigen inspanningen
van de zonde bevrijd worden.
Het is een onjuiste gedachte, dat alleen «goede» mensen in de hemel zouden kunnen komen en
de «slechten” dan maar naar de hel moeten. Noch
slechte, noch goede mensen komen in de hemel,
maar alleen diegenen, die door genade de gerechtigheid van Jezus Christus ontvangen hebben en
die voor zich persoonlijk in geloof aanvaard hebben.
Het Woord van God zegt namelijk heel duidelijk:
«Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij
goed doet zonder te zondigen.»(Pred. 7:20).
In dit licht begrijpen wij misschien beter, dat
er maar één rechtvaardiging voor de mens kan
bestaan: niet zoiets als een zelfrechtvaardiging,
maar alleen rechtvaardiging door Jezus Christus,
de Rechtvaardige. Met het oog op Hem staat geschreven: «...al waren uw zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als [witte] wol». (Jes. 1:
18). Echt waar: De vergeving door Jezus Christus
is uniek, onvergelijkbaar, wonderbaar!
August Winning, de vroegere president van
Oost-Pruisen en met hart en ziel leider van de
arbeiders zegt: «Ik ben met een boog om Christus
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heengegaan, maar heb Hem steeds beter leren
kennen. Ik zag dat de mens door en door slecht
is en dat daarin geen uitzonderingen bestaan. Niet
ieder mens is een misdadiger, maar ieder mens
heeft gedachten, wensen en begeerten, die net zo
zondig zijn als een moord. En het is ondenkbaar, dat
we met zo’n verwerpelijke natuur tot God zouden
kunnen terugkeren, als er niet eerst iets met ons
gebeurd zou zijn. Ik heb begrepen, dat God mij
vanwege mijn zonden verdoemen moet. Maar ik
zie Zijn liefde, waar het leven van getuigt en geloof,
dat Hij niet verdoemen wil, maar Zijn hand naar ons
uitstrekt. Deze Hand van God is Christus».
Onder het opschrift «Wie is als Jezus?» las
ik ergens: «Nooit kunnen wij Hem moe maken;
wij werpen al onze zorgen en bekommernissen
op Hem. Hij is altijd bereid om ons te helpen; Hij
spreekt altijd met dezelfde liefde tot ons en luistert
naar hetgeen wij voor Hem neerleggen. Er is geen
grotere naam dan de Naam van «Jezus». Hij is
heerlijker dan de naam van Caesar, welluidender
dan de naam van Beethoven, zegevierender dan de
naam van Napoleon, welsprekender dan de naam
van Demosthenes en geduldiger dan Lincoln. De
Naam Jezus betekent leven en liefde. De Naam
Jezus is als een heerlijke geur. Wie kan als Jezus
met een thuisloze wees meevoelen? Wie kan als
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Jezus een verloren zoon welkom heten? Wie kan als
Jezus een alcoholist bevrijden van de drankzucht?
Wie kan als Jezus een kerkhof vol graven met het
licht van de hoop bestralen? Wie kan als Jezus uit
een gevallen vrouw een koningin voor God maken?
Wie kan als Jezus alle tranen van ons menselijke
verdriet in Zijn kruik verzamelen? Wie kan ons als
Jezus troosten in al ons leed?»
Vele mensen proberen door goede werken de
slechte werken te compenseren, maar dat helpt
hen niets. Anderen proberen door religieuze activiteiten hun ziel rein te wassen, wat hen evenmin
lukt. Weer anderen begaan zelfmoord, omdat zij
door een wanhopig geweten daartoe gedwongen
worden. Maar ook daardoor worden zij niet bevrijd,
want de ziel leeft verder.
Alleen de Zoon des mensen, Jezus Christus,
heeft macht op aarde om zonden te vergeven (Mat.
9:6). Omdat Hij als Zoon van God, als de Rechtvaardige en Zondeloze, die niet uit het zaad van
Adam, maar uit de Heilige Geest van God mens is
geworden, kan Hij alle zonden van de mensen op
Zich nemen.
Zoals door de eerste Adam alle mensen zondaar
werden en in zonde geboren werden, zo worden in
Jezus, de «laatste Adam», zoals de Heilige Schrift
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Hem ook noemt, allen voor God gerechtvaardigd,
die in Jezus Christus geloven (Rom. 5; 1 Cor. 15:4548). En zoals ons door de eerste Adam alle zonden
toegerekend werden, zo worden zij ons in Jezus
Christus niet meer toegerekend – maar in plaats
daarvan Zijn rechtvaardigmaking van de zonden!
Daarmee is Jezus tot een wegbereider voor ons
geworden, ja, Hij is de Weg naar het koninkrijk van
God geworden voor ons.
Petrus riep – toen hij voor de Joodse Raad
stond triomferend uit: «Hem heeft God door Zijn
rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te
schenken» (Hand. 5:31), hetgeen later de toevlucht
geworden is voor alle mensen. En in Handelingen
10:43 staat: «Van Hem getuigen alle profeten, dat
een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden
ontvangt door Zijn naam».
Micha was één van deze profeten. Hij riep vol
eerbied uit: «Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, die Zijn toorn
niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen
heeft in goedertierenheid!» (Micha 7:18). Wie zich
overgeeft aan de Here Jezus, ervaart die grote genade van Zijn vergeving!
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Jezus, U bent anders
U ging naast de echtbreekster staan,
toen iedereen haar uit de weg ging.
U ging op bezoek bij een tollenaar,
toen iedereen boos op hem was.
U riep de kinderen bij U,
toen iedereen hen weg wilde sturen.
U vergaf Petrus,
toen hij zichzelf veroordeelde.
U prees de weduwe, die haar offer bracht,
toen iedereen haar negeerde.
U verjoeg de duivel,
waar iedereen in zijn val gelopen zou zijn.
U beloofde de moordenaar aan het kruis het hemelrijk,
toen iedereen hem in de hel wenste.
U riep Paulus om U te volgen,
toen iedereen hem vreesde vanwege zijn
vervolgingen.
U ging alle roem uit de weg,
toen iedereen U tot koning wilde maken.
U had de armen lief,
terwijl iedereen rijkdom najoeg.
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U genas de zieken,
toen iedereen hen opgeven had.
U zweeg,
toen iedereen U beschuldigde, bespotte en
bespuugde.
U stierf aan het kruis,
toen iedereen het Pascha vierde.
U nam alle schuld op U,
toen iedereen de handen waste in onschuld.
U stond op uit de dood,
toen iedereen dacht, dat alles afgelopen was.
Jezus, ik dank U, dat U er bent!
Auteur onbekend
In de verschillende religies worden adviezen gegeven, principes aanbevolen en regels opgesteld,
maar niemand kan een verlossing aanbieden, die
ook maar in de verste verte lijkt op het aanbod van
verlossing, dat de Here Jezus geeft.
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6

