Inleiding
Heerlijkheid, wat is dat? Een heerlijkheid is van een heer, net zoals een baronie van een baron
is. Een markizaat van een markies, een koninkrijk van een koning, een keizerrijk van een
keizer, een hertogdom van een hertog enz.
Is reputatie een Nederlands woord? Dat is namelijk ongeveer wat het is. Het Hebreeuwse
grondwoord voor heerlijkheid heeft de betekenis van gewicht, niet in kilo’s, maar in waarde.
2 Kor 4: 17

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans
zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

Heerlijkheid is de uitdrukking van de uitnemende waarde die iemand heeft. Een gewichtig
persoon heeft veel heerlijkheid.
“Naam” heeft dezelfde betekenis. Iemand is meer dan hij op het eerste gezicht lijkt te zijn.
Heerlijkheid wordt ook uitgedrukt door licht. Dus licht, gewicht en Naam.
In het Oude Testament betekent heerlijkheid ook “ziel”. Ziel is niet wie iemand is, maar wat
er van hem geworden is: zijn levenswandel. Mensen hebben daarom soms heerlijkheid, maar
God vooral. En dan gaat het om Zijn ziel, Zijn Naam.
Een vaste uitdrukking in de Bijbel is: heerlijkheid en eer. Dat zijn synoniemen. Het gaat om
het “overgewicht” dat iemand heeft. In Afrika is dat overgewicht in letterlijke zin belangrijk
om “overgewicht” te hebben. Mensen met een flink postuur hebben daar al snel veel invloed.
Heerlijkheid tegenover laster
Als we over de heerlijkheid Gods spreken, dan is die heerlijkheid niet zo’n vanzelfsprekende
zaak. Wij erkennen natuurlijk Zijn heerlijkheid, maar die term ontleent zijn functie aan het
tegenovergestelde. Als Gods heerlijkheid niet in twijfel getrokken werd, zou er ook niet over
gesproken hoeven te worden.
Heel de heilsgeschiedenis heeft maar één doel, namelijk de heerlijkheid Gods, om de
eenvoudige reden dat die heerlijkheid in twijfel getrokken wordt. God wordt gekleineerd.
Men heeft Hem niet nodig. De mens kan het wel alleen af. Dr. Schüller zegt ook altijd dat we
op eigen kracht door het leven moeten. Als je in jezelf gelooft en van je eigen kracht uitgaat,
dan kun je carrière maken. “Positief denken” heet dat. Het klinkt heel religieus, maar in
werkelijkheid is het Godslasterlijk.
De discussie over de God van de Bijbel gaat altijd over Zijn heerlijkheid. “Als er dan een God
is, waarom doet Hij dan niet dit of dat?”, of: “Waarom laat Hij dit dan allemaal toe?” enz. De
Naam van God wordt gelasterd; dat is altijd al zo geweest. Zeker nu, nu Hij Zich verbergt. Hij
wordt gelasterd omdat Hij niets doet. En omdat Hij gelasterd wordt, heeft de
heilsgeschiedenis maar één doel, namelijk de heerlijkheid Gods en de openbaring daarvan.
Als God al heerlijk zou zijn, dan alleen in de rol van “Redder”. Het gaat echter niet om
redding van zondaren, want dan staan zij weer in het middelpunt. Natuurlijk gaat het daar ook
wel om, maar dat is niet waar het om draait. Daarmee degradeer je God tot een hulpje, een
dienstknecht. Zo stelt de mens zich boven God. Maar de mens is niet belangrijker dan God.
Sterker nog, de mens is voor God niet eens beminnenswaard. Niettemin heeft God de mens
lief.
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In zekere zin illustreert dat een zwakheid van God. Waarom heeft God een zwak voor de
mens? Is dat een kracht van Hem?
Om Israëls wil
De Bijbel leert dat God, omdat Hij de God van Israël is, gelasterd wordt. Even tussen haakjes,
waarom moet de Bijbel wel Gods Woord zijn? Omdat er geen volk ter wereld is dat haar
eigen geschiedenis op zo negatieve wijze vastlegt.
Dat Gods Naam gelasterd wordt, ligt aan Israël: “Om uwentwil wordt Zijn Naam gelasterd”.
Joh. 17: 4

Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij
gegeven hebt om te doen;

Men erkende God niet als zodanig. Anders was het niet nodig geweest dat de Heere Jezus
God verheerlijkte op aarde. Het verheerlijken van God was dus het werk van de Heere Jezus
op aarde, want Zijn werk is een werk tot heerlijkheid van God.
Joh. 17: 5

En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U
had, eer de wereld was.

