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1 
HOOPVOL LEVEN
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd 
in geen verhouding staat tot de luister die ons in 
de toekomst zal worden geopenbaard.

ROMEINEN 8:18

In het christelijk geloof kennen we de bekende drieslag 
van geloof, hoop en liefde. We hebben het veel over ons 
geloof en het gaat ook vaak over de liefde, maar over de 
hoop hebben we het lang niet zo vaak. Dat komt mis
schien omdat datgene waar je op hoopt en wat je dus nog 
niet ziet of meemaakt, meer op afstand voelt. Tegelijkertijd 
houden we het geloven en liefhebben niet vol als we niet 
zouden hopen. We weten dat er nog iets gaat komen, dat 
het leven anders gaat worden. We weten dat de gebro
kenheid en de zondigheid van dit bestaan een keer zullen 
ophouden. Dan begint het volmaakte, heerlijke leven met 
God en elkaar. Dat is de hoop van een christen. 

Een van de mooiste bijbelgedeelten over de hoop van een 
christen is Romeinen 8:1825. Paulus heeft het in het begin 
van dit hoofdstuk over de manier waarop we ons mogen 
laten leiden door de Heilige Geest. Gods Geest leert ons 
God kennen als onze hemelse Papa (vers 1516). Als kinde
ren van de Vader zijn we broers en zussen van Jezus. Net 
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als Hij zullen ook wij eerst door moeite en gebrokenheid 
heen moeten voordat we onbezorgd kunnen genieten 
van het leven met God in zijn glorie (vers 17). En dan be
schrijft Paulus het grote verlangen van gelovigen naar die 
bevrijding uit het lijden, zodat ze eindelijk helemaal vrij 
zijn in Gods koninkrijk. 

Paulus is heel direct over het leven dat we nu leiden. Dat 
is een leven waarin niet alleen de hele schepping, maar 
ook wijzelf lijden aan zinloosheid (vers 20, 23). Het lijkt 
wel of hij Prediker citeert: ‘Lucht en leegte, zegt Prediker, 
lucht en leegte, alles is leegte’ (Prediker 1:2). Niet leuk om 
te lezen, maar wel herkenbaar als we eerlijk onder ogen 
durven zien hoe weinig we zelf in de hand hebben en hoe 
veel zinloosheid er is. We vallen onszelf vaak tegen en wat 
we proberen op te bouwen, breekt ons soms weer bij de 
handen af. Dit zorgt voor een gevoel van onrust. Paulus vat 
het leven samen als slavernij aan de vergankelijkheid: of 
we willen of niet, de gebrokenheid is er gewoon (vers 20). 
Het is de wet van het bestaan dat iets wat opgaat en blinkt, 
ook weer wegzinkt. Hoe kan het toch dat we zo hangen 
aan deze manier van leven, terwijl het zo’n vermoeiend 
bestaan is?

Paulus schildert hier het grote plaatje van ons leven: we 
zitten vast in een leven dat broos en zinloos is, maar er is 
hoop! Het tijdelijke lijden onder de gebrokenheid weegt 
niet op tegen datgene wat ons na dit leven wacht: grenze
loos genieten van een leven met God. Hoe ziet dat leven er 
straks uit? Het houdt ‘vrijheid en luister’ van Gods kinderen 
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in (vers 21). Nu leven we nog als slaaf van de vergeefsheid, 
straks als kind vol vrijheid en heerlijkheid. Van gebonden 
slaaf naar vrij kind dat alles krijgt wat de Vader ook heeft. 
De ‘luister’ waarover Paulus schrijft, is de glorie van God 
zoals die ook in het Oude Testament bij Israël was. Als Mo
zes de Tabernakel binnen ging, daalde de heerlijkheid van 
God daar ook neer. Als Mozes na die ontmoeting met God 
naar buiten kwam, straalde zijn gezicht zo van Gods glo
rie dat iedereen z’n ogen moest bedekken om niet blind 
te worden. De luister of de glorie van God betekent dat 
God er is met zijn liefde, trouw, goedheid en al die andere 
geweldige eigenschappen. Straks zullen we vol van God 
zijn en dan hebben we dezelfde liefde in ons die God in 
zich heeft! Zoals God Jezus heeft opgenomen in glorie, 
zo worden ook wij straks opgenomen in zijn glorie. Dan 
is het weer zoals bij de schepping en zijn we in volkomen 
harmonie met God, elkaar en onszelf. Dat is vrijheid, heer
lijkheid, vrede en rust.
 