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn Woord

De historicus Philip
Schaff schreef
o.a. over Jezus: «Hij sprak
woorden van
leven zoals
vóór Hem en
na Hem nooit
gesproken zijn.
Deze woorden
hadden een
uitwerking, die geen andere spreker of dichter ooit
bereikt heeft. Zonder Zelf ooit een woord te schrijven, zette Hij meer pennen in beweging en leverde
stof voor meer preken, redevoeringen, discussies,

45

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

leerboeken, kunstwerken en lofgezangen dan het
hele leger van grote mannen uit oude en nieuwe tijden». 5 En iemand anders zei over Jezus’ woorden:
«Het zijn de woorden van een volmaakt mens, die,
als ze eenmaal gezegd zijn, niet meer voorbijgaan.
Integendeel, hun geluid wordt steeds sterker. Hun
klank wordt gehoord tot in onze tijd en verandert
vandaag nog harten. Zijn evangelie wordt omschreven als Gods kracht (dynamiet – Rom. 1:16).
Jezus heeft ook nooit een zinloos woord gesproken.
Bij Hem heeft zelfs het ‘kleinste woord’ de kracht
van een rotsblok; het dringt door tot in de diepte,
het breekt open en vraagt om een reactie».
In Openbaring 19 wordt de wederkomst van de
Here Jezus beschreven. Er wordt o.a. gezegd, dat
hij als Heer aller Heren en Koning aller Koningen
zal terugkomen. In dit verband staat er ook: “En Hij
was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd
was, en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.”
(Openb. 19:13).
Jezus zelf profeteerde, dat Zijn woord in de
gehele wereld gepredikt zou worden, hetgeen tot
op heden gebeurt (Matth. 24:14). Dat zei Jezus in
een periode, dat Hij alleen maar twaalf moedeloze
discipelen om Zich heen had. Hij wist, dat één van
hen Hem verraden zou en een andere Hem verloochenen zou, terwijl alle anderen uit angst zouden
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vluchten. Hoe kon Jezus in zo’n situatie nu zoiets
profeteren? Alleen omdat Hij zelf de Waarheid is
en de kracht bezit om ervoor te zorgen dat Zijn
profetieën in vervulling gaan.
Napoleon bekende aan het eind van zijn leven:
«Ik sterf voor mijn tijd en mijn lichaam zal aan de
aarde worden teruggegeven om daarin de wormen tot spijs te zijn. Dat is het naderende lot van
de grote Napoleon. Wat een verschil tussen mijn
diepe ellende en het eeuwige Rijk van Christus, dat
verkondigd wordt, geliefd is en wordt geprezen en
over de gehele aarde verspreid». 4
Jezus beloofde, dat de poorten van de hel
Zijn Gemeente niet zouden kunnen overweldigen
(Matth. 16:18). Koninkrijken, machtsblokken en wereldrijken zijn ondergegaan, vele daarvan hadden
een vijandige instelling tegenover de Christenen,
maar zij konden het Christendom niet uitroeien;
integendeel het is gegroeid. Denk eraan, dat Jezus deze belofte gaf toen er nog helemaal geen
gemeente bestond. Hoe wist Hij dan toch dat de
poorten van de hel Zijn Gemeente niet zouden kunnen overweldigen? Omdat Jezus Christus oneindig
veel meer weet dan wij mensenkinderen!
Jezus voorspelde de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden onder alle
volkeren, maar ook hun herstel vóórdat Hij weer-
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komt (Luc. 21:24). Onze generatie is ooggetuige
van de opnieuw onstane Joodse staat.
Jezus voorspelde, dat de Joodse nationale
indentiteit ondanks de eeuwenlange verstrooiing
van Israël niet verloren zou gaan (Jer. 31:36; Matth.
24:34).
Joachim Langhammer schreef: «Israël is een
levend wonder. Het is een volk, dat gedurende 4000
jaren door alle volken gehaat en bestreden is, aan
wie de oorlog verklaard werd en dat uitgeroeid werd
– en toch niet uitgeroeid kon worden. Integendeel!
Er is geen volk op aarde, dat momenteel zo sterk
in het middelpunt van de wereldgeschiedenis staat
als het volk Israël!» 6
Jezus sprak: «De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan» (Marcus 13:31, St. Vert.). Zijn woord
staat als een rots in de branding! Duizenden jaren
van vijandschap tegen Zijn woord hebben daar niets
aan kunnen veranderen.
Bij de bovenstaande uitspraak van Jezus Christus schrijft een Bijbelcommentaar zo ongeveer: «Als
dit woord niet waar is, dan is de man, die deze
uitspraak deed, niet goed en niet heilig, maar is de
grootste dwaas ter wereld. Is het echter waar, dan is
Jezus alles wat Hij beweerde te zijn: Schepper, Heer
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aller tijden, Zoon van God en daarmee God zelf. Hij
overzag een universum met stralende zonnen en
melkwegstelsels en zei, dat dit alles zal vergaan.
Maar in tegenstelling tot die stervende zonnen en
exploderende sterrenstelsels zullen Zijn woorden
nooit vergaan. Hoe kan het wormpje mens zich aan
zulke uitspraken onttrekken?»
Baron von der Ropp, een ingenieur en geoloog,
schreef: «Het woord van Jezus: ‘Mij is gegeven alle
macht in de hemel en op de aarde.’ (Mt. 28:18)
was voor mij de aanleiding om de hele wereldgeschiedenis te gaan bestuderen. Het valt iedereen
op, dat Jezus Christus de veruit meest invloedrijke
persoon daarin geweest is. Mijn studie eindigde
met de erkenning, dat oude en nieuwe tijd in Hem
hun werkelijke zin vinden, dat alleen Hij de sleutel
is voor het begrijpen van de geschiedenis, ja dat
zij zonder Hem in het geheel geen herkenbare zin
heeft». ¹
Maar ook met betrekking tot de Oud-Testamentische profetieën over de Messias is Jezus
Christus de vervulling. Zo werd onder andere ongeveer 1500 jaar voor Zijn komst voorspeld,
• dat Hij uit de stam van Juda zou komen (Gen.
49:10) • dat Hij uit het huis van David zou stammen (Jes. 11:1; Jer. 33:21) • dat Hij uit een maagd
geboren zou worden (Jes 7:14) • dat Hij in een klein
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dorp, Bethlehem genaamd, ter wereld zou komen
(Micha 5: 1,2) • dat Hij de offerdood sterven zou
(Jes. 53:1-12) • dat Hij door kruisiging Zijn leven
zou verliezen (Ps. 22:1-21) • dat Hij uit de dood op
zou staan (Ps. 16:8-11; Jes. 53:10-12) • dat Hij naar
de aarde terug zal keren (Zach. 14:4) • dat Hij op
de wolken des hemels verschijnen zal (Dan. 7:13).
In het totaal zijn er 330 opvallend nauwkeurige
en uiterst genuanceerde profetiën betreffende de
eerste komst van de Here Jezus, die allemaal letterlijk in vervulling zijn gegaan en controleerbaar
zijn.