De Heere Jezus had op aarde geen heerlijkheid. De heerlijkheid in dit vers gaat dus ook niet
over Zijn heerlijkheid op het moment dat Hij op aarde kwam, maar over de heerlijkheid die
Hij had eer de wereld was.
Nu is er geen heerlijkheid Gods op aarde. Men hoeft deze God niet en veroordeelt Hem
zonder Hem gehoord te hebben. Het is niet eerlijk een verdachte te veroordelen zonder hem te
horen.
De discussie over God beperkt zich meestal tot de vraag of Hij wel bestaat. Gelukkig voor
diegenen bestaat Hij en dus kunnen ze Hem de schuld van alle ellende geven. Het was
weliswaar onze schuld, maar Hij heeft die schuld op Zich genomen. Wij zijn zwak, maar
kunnen het niet helpen dat we zwak zijn. Maar al met al strekt de situatie van de mens en de
wereld niet tot heerlijkheid van God. Het herstel van de gevallen aarde heeft Hem duidelijk
heerlijkheid gekost.
Zijn heerlijkheid wordt tot op heden alleen gedemonstreerd door Christus en Zijn Woord. Als
je in Zijn Woord leest en je kijkt vervolgens naar hoe het in de geschiedenis gegaan is, dan
blijkt daaruit wel Zijn heerlijkheid.
God is een rechtvaardig God
God is een rechtvaardig God en brengt een rechtvaardig oordeel over de mens. Je kunt over de
tweede wereldoorlog spreken en constateren wat er met de Joden gebeurd is. Had God dat niet
kunnen voorkomen? Dat had Hij wel gekund, maar in het licht van de Bijbel is heel goed te
verklaren waarom Hij het niet voorkwam. De joden hebben altijd geweigerd in Hem te
geloven en vertrouwden absoluut niet op Zijn Woord. Daarom heeft God hen losgelaten.
“Ik zal kijken hoe hunlieder einde wezen zal” (Deut. 32: 20).
(Israël wordt nu al eeuwen lang vervolgd, zelfs al ver voor onze jaartelling, maar het is nooit
gelukt dat volk uit te roeien. Iemand antwoordde ooit eens op de vraag: “Bestaat God?” met:
“Ja, de Joden”. Met andere woorden, als God niet zou bestaan, dan zouden de Joden ook
allang niet meer bestaan hebben.) Dit is overigens wel de positieve benadering. God laat
daarin zien wie Hij is, dat Hij trouw is en rechtvaardig.
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God heeft een oude vervallen wereld hersteld, opdat Hij daaruit een nieuwe zou voortbrengen.
Jij en ik die nergens voor deugden, die tot geen goed in staat waren, heeft Hij uit de goot
getrokken en ons een positie gegeven op de troon. Dat is heerlijkheid Gods en nog op
rechtvaardige gronden ook. Hij is werkelijk in staat te doen wat Hij beloofd heeft. Hij is
machtig dat te doen, hoewel dit in twijfel getrokken wordt.
Hij doet dat, opdat Zijn eer hersteld zal worden. Die eer is op de jongste dag definitief
hersteld door het uitbannen van de satan en allen die geweigerd hebben in Hem te geloven.
Die eer en heerlijkheid worden zelfs ten goede gebruikt. Dat wat eerst voor Hem niet waardig
was, heeft Hij waardig gemaakt. Zo demonstreert God bij gelegenheid dat Hij macht heeft ver
boven de natuurmachten.
God is groter dan men denkt
Joh. 2: 11

Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn
heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Het gaat dus om de ontdekking van de heerlijkheid van Christus. Uiteindelijk gaat het
natuurlijk om de heerlijkheid Gods, die Hij vertegenwoordigde.
Terwijl de Heere Jezus op aarde geen heerlijkheid had, wordt toch over Zijn heerlijkheid
gesproken als een soort voorteken van de heerlijkheid die Hij zou krijgen. Het diende tot
demonstratie van de heerlijkheid van God en bewijst dat bij Hem alles mogelijk is.
Datzelfde geldt ook voor ons, als we ons tenminste aan Hem onderwerpen.
Helaas zag men die tekenen slechts als leuke kunstjes, zonder daar de juiste conclusies uit te
trekken. Na al die grote indrukwekkende wonderen was Israël nog steeds niet bereid de God
die deze wonderen deed te erkennen.
Dat gaat ook voor ons op. Weten wij nog hoe we verlost zijn, wat Hij gedaan heeft? Of zijn
we dat vergeten? Hij heeft die heerlijkheid niet alleen aan Zijn volk geopenbaard, maar Hij
doet dat ook aan ons. Zijn werk is immers Zijn heerlijkheid en de openbaring daarvan.
Hebr. 2: 9

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond...

Is die heerlijkheid dan geopenbaard? Ja, in zekere zin wel. En in de heerlijkheid van Christus
zien we de heerlijkheid van God. Daar waar wij komen tot kennis van Christus door het
Woord van God, daar zien we ook de heerlijkheid van God. Daar krijgen we zelfs deel aan die
heerlijkheid.
1 Petr. 1: 7
8
9
1 Petr. 1: 13

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, hetwelk
vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer,
en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;
Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu,
hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke
en heerlijke vreugde;
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus
Christus.
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Dat is nu.
Rom. 8: 17
18

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God,
en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij
ook met Hem verheerlijkt worden.
Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Er is ons heerlijkheid beloofd. God en Christus zijn veel groter dan de wereld denkt of weet.
Datzelfde geldt ook voor gelovigen. Wij zijn veel heerlijker dan van ons gezien wordt. Dit is
niet volgens de leer van het positivisme. Wij hoeven de dingen ook niet van de rechtse kant
(positief) te bezien, maar van boven. Wij hebben een hemelse positie en bekijken de dingen
ook vanuit de hemel. En omdat wij een hemelse positie hebben, hebben wij ook hemelse
heerlijkheid. Wij hebben een veel betere Boodschap dan die van dr. Schüller.
Wij zullen geen heerlijkheid ontvangen in de toekomst, maar die heerlijkheid zal aan ons
ontdekt worden. Wij hebben nu namelijk al deel aan die heerlijkheid. De hemelse kracht van
God is nu al in ons werkzaam. Onze kracht zou niet toenemen, maar ondanks ons gebrek aan
capaciteiten zou Gods kracht, Gods heerlijkheid tot uitdrukking komen in de gelovige mens.
“Als ik zwak ben, dan ben ik machtig”. Wij zouden leven uit Zijn kracht.
Zwaargewicht?
In de brieven aan de Korinthiërs beklaagt Paulus zich in het algemeen over het gebrek aan
gewicht dat hij in de ogen van de Korinthiërs heeft. Zij zien hem als een arrogant klein
mannetje en zien hem bepaald niet als een “podiumbeest”. Paulus wordt ondergewaardeerd en
niet erkend als apostel. Dat had natuurlijk meer met z’n boodschap te maken.
2 Kor. 12: 14 Ziet, ik ben ten derde male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn;
want ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten
vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.
Niet tot last = tot zwaargewicht. Hij had drie maal gebeden, omdat hij er tegenop zag naar de
Korinthiërs te gaan.
2 Kor. 12: 9

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel beter roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij wone.