En daarop mogen wij als gelovigen hopen. Hopen is reik
halzend verlangen (vers 19). Hopen is wat een verliefd stel 
doet als ze zielsveel van elkaar houden, maar nog niet 
samenleven. Hopen is wat een zwangere vrouw doet als 
ze het kindje in zich voelt bewegen. Ze is al helemaal ver
bonden met haar kind, maar weet nog niet hoe het is en 
hoe het eruitziet. Hopen is wat je als kind van God doet 
als je iedere dag bidt en bezig bent met je hemelse Vader, 
maar Hem nog nooit hebt gezien of volledig hebt erva
ren. Hopen is wat je doet als je dagelijks leeft met Jezus, 
maar Hem nog nooit echt in de ogen hebt kunnen kijken. 
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Hopen is vol verlangen je verheugen op wat straks gaat 
gebeuren. 
We weten dat we straks in totale geestelijke en lichamelij
ke vrijheid zullen leven en dat we intens mogen genieten 
van de eer die God ons zal meedelen. We zullen dan zon
der zonden, zonder gebrokenheid en zonder beperking 
mogen genieten van wat God zal geven. Als we dit tot ons 
laten doordringen, leiden we te midden van de gebroken
heid een hoopvol leven!
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GEBED

Hemelse Vader, 
we worden vaak zo beheerst 
door de zorgen van vandaag en morgen, 
dat we nauwelijks verder vooruit 
durven kijken. 
Open onze ogen voor de vreugde 
die ons wacht 
als we straks voor altijd echt samen 
met U mogen leven.
Amen.
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2
LEVEN MET 
JEZUS IN HET 
VOORUITZICHT 
VAN DE 
EEUWIGHEID
‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van 
mij is, is van jou.’

LUCAS 15:31

Wie hoopvol leeft, kijkt met reikhalzend verlangen uit naar 
het moment dat Jezus terugkomt en het volmaakte leven 
met Hem zal beginnen. Maar we lopen niet alleen met ons 
hoofd in de wolken, we staan ook met onze voeten op de 
grond. Hoe ga je om met dat spanningsveld tussen nu en 
straks?

In de eerste plaats begint het eeuwige leven niet pas 
straks, na de wederkomst van Jezus, maar is dat ook in het 
tijdelijke al aanwezig. Jezus zegt in zijn gebed in Johannes 
17:3: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige 
ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.’ 
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Ons eeuwige leven begint dus op het moment dat we God 
leren kennen als onze hemelse Vader. Jezus, onze redder, 
maakt dat mogelijk. Paulus zegt: ‘Daarom ook is iemand 
die één met Christus is, een nieuwe schepping’ (2 Korinte 
5:17). Dan is de eeuwigheid al in onze ziel en hebben we 
een relatie met Jezus die nooit meer zal eindigen, zelfs niet 
als we sterven. We leren Jezus op deze aarde kennen en 
liefhebben en na de wederkomst zullen we met deze Ge
liefde verder leven op de nieuwe aarde. 
Het genieten van een leven met Jezus is dus niet alleen 
weggelegd voor later, maar ook voor vandaag. We kunnen 
sterven of het meemaken van de wederkomst vergelijken 
met wat er gebeurt als een gezin naar een ander wereld
deel verhuist. Alles wordt anders, behalve het meest we
zenlijke, de onderlinge relatie als gezin. Die blijft hetzelfde. 
De relatie met Jezus blijft ook altijd, nu en straks.