Zulke voorspellingen in verband met alle andere
religies of groten der aarde vinden we nergens. Zo
is er bijvoorbeeld geen enkele voorspelling over de
komst van de profeet Mohammed of van Boeddha
en al die anderen. Alleen op die Ene kunnen al deze
beloften slaan. Hij heeft ze voor het grootste deel
allemaal vervuld en zal de nog onvervulde evenzo in
vervulling doen gaan: Jezus, de man van Nazareth,
de Zoon van de levende God!
Niemand anders in de wereldgeschiedenis
kan dit van zichzelf beweren. En Hij, deze unieke,
onvergelijkbaar, wonderbare Heer, roept u, beste
lezer(es), toe: «...en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins
uitwerpen». (Joh. 6:37). En waar zouden wij anders
heen willen gaan, dan naar Hem?
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7

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in hetgeen Hij aan en in de
Zijnen doet

Om misverstanden
uit de weg te
ruimen – of
misschien ook
misleiding van
onszelf – moeten we eerst
duidelijk stellen, wie zich
mag rekenen
tot ‘de Zijnen’.
De Bijbel geeft ons daarop een heel duidelijk antwoord.
De opgestane Heer spreekt: «Zie, Ik sta aan
de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem
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hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij» (Op.
3:20).
«Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun
heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven» (Joh. 1:12).
«Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de
Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet» (1
Joh. 5:12).
Wie dus heel bewust de beslissing neemt om
Jezus in zijn hart toe te laten, die is Zijn eigendom
– waarover Hij het recht heeft te beschikken – en
behoort dan tot de Zijnen. Zo’n mens is dan een
kind van God. Bent u dat? Als dat niet zo is, dan
zou u die beslissing vandaag nog moeten nemen
(vgl. ook Hoofdstuk 10 «Hoe u vandaag Christen
kunt worden» op blz. 75), want iedere dag zonder
Hem is een trieste, verloren dag! Wie het eigendom
van Jezus Christus is, mag elke dag Zijn nabijheid
ervaren. U heeft dan niet alleen een heerlijk uitzicht
op de toekomst, maar ook nu al een dagelijks leven,
waarin een enorme rijkdom verborgen is!