De mens is nu eenmaal zwak en zal het ook blijven. Dat geldt ook voor gelovigen. Daarom
niet onze kracht, maar Zijn kracht.
Als Paulus zwak is, hoe is de gemeente in Korinthe dan tot stand gekomen? Het was helemaal
niet de bedoeling dat die gemeente door Paulus’ heerlijkheid tot stand zou komen, maar dat
ondanks het gebrek aan gewicht bij de mens, Gods werk toch gedaan werd en wordt. Daarom
heeft Paulus een behagen in al die vervelende dingen, want in zijn onmacht wordt Gods
kracht volbracht.
Voor het volbrengen van Gods kracht heeft de mens nodig dat hij zich onderwerpt aan Gods
Woord en dat hij vertrouwt op Zijn vermogen. Zo is de heerlijkheid Gods in ons actief en
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wordt op die manier gedemonstreerd. Zo veranderen wij ook van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Die heerlijkheid zou in ons leven tot uitdrukking komen op dezelfde wijze als dit gebeurd is
bij de Heere Jezus.
Door de kracht van God die in ons werkt, worden wij veranderd naar Zijn beeld en door
diezelfde kracht zullen wij in de toekomst geopenbaard worden.
God heeft gesproken
Joh. 1: 1

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was
God.

Sinds het begin heeft God gesproken door het Woord. Christus is Degene Die in dat Woord
beloofd werd, maar Hij is ook de Uitvoerder, de Bouwer van het Woord Gods. Hij is Degene
in Wie al de beloften Gods ja en amen zijn (2 Kor.1: 20).
Joh. 1: 5

En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet
begrepen.

Hij heeft altijd gesproken, maar men heeft nooit naar Hem geluisterd. Men heeft het Woord
niet gegrepen, maar ook niet gevat. Als we dingen niet grijpen, zullen we ze ook nooit
begrijpen. Eerst geloven, aannemen, dan zul je het ook begrijpen.
Joh. 1: 6
7

Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen
door hem geloven zouden.

Men was ook helemaal niet meer gevoelig voor het Woord van God. Dat is nu ook zo. Dit
geldt niet alleen voor atheïsten, maar ook voor vele christenen. Men wil gewoonweg niet
luisteren en daarom kent men Hem niet. Hoe kun je Hem nu kennen als je niet eens weet over
Wie het gaat? Hij was al vanaf het begin in de Schriften aangekondigd. Het gaat om het gezag
van die Schriften en over wat die Schriften over Hem zeggen. Die Schriften zeggen in ieder
geval dat de Heere Jezus naar aardse maatstaven nergens voor deugde. Maar diezelfde
Schriften zeggen ook dat Hij de door God beloofde Messias is en dat Hij heerlijkheid had die
Hij van God gekregen had, hoewel die heerlijkheid pas echt kwam na Zijn opstanding.
Het “gewicht” van de Heere Jezus
Als de Heere Jezus Degene was Die heerlijkheid zou ontvangen, dan had Hij dat gewicht in
principe al voor die tijd. Prins Willem Alexander heeft ook gewicht, maar ontleent dit aan de
functie die hij pas in de toekomst zal vervullen. Omdat hij ervoor bestemd is, heeft hij het al.
Toch is hij nog geen koning en er kan nog van alles misgaan.
Zo was het ook met Christus. Hoewel Hij naar menselijke maatstaven geen heerlijkheid had,
had Hij het van Godswege wel degelijk. Zijn waarde werd door Zijn roeping bepaald.
Men zag Zijn heerlijkheid niet. De Heere Jezus deed weliswaar een aantal wonderen ten
behoeve van de volksgezondheid, maar men herkende en erkende Hem niet, omdat men de
Schriften niet kende.
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Het wonder van het leven
Joh.1: 14

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben
Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eniggeborenen van den
Vader), vol van genade en waarheid.

Het Woord heeft gestalte gekregen. Gods beloften zijn waargemaakt en vervuld. Wanneer? In
Zijn opstanding.
Eigenlijk staat er niet “gewoond”, maar “getabernakeld”. Dat slaat op de paar weken die Hij
nog op aarde was na Zijn opstanding, want toen heeft men Zijn heerlijkheid aanschouwd.
Die wonderen en dergelijke, waarin Zijn heerlijkheid te zien was, waren prematuur. Het
waren slechts demonstraties van wat Hij zou zijn na Zijn verheerlijking.
Al die mensen die door de Heere Jezus genezen waren, of zelfs opgewekt, zijn later allemaal
weer overleden. Dat was dus geen definitieve heerlijkheid. Die kwam pas na Zijn opstanding.
De Eniggeborene is Degene Die krachtiglijk gesteld is tot Zoon van God, naar de Geest der
heiligmaking, door de opstanding der doden (Rom. 1: 4).
Als Zijn heerlijkheid aanschouwd werd, dan heeft men Hem dus in Zijn opstanding gezien.
God heeft Hem uit de doden opgewekt. Dat is de basis van het Evangelie. En sinds Zijn
opstanding wordt daarvan getuigd.
Joh. 2: 11

Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn
heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Het veranderen van water in wijn is een uitbeelding van de opstanding uit de dood. Water is
een beeld van het leven van de oude mens en bloed is een beeld van het leven van de nieuwe
mens. Dat is de wedergeboren mens. Wijn bestaat overigens toch voornamelijk uit water. En
of water nu ineens of na een paar maanden in wijn veranderd, het wonder blijft even groot.
Hij deed dat wonder en op die wijze illustreert de Bijbel dat Hij ook Degene is Die bepaalt
wie leven ontvangt.
Joh. 5: 26

Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den
Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

God geeft leven aan wie Hij wil, maar neemt ook het leven van wie Hij wil. In Hem komt de
heerlijkheid Gods tot uitdrukking.
Een ander woord voor heerlijkheid in de Bijbel is eeuwig leven. Heerlijkheid kan alleen tot
uitdrukking komen als van Godswege alsnog eeuwig leven geschonken wordt. Immers, de
dingen die vergaan, zijn niet tot eer van God. De duurzame dingen, die onvergankelijk zijn,
zijn wel tot eer van God.
Stromen van levend water
Heerlijkheid is uiteindelijk het overgewicht van wat God heeft. Wij zijn gefixeerd op deze
wereld en worden misschien geconfronteerd met ons eigen onvermogen en het hoofd bieden
daaraan. Maar wat God geeft, is veel meer dan deze wereld te bieden heeft. Hij geeft de
kracht van het eeuwige leven.
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Joh. 7: 37
38

En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep,
zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters
zullen uit zijn buik vloeien.

De laatste dag van het Loofhuttenfeest is de achtste dag. Die dag is een beeld van de nieuwe
schepping. Dan citeert de Heere Jezus Jesaja 44: 3 en brengt die uitspraak op Zichzelf van
toepassing.
Jes. 44: 3
Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn
Geest op het zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
Joh. 7: 39

(En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem
geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet
verheerlijkt was.)

De Heilige Geest was er nog niet. Tenminste, Hij was nog niet beschikbaar voor de mens.
Stromen van levend water = een beeld van het eeuwige leven, in tegenstelling tot stilstaand
water, wat een beeld is van de dood.
De Heilige Geest is het eeuwige leven. Wij ontvangen die Geest bij wedergeboorte en
daardoor leven wij. Sinds de Heere Jezus wedergeboren is, ontvangt eenieder die in Hem
gelooft die Geest en dus het eeuwige leven.
Toen was de Heilige Geest nog niet, omdat de Heere Jezus nog niet verheerlijkt was. Hij was
nog niet opgestaan uit de doden en had het eeuwige leven nog niet ontvangen. Verheerlijking
is dus ook eeuwig leven.
Lazarus
Joh. 11: 33
34
35
36

Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden, die met haar kwamen, ook
wenen, werd zeer bewogen in den geest, en ontroerde Zichzelven;
En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere, kom en zie
het.
Jezus weende.
De Joden dan zeiden: ziet, hoe lief Hij hem had.

De opwekking van Lazarus is een beeld van de opwekking van de Heer Zelf. “Wil de echte
Lazarus opstaan?”.
Lazarus is de Griekse vorm van het hebreeuwse Eliëzer.
Eliëzer was de zoon en opvolger van Aäron, de hogepriester van het Oude Verbond. Als
tweede hogepriester is hij een beeld van de Hogepriester van het tweede, Nieuwe Verbond.
Als in het Johannes Evangelie staat: “De Joden dan zeiden”, dan volgt er altijd een
onbenulligheid. Zo ook hier. “Hoe lief Hij hem had”, was in de eerste plaats niet een uiting
van emoties over de dood van Lazarus, maar over Zijn eigen dood.
Joh. 11: 3
4

Zijn zusters (Martha en Maria) dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien
Gij liefhebt, is krank.
En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter
heerlijkheid Gods; opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde.
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De dood van een mens is primair niet tot heerlijkheid van God. De dood van een zondaar wel,
omdat daardoor de rechtvaardigheid van God tot uitdrukking komt.
Als een gelovige sterft, dan is dat niet tot de dood. Tot wat dan wel? Tot het leven en dus tot
heerlijkheid van God. Waartoe stierf Lazarus? Opdat de heerlijkheid van God tot uitdrukking
zou komen in zijn opstanding.
De blindgeborene
Joh. 9: 1
2

En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.
En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd,
deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?
Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is
geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.
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Wie heeft er gezondigd? Niemand, maar de werken Gods moesten geopenbaard worden. De
werken Gods hebben maar één doel, namelijk de rehabilitatie van God. Zijn Naam, Zijn
reputatie moet hersteld worden. Daartoe doet Hij een werk en daartoe zijn ook wij geroepen,
opdat de heerlijkheid Gods geopenbaard wordt.
Waarom mankeer ik van alles? Opdat de heerlijkheid Gods daardoor tot uitdrukking komt.
Waarom heeft Hij het verachte en onedele uitverkoren? Opdat God juist door hen Zijn
heerlijkheid zou demonstreren. Wat al edel is, kan Hij niet meer veredelen, maar juist door het
onedele te nemen, kan Hij tonen hoe sterk Hij is. Zo worden Zijn werken geopenbaard,
ondanks (of is het dankzij?) onze zwakheden. Wanneer? Het liefst vandaag, maar het zal
zeker gebeuren.
Ook wij waren blind geboren en dood door de misdaden en de zonden (Efeze 2: 1). Echter, al
onze krankheden (Jes. 53: 4 – 6) zijn ons niet tot de dood geworden, maar tot het eeuwige
leven en dus tot heerlijkheid van God.
Joh. 11: 4

En Jezus, dat horende, zeide: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter
heerlijkheid Gods; opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde.

Lazarus kon niet uit de dood opstaan, omdat er nog een laatste beetje kracht in hem gevonden
werd. Hij stond op uit de dood dankzij de kracht Gods. Daarom heeft heerlijkheid met leven
te maken en dat zou openbaar worden.
Joh. 11: 24
25
26

Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten
dage.
Jezus zeide tot Haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal
leven, al ware hij ook gestorven;
En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid.
Gelooft gij dat?