Jezus zegt nog iets anders over het leven in het zicht van de 
eeuwigheid: je moet voor jezelf geen schatten op aarde ver
zamelen, maar in de hemel (Matteüs 6:1921). Als we leven 
in de verwachting van het eeuwige leven, relativeert dat de 
natuurlijke drang naar veel bezit, een schitterende carrière, 
kortom: een leven dat alleen gericht is op jezelf. Een chris
ten hoeft niet het uiterste uit dit leven te halen als het gaat 
om status, prestatie of welvaart. Hij weet dat hij zoveel meer 
en heerlijkers in het vooruitzicht heeft. Leven in de eindtijd 
gaat om het verzamelen van schatten in de hemel. Dat is al
les waarvan we weten dat God er ook van geniet: Hem eren 
en aanbidden en daar ook echt tijd en ruimte voor maken; 
je naaste liefhebben, echte aandacht te geven aan je gelief
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den en aan ieder die op je pad komt, dichtbij en verder weg. 
En ja, je mag ook genieten van wie jij zelf bent, wat God je 
aan gaven, talenten, liefde en schoonheid gegeven heeft. 
Zo verzamel je schatten in de hemel. Dat zijn al die dingen 
die niet met geld te koop of met macht te verkrijgen zijn, 
maar die je alleen kunt ontvangen van God.

De derde gedachte van Jezus over leven in het licht van de 
eeuwigheid, is het besef van de erfenis die ons wacht. Als 
je weet dat je ouders tonnen op de bank hebben staan die 
voor jou gereserveerd zijn, hoef je zelf niet krampachtig 
te gaan sparen voor later. Zo is het ook in het leven met 
God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen, zegt Paulus 
in Romeinen 8:17. Dat betekent dat we net als Hij lijden 
onder het ‘vreemdeling’ zijn in deze wereld, maar ook dat 
we net als Hij geweldige, goddelijke kracht en rijkdom zul
len ontvangen. Petrus jubelt hierover in zijn eerste brief: ‘Er 
wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u 
gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfe
nis die nooit verwelkt’ (1 Petrus 1:4). Dat maakt Jezus ook 
duidelijk in de gelijkenis van de verloren zoon. Na de te
rugkeer van de verloren zoon zoekt de vader ook de oud
ste zoon op. Die klaagt dat hij nooit eens een geitje heeft 
gekregen van zijn vader. Daarop roept de vader uit: ‘Mijn 
jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van 
jou’ (Lucas 15:31). Dat is wat God de Vader tegen ons zegt: 
Alles wat Ik heb is ook van jou. Wij zullen de nieuwe aarde 
ontvangen, eer en glorie krijgen. Er ligt een ongelofelijk 
mooie erfenis voor ons klaar waarvan we nu al een beetje 
mogen ontvangen en genieten.
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Hoe ontvangen we nu al voorproefjes van die erfenis, de 
heerlijkheid en de liefde die ons wacht? Door de Heilige 
Geest, die in de Bijbel het voorschot van de erfenis wordt 
genoemd. In Efeziërs 1:13 en 14 staat het zo: ‘… in Hem 
bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de 
Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze 
erfenis…’ Zoals ouders bij leven vaak al een deel van de 
erfenis aan hun kinderen schenken, zo doet God dat ook. 
We mogen nu al, dankzij de Geest die in ons is, iets erva
ren van de liefde, de blijdschap, de harmonie die er is als 
we leven met Jezus. In dit leven voelen we dat beetje bij 
beetje en vaak tijdelijk, maar straks volmaakt en voor altijd. 
Koester de voorschotten van de eeuwige vreugde die we 
nu al mogen ontvangen!
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GEBED

Vader, 
ik kan het me nauwelijks voorstellen, 
maar ik dank U met heel mijn hart 
dat U alles van Uzelf met mij wilt delen. 
Laat mij nu al meer van U ontvangen, 
zodat ik net als U vol liefde ga leven.
Amen.
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