Wie de beslissing neemt vóór de Here Jezus,
of die beslissing al genomen heeft, in diens leven
gebeuren geweldige dingen:
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1. De verhouding tot God is niet meer die van
een zondaar tegenover een rechtvaardige Rechter,
maar de verhouding van een kind ten opzichte van
zijn Vader: «Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft: want wij mogen ons niet alleen Zijn kind
noemen, maar wij zijn het werkelijk. Als Zijn kinderen
zijn wij vreemden voor deze wereld, omdat God voor
hen een vreemde is» (1 Joh. 3:1, Hfa).
2. Kinderen van God worden geliefd door de
hemelse Vader. De liefde, die Hij voor de Zijnen
heeft, is geen onbestendige, van buien afhankelijke
liefde, maar een eeuwige liefde. Als u uw ogen ‘s
morgens opendoet en ‘s avonds weer sluit, mag
uw eerste en laatste gedachte zijn: «God heeft mij
aanvaard en Hij houdt van mij met een eeuwige
liefde». Hoe groot die liefde is, staat in Romeinen 8:
38–39: «Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch
leven, noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onze Here».
3. U heeft een totaal nieuwe positie verworven,
want u bent een nieuw mens geworden. «Als ik toch
eens helemaal opnieuw zou kunnen beginnen», dat
is de wens van ontelbaar veel mensen. Door de
overgave aan de Here Jezus is dat mogelijk ge-
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worden: «Zo dan, indien iemand in Christus is, die
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,
ziet, het is alles nieuw geworden» (1 Cor.5:17, St.
Vert.).
4. U mag nu dagelijks al uw zorgen en noden, ja
al uw wensen, in gebed brengen bij de Here Jezus:
«Maakt u geen zorgen! U mag God om alles vragen.
Zeg Hem wat u ontbreekt en dank Hem! God zal u
Zijn vrede schenken, een vrede, die alle verstand
te boven gaat en onze harten en gedachten bewaart in het geloof aan Christus Jezus» (Fil. 4:6,7;
Hfa). Wie anders dan Jezus Christus kan u zoiets
aanbieden?
5. U mag weten: Ik heb een God, die trouw is en
blijft en die Zijn beloften waar maakt. De garantie,
dat u het doel bereikt, ligt niet in u, maar in Hem. U
mag Hem in goede en slechte dagen volledig vertrouwen. Hij laat u nooit in de steek: «Hiervan toch
ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed
werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten,
tot de dag van Christus Jezus» (Fil. 1:6).
6. U mag de zekerheid hebben, dat elke
«kleine», «grote», «lichte» en «zware» zonde uit het
verleden weggedaan is, als u deze oprecht beleden
heeft en om vergeving heeft gevraagd. Door deze
volkomen vergeving bent u ook van elke occulte
of zelfs demonische band bevrijd. U staat van
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nu af aan niet meer onder de ban van de duivel,
maar onder de heerschappij van Jezus Christus:
«God heeft het bewijsstuk, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde, weggedaan door het aan
het kruis te nagelen: Op deze manier heeft Hij de
duistere demonische machten ontwapend en hun
onmacht openlijk tentoongesteld toen Christus aan
het kruis over hen zegevierde»(Col. 2:14,15; Hfa.).
Luther vertaalt vers 15 zo: «...en heeft ontwapend
de overheden en machten, en die openlijk ten toon
gesteld, en daardoor een triumf uit hen gemaakt in
Christus».
Als u, nadat u een kind van God geworden bent,
toch weer op de een of andere manier in zonde valt
– wat u kunt vergelijken met een ongeluk –, dan is
dat weliswaar een verdrietige nederlaag, maar u
mag daardoor niet vertwijfeld raken! U mag – integendeel – dit mislukken belijden en de Here Jezus
om vergeving vragen en dan ziende op Hem verder
gaan: «Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet
tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij
hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus,
de rechtvaardige» (1 Joh. 2:1).
7. Uw leven heeft zin gekregen! Veel mensen zijn
hun leven lang op zoek naar de zin van het leven.
De ware zin van een leven is God en Zijn Zoon te erkennen en in ongestoorde gemeenschap met Hem
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te leven en deel te hebben aan het eeuwige leven:
«Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is
en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te
kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon
Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het
eeuwige leven» (1Joh. 5:20).
8. Een mens, die de Here Jezus in zijn hart binnengelaten heeft, mag zeker zijn van zijn eeuwig
heil: «Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam
van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig
leven hebt» (1Joh. 5:13).
9. Wie dat innerlijke contact met de Here Jezus
heeft, die mag ook weten, dat de Here hem de
kracht zal geven om in het dagelijks leven alle kleine
en grote zorgen het hoofd te bieden. Zo’n mens is
niet meer uitsluitend op zichzelf en zijn eigen kracht
en gaven aangewezen, want er staat geschreven:
«Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte» (Jes. 40:29).
10. De Here geeft ook vrede en vreugde! Het
leven van een Christen is beslist niet saai, zoals
velen denken. Integendeel, het geloof in Jezus en
het volgen van Hem in de praktijk van elke dag,
maken het leven interessant: men mag dingen door
het geloof ervaren; men mag zien, hoe God in het
dagelijkse leven werkt en aanwezig is! De Here heeft
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deze vrede en vreugde aan ons beloofd: «Ook al blijf
Ik niet bij u, u zult toch vrede hebben. Het is Mijn
vrede, die Ik u geef; een vrede, die verder niemand
geven kan. Wees daarom niet bezorgd en wees
niet bang!» (Joh. 14:27; Hfa.). «Dit alles zeg Ik u,
opdat Mijn vreugde u geheel vervult en uw vreugde
daarom volmaakt zal zijn» (Joh. 15:11; Hfa.). Het
is en blijft waar, wat Jezus heeft gezegd: «Ik ben
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed»
(Joh. 10:10).
En nu vraag ik u, beste lezer(es): Is het dus de
moeite waard om Christen te zijn?!
Het zou echter een verkeerde conclusie zijn
om te stellen, dat het leven van een Christen dus
altijd over rozen gaat en elke dag de zon schijnt,
dat er geen problemen meer zijn en alles gesmeerd
verloopt. Nee de waarheid is, dat het leven van een
Christen, die de Here Jezus zonder compromis wil
volgen, vaak zeer veel verzet en vijandschap ondervindt.
Kinderen van God worden ook niet automatisch
bewaard voor pijn, ziekte, leed en zogenaamde slagen van het noodlot. Maar in die moeilijke tijden
worden we gedragen door de zekerheid, dat wat er
ook gebeurt, Gods beloften blijven bestaan.
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Wij weten vast en zeker, dat ons leven in Zijn
hand geborgen is, dat Hij ons door de crises heendraagt. En bovendien hebben wij een levende hoop.
De wetenschap, dat niet de moeilijkheden, die een
Christen soms te doorstaan heeft, het laatste woord
hebben, maar de heerlijkheid, die ons te wachten
staat! Dat geeft ons de kracht, rust en geborgenheid
om door te gaan! Daarom is het de moeite waard
om Christen te zijn!
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8