De mens zal opstaan ten laatsten dage, maar Lazarus werd tegen alle verwachting in
opgewekt. Ook wij ontvangen nieuw leven, tegen alle verwachting in. Wij wachten daarvoor
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niet op de jongste dag, wat normaal zou zijn, maar ontvangen meteen eeuwig leven. Daarom
zijn wij een Gemeente van eerstelingen.
Joh. 11: 39

Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot
Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.

Martha kon niet geloven dat er na de 4 nog wat kon zijn. De 4 leidt ook altijd tot
vergankelijkheid. Als het tot iets moet leiden, dan moet je in de 5 zijn.
Joh. 11: 43
44

En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit!
En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken,
en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot Hen:
Ontbindt hem, en laat hem heengaan.

Toen Lazarus uit de dood opstond, was hij gebonden aan handen en voeten. Zo zijn ook wij,
als we wedergeboren zijn, aan handen en voeten gebonden. We zijn dan nog gebonden door
de wet, of door de zorgvuldigheden des levens enz. Daarom: “Ontbindt hem...”. Wij zijn
gebonden door dit leven en zouden ontbonden worden en het nieuwe leven daadwerkelijk
leven.
We vergeten in dat nieuwe leven helemaal niets van wat ons in het oude leven overkomen is.
Nu niet, maar straks ook niet. We vergeten niet dat wij zijn gered door onze grote God en
Zaligmaker, Jezus Christus. We vergeten ook niet wie wij waren en dat God genadig en
barmhartig over ons geweest is. Wij vergeten helemaal niets. “Memory is a gift of God, that
death cannot destroy”. Wij nemen onze kennis mee de toekomst in. In de hemel hebben we
straks geen nieuw leven waarin we alles vergeten zijn. Nee, Christus leeft in ons en we zullen
weten Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en wat wij door en in Hem geworden zijn.
Daarom zouden wij Hem leren kennen in de praktijk van het leven. We zouden ontbonden
worden, zodat de heerlijkheid Gods gestalte in ons leven krijgt. We doen hier de ervaring op,
ervaren de kracht van Zijn opstanding in het dagelijkse leven. Dat is tot heerlijkheid Gods.
De ‘intocht in’ Jeruzalem
Joh. 12: 15
16

Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener
ezelin.
Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt
was, toen werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij
Hem dit gedaan hadden.

Bij de intocht wisten zij het niet, maar later wel.
Zach. 9: 9

Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw
Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op
een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Hoe komt het dat de discipelen indachtig werden dat dit van Hem geschreven was? Omdat de
Heer werkzaam in hen werd. Hoe dan? Hij onderwees hen in de Schriften en daardoor werd
de heerlijkheid Gods aan hen bekend gemaakt.
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En waar wij ons zullen laten vullen met Zijn Woord, daar maakt Hij dat Woord levend in ons
en die twee samen openbaren ons de heerlijkheid Gods.
Joh. 12: 23

Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des
mensen zal verheerlijkt worden.

Hij zou uit de wereld verdwijnen en zit nu als de verheerlijkte Christus aan de rechterhand
Gods. Als wij Hem dus leren kennen, dan leren wij Hem als de Verheerlijkte kennen. Dat is
niet pas bij Zijn openbaring, maar nu al. Het gaat uitsluitend over Zijn heerlijkheid. Hij is met
eer en heerlijkheid gekroond en als we dat niet zien, dan komt dat doordat we ons eigen leven
hoger stellen dan Zijn leven.
Een werk, niet tot de dood maar tot het leven
Joh. 13: 1

En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat
Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de
wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

Zijn ure was niet gekomen tot de dood, maar tot de Vader. Het gaat over nieuw leven en over
wat we nu reeds in Christus hebben ontvangen.
Joh. 3: 31
32

Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt,
en God is in Hem verheerlijkt.
Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in
Zichzelven, en Hij zal Hem terstond verheerlijken.

Het leven Gods zou tot uitdrukking komen in het leven van de Heere Jezus Christus. Niet pas
later, maar meteen bij Zijn opstanding.
2 Kor. 4: 6

Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is
Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis
der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

De heerlijkheid van God komt tot uitdrukking in Jezus Christus.
Joh. 16: 12
13

Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u
in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat
Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u
verkondigen.

Zolang de Heere Jezus nog niet verheerlijkt was, konden zij het nog niet verdragen. Na Zijn
verheerlijking zouden zij de Geest ontvangen en Die zou hen bekendmaken hoe het verder
zou gaan.
Joh. 16: 14

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u
verkondigen.
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Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne
zal nemen, en u verkondigen.

Wat heeft de Heilige Geest bekend gemaakt? In alles wat er globaal genomen na de
Evangeliën volgt, gaat het over de verheerlijkte Christus, die aan de rechterhand Gods zit.
Hij doet een werk. Wat voor werk? Hij geeft eenieder die in Hem gelooft het eeuwige leven,
dat de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Hij deelt daarvan uit en voedt en onderhoudt het. Hij
heeft dus niet alleen de dingen met betrekking tot Zijn wederkomst bekendgemaakt, maar
vooral de dingen aangaande Zijn verborgenheid.
Door lijden, sterven en opstanding wordt de macht van de wereld overwonnen. Dat is het
werk Gods. Daardoor komt nieuw leven tot stand en dat is een werk tot heerlijkheid Gods.
Het gaat daarbij niet alleen om wedergeboorte, want wedergeboorte is geen doel in zichzelf.
Het doel is, dat het leven dat ons geschonken is, ook daadwerkelijk geleefd wordt. Dat leven
ontvangen wij elke dag van Hem, zolang er een heden is.
1 Tim 6: 12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk
gij ook geroepen zijt...
Paulus bedoelt daar niet mee dat we het eeuwige leven nog niet hebben, maar dat we dat leven
zouden leven.
Het werk dat de Heere Jezus deed toen Hij nog op aarde was, was tot heerlijkheid van God,
maar het werk dat Hij nu doet, is nog steeds tot Heerlijkheid des Vaders. Het leven van de
Vader is in de Zoon en in de Gemeente. Daarom zouden we dat leven ook daadwerkelijk
leven, opdat zo de heerlijkheid Gods in ons openbaar worde.
De Gemeente deelt in Zijn heerlijkheid
Joh. 17: 24
25
26

Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt;
opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt;
want Gij hebt Mij liefgehad, vóór de grondlegging der wereld.
Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en
dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
En Ik Heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat
de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Daar gaat het om, om Zijn heerlijkheid. Aan die heerlijkheid krijgen wij ook deel. Niet pas
later, maar nu al!
Wat Hij ons leert is de kracht Gods, de heerlijkheid Gods, waaraan wij deel zouden krijgen
sinds de nederwerping der wereld.
Rom 2: 6
7

Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;
Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en
onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;

God brengt een oordeel over de mens. Wij zouden met volharding heerlijkheid en eer en
onverderfelijkheid zoeken. Als we dat doen, dan ontvangen we het eeuwige leven. Dat staat er
namelijk achter. Hij geeft dat aan eenieder die die dingen zoekt.
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Wat is dat dan, heerlijkheid zoeken? Hem dienen en Hem de eer en heerlijkheid geven die
Hem toekomt. Hij geeft ons vervolgens meer dan wij kunnen bidden of denken.
Rom. 3: 23

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

De natuurlijke mens mist alle heerlijkheid Gods.
Rom. 5: 1
2
3
4
5

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door
onzen Heere Jezus Christus;
Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in
welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat
de verdrukking lijdzaamheid werkt;
En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is
door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Wij verwachten die heerlijkheid met lijdzaamheid. Het gaat hier niet over de toekomst, maar
over de heerlijkheid die wij ontvangen vanaf dit moment. Want wanneer werkt die
verdrukking lijdzaamheid? Nu of over een seconde. Wij verwachten daarom de heerlijkheid
Gods ook nu. En al die dingen die in deze verzen volgen, gaan ook over nu.
De dagen die nog over zijn in het vlees zouden we tot eer van God leven. In de toekomst
ontvangen we een erfenis, maar onze hoop is een hoop voor vandaag. Wij hebben toch ook nu
onze verwachting op de Heer gesteld? Daarom ontvangen we nu reeds de heerlijkheid Gods.
Rom. 6: 4

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat,
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders,
alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
6
Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking
Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Hij leeft tot heerlijkheid des Vaders en daarom zouden wij dat ook doen. Wat is die
heerlijkheid dan? Nieuwheid des levens.
Wat op Hem van toepassing is, is ook op ons van toepassing. Als Hij niets doet, dan zouden
wij ook niets doen. Velen denken dan ook dat Hij niets doet en daarom doen zij ook maar
niets. Maar Hij doet wel degelijk een werk. Hij maakt de kracht Gods in ons openbaar.
Daarom zouden wij onze zaligheid met vreze en beven bewerkstelligen (Filipp. 2: 12). Dat
doen we dan ook, maar dit kan pas nadat we tot geloof gekomen zijn. Het is niet alleen maar
leven ontvangen, maar ook daarin wandelen.
Rom. 6: 13

En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt
uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uwe leden
Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Wij zouden ons ter beschikking stellen, maar dat niet alleen. We zouden vervolgens ook ter
beschikking zijn.
In militaire dienst had je vroeger 24 uur per dag dienst en recht op ontbering. Dat geldt ook
voor gelovigen. Daarom zouden we onze eigen plannen laten varen. Doe je dat niet, dan werkt
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het dus niet meer. Dan heb je je misschien wel ter beschikking gesteld, maar ben je niet
beschikbaar. Hem dienen doe je niet alleen in je vrije tijd, maar altijd. De Heer beproeft ons
geloof. Dit betekent dat je vooral beschikbaar moet zijn op momenten dat het helemaal niet
gelegen komt.
Als God in ons leven verheerlijkt moet worden, dan zullen wij moeten leren dingen los te
laten, opdat Zijn kracht in ons geopenbaard wordt. Daar krijgen we wat voor terug. Dat is niet
pas in de toekomst, maar nu al. In de toekomst ontvangen we niet meer dan wat we nu al
ontvangen hebben. Dan wordt het alleen geopenbaard. Hij heeft ons reeds alles gegeven en
wat we nu niet aanpakken, zullen we straks niet ontvangen
Onze “hoop” is in de Naam des Heeren
Rom. 8: 17
1

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God,
en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook
met Hem verheerlijkt worden.
Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Daar waar wij met lijdzaamheid onze lichamen zullen stellen tot een levend, heilig en Gode
welbehagelijk offer, daar zullen wij ook verheerlijkt worden. In de toekomst? Ja, maar ook
nu. Later wordt de heerlijkheid geopenbaard die we nu al hebben.
Rom. 8: 23

En niet alleen dit, maar ook wijzelven, die de eerstelingen des Geestes hebben
(zijn), wij ook zelven, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot
zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

Dat verwachten wij.
Rom. 8: 24
25

Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen
hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?
Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met
lijdzaamheid.