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn wederkomst

De Here
heeft het over
Zichzelf, als
Hij zegt: «Zie,
Hij komt met
de wolken en
elk oog zal
Hem zien, ook
zij, die Hem
hebben doorstoken; en alle
stammen der
aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben
de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die
was en die komt, de Almachtige» (Op. 1:7,8). Jezus
is van eeuwigheid God, Hij was als mens op deze
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aarde en stierf aan het kruis. Maar Hij is opgestaan
uit de dood en zal terugkomen. Over deze wederkomst van Hem spreekt Ethan reeds in Psalm 89:7:
«...want wie in de hemel (Luther vert.: wolken) kan
de Here evenaren, wie onder de goden is de Here
gelijk?» Jezus zal weerkomen, eerst voor degenen,
die in Hem geloven om hen naar de hemel te halen
(vgl. Joh. 14:1-6). Korte tijd later zal Hij zichtbaar op
de wolken der heerlijkheid op deze aarde komen,
de wereld oordelen en Zijn Rijk vestigen. Alles in
onze wereldgeschiedenis gaat deze gebeurtenis,
het hoogste doel (!), tegemoet: De wederkomst van
Jezus Christus.
Over de toekomst van de Here Jezus schreef
Dr. Theo Lehmann: «Jezus Christus hoort niet bij die
velen, die er een tijd lang zijn en dan in de nevel van
de geschiedenis verdwijnen. Zijn Naam is ook niet
één van die namen, die een tijdlang in de krant staan
en een paar jaar later weer vergeten zijn... Hij is de
Eerste, de Schepper van deze wereld – en Hij is de
Laatste. Als al die goden en afgoden verdwenen
zijn, al die systemen en wereldbeschouwingen, al
die machtige grondleggers van grootse culturen,
architecten van indrukwekkende, prachtige bouwwerken, van vreselijke verbanningsoorden, als zij
allemaal verdwenen zijn uit de vensters van hun
paleizen, als zij naar beneden getuimeld zijn vanuit
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hun hoge posities, als zij afgedaald zijn van hun
‘hoge paard’ en van hun voetstukken gevallen, als
zij stof zijn – vergeten, spoorloos verdwenen, ondergegaan, als deze hele wereld zal vergaan: Jezus
Christus is de Laatste. De goden en afgoden, van
vroeger en nu, zult u nooit weer tegenkomen. Maar
Jezus Christus, Hém zult u tegenkomen. Hij staat
aan het einde van de geschiedenis en ook aan het
einde van uw leven». 7
In Handelingen 10:42 staat over de Here Jezus
Christus geschreven: «...en Hij heeft ons geboden
het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die
door God is aangesteld tot rechter over levenden en
doden». Dat wil niets anders zeggen dan: Het ogenblik komt, waarop ieder mens voor Hem, de unieke,
niet-te vergelijken en wonderbare Here, zal staan – de
ene als mens, die voor eeuwig gered is, de andere, die
het goddelijke aanbod van het heil in Jezus Christus
afgewezen heeft, als de mens, die voor eeuwig verloren is. Daarom moet u beslist Christen worden en
Hem niet langer weerstaan! Dat zou niet alleen zinloos
zijn, maar ook tot uw eigen schade!

Paulus heeft een tijd lang geprobeerd tegen
Jezus te strijden, maar toen hij Jezus ontmoette,
gebeurde het volgende: «...en toen wij allen ter
aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in
de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolgt
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gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit
te slaan» (Hand. 26:14). De Duitse bijbelvertaler Albrecht merkt bij deze tekst op, dat hier verwezen
wordt naar een Griekse zegswijze. Daarbij doelde
men op een weerspannig trekdier, dat zichzelf erge
pijn deed, als het tegen de scherpe stok van de
voerman achteruit trapte. De betekenis van deze
uitdrukking is: «Je probeert tevergeefs om Mij te
weerstaan».
Er komt een dag, waarop de volgende bijbeltekst letterlijk in vervulling zal gaan: “Daarom heeft
God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam
boven alle naam geschonken, opdat in de naam van
Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de
hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot
eer van God , de Vader!” (Fil. 2:9-11).
Ziet u, beste lezer(es), Jezus is ook daarin zó
uniek, dat Hij de zondaars niet aan hun lot overlaat.
Hij keert zich niet af van de mensen, maar keert zich
juist naar hen toe. Daarom is Hij ook op deze aarde
gekomen, gestorven en opgestaan. Hij houdt zoveel
van u als niemand anders kan doen en Hij komt u
tegemoet met Zijn grote liefe. Hij heeft als enige
de macht om uw zonden te vergeven, u in Zijn Rijk
toe te laten en u eeuwig leven te geven. Wit u Zijn
uitgestrekte Hand nu niet grijpen?!
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9

Jezus: uniek, onvergelijkbaar,
wonderbaar –
in Zijn hemelse beloning aan
kinderen van God

Kinderen
van God
zullen een
lichaam
krijgen,
dat overeenkomt
met Zijn
heerlijkheidslichaam
Wij leven nu in een gebrekkig, sterfelijk lichaam,
dat onderworpen is aan ziekte, ouderdom en uiteindelijk de dood. Ons lichaam is beperkt, het wordt
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gekenmerkt door de zonde. Op de dag van de opname (of de opstanding uit de dood, als we vóór de
opname sterven) zal de Here aan Zijn kinderen een
heerlijkheidslichaam geven. «Want wij zijn burgers
van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan
Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar
de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan
onderwerpen» (Fil. 3:20,21).
Wij zijn – welk een geweldig voorrecht, welk
een eer! – geroepen «tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus» (2 Thess. 2:
14). Ons lichaam zal gelijk zijn aan Zijn verheerlijkt
lichaam. Dat wil niet zeggen, dat wij aan de goddelijkheid van de Here Jezus gelijk zullen zijn, maar
toch lijken wij op Hem. Wij zullen er zeker verschillend uitzien en als individu herkenbaar zijn. Maar
ons lichaam zal dan niet meer aan het verval onderworpen zijn, maar is op geweldige wijze aangepast
aan de omstandigheden in de hemel.

Kinderen van God zullen erfgenamen van God zijn
Dat wij werkelijk erfgenamen van God zullen zijn
staat in Efeze 1: 18: «Hij opene u de ogen, opdat u
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kunt zien waartoe u geroepen bent, waarop u hopen kunt en welk een onvoorstelbaar rijke erfenis u
allen wacht, die gelooft in de Here Jezus Christus»
(Hfa). Degenen, die in Christus geloven zullen in de
eeuwige hemel voor alle engelen van God openbaar
worden als zonen en dochters van de hemelse Vader. Als kinderen van God zullen zij als erfgenamen
aan de totale rijkdom van de heerlijkheid van God
deelhebben! Dat overtreft al onze voorstellingen.
Iets groters kan gewoon niet bestaan!
Als u, die dit allemaal leest, de Here Jezus in
uw hart toegelaten heeft en Hem volgt, zult u deelgenoot zijn van alles wat God is en wat van Hem is!
met andere woorden: U zult dan deelhebben aan
alles wat er aan heerlijkheid in de hemel is!
Erfgenaam van God zijn betekent, geen gebrek
meer te hebben aan wat dan ook. In de hemel zal
alles in overvloed, in onvoorstelbare schoonheid
zijn. De Bijbel geeft ons in Openbaringen 21 en 22
een beschrijving van de hemel:
Het bouwmateriaal van de muren van het hemelse Jeruzalem zal jaspis zijn.
De stad en de straten daarin zullen van goud
zijn, als zuiver glas. Deze pracht kunnen wij ons
gewoon niet voorstellen.
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De fundamenten van de muren zullen versierd
zijn met de mooiste edelstenen en de twaalf poorten, die ingang tot de stad verschaffen, zullen uit
twaalf paarlen bestaan, die zo groot zijn als de
stadspoort.
Vanuit de troon van God en van het Lam zal
een stroom van levend water vloeien, helder als
kristal.
Met het oog op deze heerlijkheid heeft iemand
eens gezegd: «We hoeven niets te betalen, maar we
zullen alles meemaken – niet een minuut of een uur,
maar een hele eeuwigheid». Waarom? Omdat Jezus
de hele prijs betaald heeft voor onze verlossing! Hij
heeft met Zijn bloed de toegang tot het Hemelrijk
voor ons gekocht (Hebr. 10:19,20).