Die hoop is er, omdat wij nog niet zien. Wij zien die heerlijkheid niet, omdat we die met onze
ogen niet zien kunnen. Maar die heerlijkheid is er wel en daarom verwachten wij die ook voor
vandaag.
Die heerlijkheid komt in de toekomst niet tot stand, maar wordt dan geopenbaard (zie ook
Titus 2: 11 – 15). Wij verwachten de verschijning van onze Heere Jezus Christus, maar de
heerlijkheid zouden we ook nu al verwachten.
“Onze hulp is in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. Waar hopen wij
op? Op Zijn hulp. Dat is niet alleen voor de toekomst, maar ook voor nu. Wij verwachten
hoop, dan wel hulp, nu en in de toekomst. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop,
opdat we daaruit zouden leven.
Wij geloven niet in de toekomende dingen, maar in de dingen die Hij ons nu geeft. Dat is Zijn
heerlijkheid. Daarmee kunnen we niet pronken, omdat niemand die heerlijkheid ziet.
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Verordineerd, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt
Rom. 8: 29

Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd,
den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij
onder vele broederen.

Wij zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Dat is de wording van Zijn
heerlijkheid. Zo worden wij beelddragers Gods.
Rom. 8: 30

En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die
Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

In de praktijk overlappen al die werkwoorden elkaar. Als je deel hebt aan het één, dan heb je
ook deel aan het andere. Zijn wij verordineerd? Ja, want:
Efeze 1: 5

Die ons te voren verordineerd heeft tot zoonstelling, door Jezus Christus, in
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

Zijn wij geroepen? Ja, want dat is hetzelfde:
Efeze 4: 1

Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk de
roeping, waarmede gij geroepen zijt;

Zijn wij gerechtvaardigd? Ja, want:
Rom. 5: 1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door
onzen Heere Jezus Christus;

Zijn wij verheerlijkt? Ja, want Hij is verheerlijkt en wij hebben deel aan Zijn heerlijkheid. Dat
gaat nog steeds door. Dat heeft in de toekomst weliswaar zijn vervulling, maar nu hebben we
daar al deel aan.
Christus en Zijn gevolg
De Gemeente is de heerlijkheid van Christus. Als de Messias in de toekomst verschijnt, dan
verschijnt Hij met heel Zijn gevolg. Dat is namelijk Zijn heerlijkheid, Zijn loon. (zie daarvoor
Jes. 40: 5,10; 49: 4; 62: 11).
Wij zijn aan Hem toegevoegd en als Hij straks zal verschijnen, dan verschijnen wij met Hem.
Matt. 24: 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en
dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij
zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene
uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
Die grote kracht en heerlijkheid zijn wij, net als de engelen die Hij uit zal zenden. Hij komt
met Zijn vele tienduizenden engelen. Dat is allemaal de Gemeente. Wij zijn een volk voor
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Zijn Naam (Hand 15: 14), dat is een volk voor Zijn heerlijkheid. De Gemeente is Zijn
“meerwaarde”. En als wij een volk voor Zijn Naam zijn, dan zijn we nu dus al verheerlijkt en
hebben nu dus al deel aan Zijn heerlijkheid.
Gods heerlijkheid bedekt
2 Kor. 3: 6
7

8

Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen
Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de
Geest maakt levend.
En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt,
in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van
Mozes niet sterk konden aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te
niet gedaan zou worden,
Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid Zijn?

Paulus verwijt de Korinthiërs dat zij die heerlijkheid bedekken door te leven onder het Oude
verbond. Maar als er al heerlijkheid tot uitdrukking kwam in het Oude Verbond, dan nog is
het Nieuwe Verbond veel heerlijker. In het licht van het Nieuwe Verbond zie je het licht van
het Oude verbond niet meer. Dat licht zie je alleen nog als er dikke duisternis is.
2 Kor. 3: 9
10

Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer
is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien
van deze uitnemende heerlijkheid.

Het Oude Verbond is verhoudingsgewijs helemaal niet heerlijk. De Korithiërs leefden onder
de wet en richtten hun leven in volgens de eerste beginselen dezer wereld. Daarom hadden zij
een bedekking op hun hart en werd de heerlijkheid van het Nieuwe Verbond niet
waargenomen. Maar nu is de bedekking weggenomen voor degenen die onder het Nieuwe
Verbond leven.
2 Kor. 3: 18

En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren
weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van
heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

Niet in de toekomst, maar nu. Paulus verwijt de Korinthiërs dat dit bij hun niet gebeurt. Dat er
een bedekking is die er niet zou moeten zijn.
In 1 Kor. 11 wordt gesproken over het hoofddeksel of het zo bekende hoedje. Dat hoedje is
een beeld van de macht waaronder men staat. De vrouw staat onder de macht van de man en
hoeft daarom haar hoedje niet af te doen, maar de man staat onder de macht van Christus en
zou met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen. Met andere
woorden, we zouden in alle vrijheid, zonder bedekkingen, tot Hem naderen. Pas als we tot
Hem naderen, kan Hij Zijn licht op ons doen schijnen en pas dan kunnen wij die heerlijkheid
weerspiegelen.
2 Kor. 4: 1

Daarom, dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons
geschied is, zo vertragen wij niet;
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3

Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in
arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der
waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de
tegenwoordigheid Gods.
Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die
verloren gaan;

Deze bedekselen zijn altijd een beeld van de machten waaronder men leeft. Dat kan wet zijn,
of filosofie, de eerste beginselen der wereld, de zorgvuldigheden dezer wereld, of dat je om
vijf uur eten moet en dus niet naar de dienst kunt. Het kunnen ook de belijdenisgeschriften
zijn. Dat zijn van die “goedbedoelde” bedekkingen, maar je zou niets over de Bijbel heen
leggen. Dat mag van de Joden ook niet, maar zij leggen weer een bedekking op hun hart.
Zo wordt het Evangelie voorgesteld als licht, maar het is bedekt en nog slechts een
schemerlampje dat alleen ontwaard kan worden als er dikke duisternis is.
De satan vindt het prima wanneer wij in duisternis wandelen, want hij wil natuurlijk niet dat
God verheerlijkt wordt. Wij zouden juist niet verloren gaan en in duisternis leven, maar God
verheerlijken in ons lichaam (1 Kor.6: 20). Als we daarop gericht zijn, dan leven we niet in
duisternis, maar in het volle licht van onze Heere Jezus Christus. Wij zijn Zijn eigendom en
doen de dingen tot eer van God. Daarbij gaat het niet om wet of iets dergelijks, maar om de
heerlijkheid Gods.
Gods heerlijkheid ontdekt
2 Kor. 4: 5
6

Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en
onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil.
Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is
Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis
der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

Als God wat zegt, dan schijnt er per definitie licht uit de duisternis.
2 Kor. 4: 7
8
7
8

Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der
kracht zij uit God, en niet uit ons;
Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet
mismoedig;
Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;
Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook
het leven van Jezus in ons zou geopenbaard worden.

Dit zijn de moeiten die onze dienst aan de Heer met zich meebrengt. Dat maakt verder niet
uit, want het gaat niet om ons, maar om de kracht van Christus die in ons zou geopenbaard
worden.
2 Kor. 4: 16

Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven
wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.
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Daarom gaan we door, ondanks het aarden vat, de buitenkant. Dat wat erin zit, de inwendige
mens, wordt van dag tot dag vernieuwd.
2 Kor. 4: 17

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans
zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

Die heerlijkheid “weegt zwaar”. Hoe werkt dat eeuwig gewicht der heerlijkheid dan?
2 Kor. 4: 18

Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men
niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men
niet ziet, zijn eeuwig.

De situatie en de omstandigheden laten we voor wat ze zijn, omdat wij onvergankelijke
heerlijkheid hebben ontvangen. Koningin Beatrix zei: “Populariteit is van heel tijdelijke aard.
Het gaat zo weer voorbij. Het gaat om de dingen die je moet doen en dat je die zo goed
mogelijk doet”. Zo zouden wij dat ook doen, maar dan wel voor de Heer. Het gaat niet om het
gepeupel, maar om de Heer.
De prijs Zijner heerlijkheid
Efeze 1: 11
1

In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren
verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar
den raad van Zijn wil;
Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus
gehoopt hebben.

Wij zijn het erfdeel, het loon, de heerlijkheid van Christus. Wij zijn de prijs Zijner
heerlijkheid. Dat is een fundamentele waarheid, maar ook een praktische. Hij wil dat aan ons
bewerkstelligen. Daarom zouden we ons daaraan overgeven.
Efeze 1: 13
9

In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het
Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in welken gij ook, nadat gij geloofd
hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
Die het Onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs
Zijner heerlijkheid.

Zijn erfenis is onze erfenis en als garantie daarvoor hebben wij de Geest ontvangen, opdat via
die Geest God ook daadwerkelijk geëerd zou worden.
Efeze 1: 17
18

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u
geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de
hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn
erfenis in de heiligen;

Verlichte ogen = bevattingsvermogen. Die heiligen zijn wij en we zouden weten wat de
heerlijkheid is van Zijn erfenis. We zouden ons ervan bewust zijn dat we duur gekocht zijn.
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Als we voor Hem kiezen en voor Zijn heerlijkheid, dan wordt het leven een stuk
gemakkelijker. De dingen doen is veel gemakkelijker dan ervoor te kiezen. Als je eenmaal
gekozen hebt, dan weet je in ieder geval dat je op de goede weg zit.
Zijn heerlijkheid is de vrucht van het eeuwige leven
Efeze 1: 19

En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar
de werking der sterkte Zijner macht,

Het gaat er niet alleen om te weten hoe sterk Hij is, maar dat die kracht ook in ons werkt. Dat
is dezelfde kracht die Christus opgewekt heeft uit de doden. Die kracht werkt in ons. Het is
dus nooit te zwaar, want Zijn genade is ons genoeg. Zijn kracht wordt in onze zwakheid
volbracht. En als je zegt dat je het niet kunt, dan ben je precies de goeie. Zo wordt Zijn
heerlijkheid namelijk bekendgemaakt.
Efeze 3: 16
10

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht, versterkt te
worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld
en gegrond zijt;

Verheerlijkt worden is dat Christus door het geloof in onze harten woont. Dat het geloof de
basis is van waaruit wij leven.
11
12

Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en
lengte, en diepte, en hoogte zij,
En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij
vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Begrijpen = vatten, grijpen. Paulus bidt tot God of Hij dat in ons wil doen. Hij zou dat niet
bidden als hij er niet van overtuigd was dat God het ook kan.
Efeze 3: 20

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij
bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt.

De vloek van de mens is dat hij kan denken. Het hangt een beetje van onszelf af of wij het
willen. Als we ons aan Hem onderwerpen, zonder smoesjes, dan wordt Zijn heerlijkheid, Zijn
kracht, Zijn leven, in ons openbaar.
Efeze 3: 21

Hem zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle
geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

De kracht die in ons werkt is de kracht van Christus. Die kracht gaat de onze ver te boven. De
heerlijkheid van Christus komt nu in de eerste plaats tot uitdrukking in de Gemeente, die Zijn
heerlijkheid is.
Het gaat niet om dingen die we voor ons leven nodig hebben. Dood gaan we toch. Het gaat
erom dat het eeuwige leven vrucht zal dragen. Die vrucht is het resultaat van wat God in ons
zal doen. Daar gaat de hele Bijbel over. Wij zouden waardiglijk wandelen de roeping
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waarmede wij geroepen zijn. Dat is dat we leven uit het geloof. De rechtvaardige zou immers
uit het geloof leven. Niet uit de dingen die we zien. Als we zo leven, zullen we Hem tegemoet
gaan en veranderd worden en de heerlijkheid Gods zal dan aan ons geopenbaard worden.
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