Kinderen van God zullen daar wonen, waar God en Jezus Christus
thuis zijn.
De Here Jezus zelf heeft ons dat beloofd: «In
het huis Mijns Vaders zijn vele woningen (anders
zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u
plaats te bereiden;en wanneer Ik heengegaan ben
en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben»
(Joh. 14:2,3). Wij zullen dus eenmaal daar mogen
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wonen, waar God zelf Zijn thuis heeft. Ons menselijk voorstellingsvermogen schiet tekort om een
voorstelling te kunnen maken van deze heerlijkheid
van het Vaderhuis. Wat wij echter mogen weten, is
het volgende:
De architect van dit huis is God Zelf. Hij is naar
Hebreeën 11:10 «de ontwerper en bouwmeester»
van dit eeuwig tehuis.
Deze woningen zijn zo onvergelijkelijk mooi,
omdat zij niet door mensenhanden, maar door de
almachtige God gebouwd zijn (2 Cor. 5:1).
Deze hemelse woonruimte heeft geen natuurlijk- of kunstlicht nodig. Zij is niet afhankelijk van
de zon of de maan, omdat de heerlijkheid van God
haar verlicht en haar lamp is het Lam, dus Jezus
Christus (Op. 21: 23).
In deze hemelse woonplaats zal meer dan genoeg ruimte zijn en wel voor allen, die in de Here
Jezus geloven uit alle tijden en alle volken.
Er zullen eeuwigheden voor nodig zijn om de
hemel te onderzoeken en men zal steeds weer
nieuwe dingen ontdekken!
Kinderen van God zullen een eeuwig, nooit eindigend feest vieren in ongestoorde gemeenschap
met God de Vader en de Here Jezus Christus.
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Over dit onvoorstelbaar mooie feest lezen wij in
Openbaringen 21:3: «Een geweldige stem hoorde ik
van de troon roepen: ‘Hier zal God midden onder de
mensen zijn! Hij zal bij hun wonen en zij zullen Zijn
volk zijn. Ja van nu af aan zal God zelf als hun Heer in
hun midden leven’» (Hfa). Omdat God midden onder
de mensen zal verblijven, is de hemel een oord van
onuitsprekelijke vreugde en volmaakt geluk. Geen
enkel negatief kenmerk van deze wereld zal daar
nog bestaan (Op. 21:27).
De hemel wordt met een bruiloftsfeest vergeleken, dat is een beeld van het toppunt van alle
feesten.
In Johannes 16: 20, 22, 24 staat, dat elk verdriet
in blijdschap veranderd zal worden, dat deze blijdschap nooit meer afgenomen zal worden en dat het
een volkomen blijdschap is.
Petrus schrijft: «U hebt Hem nooit gezien en
houdt toch van Hem. U gelooft in Hem, alhoewel
u Hem ook nu niet kunt zien en u verheugt u op de
dag, dat Hij weerkomt» (1 Petr. 1: 8, Hfa)
In dit licht verstaan wij ook de woorden van de
Here Jezus: «...verheugt u, dat uw namen staan
opgetekend in de hemelen» (Luc. 10:20).
In de hemel zullen we zeker ook kunnen genieten met onze zintuigen. Zo begrijp ik in ieder
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geval 1 Cor. 2:9: «Maar, gelijk geschreven staat (in
Jes. 64:3): Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die
Hem liefhebben».
De hemel is vol met leven en overvloed! Gebrek
lijden is daar een onbekend begrip, want er hoeft
niets aangevuld of verbeterd te worden. Ook verveling zal daar een onbekend verschijnsel zijn, omdat
de hemel volmaakt is en een oneindig en vervuld
leven biedt.

Kinderen van God zullen in de hemel geen onbeantwoorde vragen
meer hebben
Iedere vraag wordt beantwoord, ieder waarom
zal verstommen. In het alles doordringende licht
van de Here Jezus zullen we alles zien en begrijpen.
Zelfs de geringste twijfel zal verdwijnen. De Here
Jezus zegt dat zo troostend: «Ook gij hebt dan nu
wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart
zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dage zult gij Mij niets vragen»
(Joh. 16:22,23). Wij zullen dan plotseling begrepen
hebben, dat alle dingen moesten medewerken ten
goede voor ons en dat veel moeilijke wegen ons
tot heil geweest zijn.
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Kinderen van God zijn in de hemel op de plaats waar de kroning
plaatsvindt en waar zij mee mogen
regeren.
Alles wat wij in dit leven als door genade verloste kinderen van God in de naam van onze Here
Jezus Christus doen, houdt eeuwig zijn waarde. Zo
is bijvoorbeeld aan allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad, de kroon der gerechtigheid beloofd
(2 Tim. 4:7,8 St. Vert.).De Bijbel spreekt ook over
een onvergankelijke kroon (1 Cor. 9:25 St. Vert.),
over een kroon der heerlijkheid (1 Petr. 5:4 St. Vert.)
en over een kroon des levens ( Jac. 1:12).
In het boek Daniël staat, dat degenen, die velen
tot gerechtigheid geleid hebben en het evangelie
uitgedragen hebben, zullen stralen als de sterren
voor eeuwig en altijd (Dan. 12:3). En de Here Jezus zegt in Mattheus 13: 43: «Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns
Vaders». De Heilige Schrift vertelt ons ook, dat
degenen die de Here toebehoren met Hem zullen
regeren tot in alle eeuwigheden (Op. 22:5).
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Kinderen van God zijn in de hemel
op de plaats waar volkomen liefde
heerst
De Bijbel zegt, dat de liefde nooit zal vergaan
(1 Cor. 13:8,13). Want in de hemel zullen we leven
in de directe nabijheid van Hem, die liefde is, die
de liefde met Zijn hele wezen vertegenwoordigt.
Haat en dergelijke gevoelens zijn in de hemel totaal
onbekend. De liefde alléén zal regeren en daarom
zal iedereen elkaar liefhebben.

De hemel is ook de plaats waar
veel dingen niet meer zullen
bestaan
Er zullen geen tranen meer zijn, want God zal
alle tranen van de ogen van Zijn kinderen afwissen
(Op. 21:4).
Dromen zullen er ook niet meer zijn. Hier op aarde zijn we vaak vol van dromen en fantasieën. We
dromen van een droombaan, een droomvakantie,
een droomstrand, een droompartner, een droombruiloft. Al deze dromen en verlangens zullen voorbij
zijn, omdat de werkelijkheid en de heerlijkheid alle
dromen en fantasieën oneindig overtreft.
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Er zal geen zee meer zijn (Op. 21:1). De zee is
een beeld van de onrust, zowel van de onrust van
de volkerenwereld als ook van de onrust van het
eigen mensenhart en van een demonische mensheid. In de hemel komt alles tot rust en eeuwige
vrede zal regeren.
In de hemel zal ook geen leed en verdriet meer
zijn, geen geschreeuw, geen pijn, geen angst of
moeite (dit zijn de uitdrukkingen van verschillende
vertalers van Openbaringen 21:4). Er zal echter ook
geen vloek meer zijn (Op. 22;3); er zal geen nacht
meer zijn (Op.22:5) en ook de dood zal weggedaan
zijn (Op. 20:14; 21:4).
Niets zal meer zijn zoals het was! God zal alles
nieuw maken en wel volkomen nieuw. Bovendien
zullen er in de hemel dingen zijn, die er nog nooit
geweest zijn (Op. 21:4,5).
Uit de hemel kan men niet meer verdreven
worden, want het is een definitieve woonplaats
van degenen, die in de Here Jezus geloven. Alle
heerlijkheid zal van eeuwigheid tot eeuwigheid
ondervonden worden: «wedergeboren … tot een
levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte
en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u» (1 Petr. 1:4). De hemel is het hoogste doel voor ons mensen, de hoogste roeping.
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De hemel is ook de plaats waar geen zonde is.
Daarom zal niemand met zonde in de hemel binnenkomen: «En in haar zal niets onreins binnenkomen,
en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen
zij, die geschreven zijn in het boek des levens van
het Lam» (Op. 21:27; vgl. ook vers 8).
Zoals de hemel een wonderbare realiteit is, zo
is ook de hel een verschrikkelijke realiteit. Jezus
heeft zeer vaak over de hel gesproken. De hel is de
plaats waar alles, wat we hiervoor hebben geprobeerd te beschrijven over de eeuwige heerlijkheid,
niet aanwezig is: Dat is de plaats waar men voor
eeuwig van God gescheiden is en van alles wat Hij
aan Zijn volgelingen schenkt. De hel is de plaats
van kwelling voor al degenen, die geen vergeving
ontvangen hebben door het bloed van het Lam
van God.
Jezus Christus is de enige en unieke grote
Verlosser, die voor ons geleden heeft om voor ons
de toegang tot de hemel mogelijk te maken en te
garanderen. Alleen degene, die in Hem gelooft en
die zijn leven met alle schuld en zonde aan Hem
overgeeft, wordt toegelaten in het Koninkrijk van
God.
Iemand stelde eens de vraag: «Waarom ter wereld lopen wij weg van het Leven, terwijl we bang
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zijn voor de dood? Waarom vluchten we voor de
waarheid, terwijl we zo genoeg hebben van de leugen? Hoezo blijven we op al die kromme wegen, als
die sluipwegen van de zonde ons alleen maar in het
verderf storten? Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie tegen Jezus is, heeft geen
toekomst. – Maar mensen, die zich door de Here
Jezus laten roepen en Hem gaan volgen, hebben
heerlijke toekomstperspectieven. Hun Heer komt
terug! In het geloof zien zij een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde!»
En nu zeg ik het voor de laatste keer: Het is
de moeite waard om Christen te zijn! En ik vraag
u ook in alle liefde voor de laatste keer: Wilt u niet
een concrete beslissing nemen en Jezus Christus
in uw hart toelaten?
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10

Hoe u
vandaag
Christen kunt worden

Ga maar,
zoals u nu
bent, in het
gebed naar de
Here Jezus.
Zeg Hem, dat
u van nu af
in Hem wilt
geloven en
vraag Hem om
vergeving van
uw zonden.
Vraag Hem heel concreet om in uw leven te komen. Zeg tegen Hem dat Hij nu Uw Heer en Meester
mag zijn en dat u vanaf dit moment de leiding van
uw leven aan Hem toevertrouwt.
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Dank de Here Jezus Christus, dat Hij voor u en
uw schuld aan het kruis is gestorven. Dank Hem
ook, dat Hij uit de dood is opgestaan om u het
eeuwige leven te geven. In Johannes 1:12 staat:
«Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun
heeft Hij macht (Albr. Vert.: het voorrecht) gegeven
om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam
geloven». Neem de verlossing dankbaar in geloof
aan!
Belijd uw geloof aan andere mensen. Lees dagelijks in de Bijbel en zoek contact met mensen,
die ook in de Here Jezus geloven.
Als u vragen heeft of pastorale hulp nodig heeft,
mag u ons beslist schrijven. Als u dat wilt sturen we
u graag meer lectuur toe over het leven met Christus. Dat doen wij gratis en het verplicht u tot niets.
Vul daarvoor de bon in, die we hiernaast afgedrukt
hebben en stuur die naar het aangegeven adres.
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Bestelformulier
 Ik werd aangesproken door het boekje «Waarom het de moeite waard is Christen te zijn» en
heb op ____________ een beslissing genomen
om de Here Jezus te volgen - ik heb Hem in
mijn leven toegelaten. Stuur mij daarom gratis
en vrijblijvend verdere lectuur over een leven
met de Here Jezus.
 Ik ben al een Christen en wil dit boekje aan
anderen uitdelen. Wilt u mij daarom gratis
___________ exemplaren toesturen?
 Dhr.

 Mevr.

Voorletter(s) _______________________________________
Naam _____________________________________________
Leeftijd ___________________________________________
Straat + huisnr. ____________________________________
P.code ____________________________________________
Woonplaats _______________________________________
Land _____________________________________________
Datum ____________________________________________
Handtekening _____________________________________
Stuur deze bon naar: Middernachtsroep, Postbus 193,
NL-3940 AD Doorn, tel. 0343-477288
Waarom het de moeite waard is Christen te zijn
bestelnr.: 535 – gratis bij ons verkrijgbaar
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