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De
levende
hoo

zllcdcrjgvlmorre 1100/ ‘Q(’/\’l’(1Q(’Il nan

/zcr iziezlwc lvwn 1/amdr dc E(’llll’llQ(’. God dc

Mldcr /zcqfi 011$ opnicuw vvrwc/er. We warden wcd(’r-
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cnlecl on allccn door daze bar;nlzarrllglzcid. Dc bran 1/an hat hail en dc grolzdslag van dc 1/0r'l<>ss1'11g

lwui/Id! zit/1 in Gnds /tart. H{j opcnbaarr zfjn I/adcrlzart in dc l>c'/zoudczlis van zondaren. ,=\/I¢1<1r'd¢1a:'l>[j

sc/miller I-I{j lzzm 00/e can rzieuwe lump. Em lcvendc /mop waar we in dir arrilecl bf} willen srilsman.

Nieuw leven!
Dc gcvolgcn van onzc zondc \\';1rc11
d1‘;11n;1tiscl1 V001’ dc schepping. Nie-
mnnd kon hct Knninkrijk van (Ind
ingnnn zondcr \\'<:dc1'gebo0rtc (]h3:5).
God reddc dc zond'.1;1r zondcr dat
dczc or icts nan kon mcvocgcn. Allc
initiaticvcn gingcn uit van Hem. On-
danks unzc dicpe ellendc C11 Z\\‘;11't’

schuld was Hij harml1a1‘tig tcge11o\'cr
dc mans fin lmlaktc Hij ons tot ccn
nicuwc xclicpping (K03: 11)). Hij ver-
bctcrdc nict silnpclweg datgcnc in
ons dat slecht \\';\.~;,x11;1;1r lnaaktc ons
tot can nicuwc mens.\X/at in om was
kon innncrs niet vcrbctcrd wordcn.
omdat hct 0ngcl1oo1'z-.m1n wildc zi_jn
Jan (Ind.

Wat sen gcnadc is hct dat we nu
al duel mogcn hcbbcn Ll-LII] Gods
nicu\\'c sclwpping! Nu mogcn we
A] gcnic-ten van hct nicuwe ccuwigc
lcvcn an st;1;1n we in relatic met onzc
Vzldcr. dc Scheppcr van hct univer-
sum.
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Een nieuwe hoop
Door daze l“;ldiL'LliL‘ \'c1';111dcri11g hob-
hcn cl1ristc11c11 ccn lcvcndc hoop o11t-
vnngcii. D021: l1oop was 11icu\\"_ \\';111r
voor |1u11 hckcriiig kcndcn zc dczc
hoop nict (EF2:12).Als ze 11] op icrs
haddcn gcl1oopr.di111 was dat stccds
con dodc. ve1'g;111kc1ijkc hoop ge-
wccsr. M11111" nu hnddcn zc can srerkc.
]c\'c11d111;1kc11dc on du11rz;1111c' hoop
gckrcgcii.
I11 dc Bijhel heeft hut \voord ‘hoop
dc iJc'(t‘i(t’l1i\' \';111:'v1:rrro11\v<:11 srullu11
op dc cne \\';11'c‘ God (Ps7l:5: I-H15).
l)ezc hoop is nict can hoop \\".111ri11
wc rclcurgcsreld \\'OI'Lic’l1. Z();1i\' velc
hcdc11d;1.1gsc‘ \'c'1"\\‘.1chri11gc11 uitci11—
dc-lijk \'s1"\'11gu11. Hct is ccn lcvcndc
vc1'\\'.1chri11g dic nicr 2.11 vc'1'\';1gc11
<1fsrc1'\'c11. 111;1;1r vcrvuld zal wordcn.
Dc hoop is gebiisccrd op ccn lcvcnd
geloot_i11_]c*zus Ghrisrus. Hot is con
v;1srheid die hcr gcvolg is v;111 dc‘ we-
dvrgehoorrc en die betuigd wordt
door dc Gccsr van God (R111 1 5:13).
Z0 komt door Gods gcimdc iils rea-
lircir an is kaiukrcristick voor dc
gclovigc dis: gcduidig C11 gcdis—
ciplineerd wacht op dc vcrvu1—
ling van Gods hclorrcn.

De levende Christus
W;1;11‘;1;111 hchben we daze hoop re
d;111k¢:11? \X/at is h;1;11' bron?Tc11 dicpstc
kan daze levendc hoop 111111011 mo-
gclijk wordcn gciiiaakr door dc le-
\'c‘11dc (Il1risrus.Als Chrisrus nict \v.1s
opgcxvckt uit dc doden. zoudcn wij
germ ecL1\vig leveii
cn lc-vcndc
hoop

hodc _|uni*'_j1.1li ZUH7

bczittc11.\X/c zouden dill] can sreilerjo
d\\';1zc‘n zi_in die can logo idcologic
11cl1tc1‘11;1 lopcn (IKol5:l‘)). Chrisrus
is cchtcr opgcsr.1i111T Her grntiis iecg!
E11 dc wag 1111111‘ dcV.1dc‘r is opcn!
In her gcloof\\'urc11 wc d;1t.Wc vor-
rron\\‘c11 crop ncr zoals \\'c \'crtrou-
wen dat onzc hoop hcst;1.1r. Nog is
dc lcvcndc hoop geeii i1'.1nscl1o11\\'c11.
111;1.1r zc xvordt gczicn door hot guloof
i11 dc levendc Chrisrus. Dc hoop gust}
de gelovigc \'rcugdc_c11 die hoop
\\'ordt \'<:r\'uld hij (ihristusi \\'cdc1'~
komst (TtZ:l3).Wu mogcn ons niet
lntcn mislcidcn door dc do11kere 2ij-
dcn van hot iL‘\-’Cl1. C|1risr<:11cn hcbbcn
nict con tijdclijkc C11 \'crg;111kclijkc
hoop. Zc licbhexi can ic‘\'t‘I1Lic‘ hoop.
311111611 met her gclooiicli dc licfdc is
hun hoop o11vc‘1'g;111kc'iijk (I Kol31l?>).
Wm inogcii nu 11] dc dingun zocken
div boven zijn. \\';1.1r Chrisrus zit 11.111
Gods rechrcrhand (K03: 1).

Een blgvende erfenis
I11 dc ccrstc l’ct1'u.shricFwordt onze
hoop hcsch1'c'\'c'11 .1]s @611 'c1*fc11is‘ dic
i11 dc hcniclcn voor ons bc\\';1r11'd
wordt (I l’tl:4). (flirisrciicn liehben
dus nict nllccn ccn ‘lic-111cl.se' oor-
sprong. door hun \\'cdc'1'gcboo1'rc.
111;1;1r ook can ‘l1c111ulsc'c1'fc11is! Als
‘\'ree111dc'li11gc11' op ;1.11'dc zijn ZL‘ nict
zonder hoop; hun is can royals crfciiis
bcloofd. Dc sch1'ij\'er V1111 ll’: vindt
nier geiiocg \\'oo1‘dc‘11 o111 dczc hcc1'-
lijkhcid tc besch1'i_i\'c11. Hij gchruikr
dric Gricksc xvoordcn (Gr. 11_11/Ir/mms.
11n11'm1ro.\" cn ilmiimnlos) die ;1ll@-11111111
oiitkcniicnd zijn en nicr dczcifiic
Gricksc ]c‘ttc‘1".1—'hcgi1111c11:dir is
\'c‘1'gc']i_jkh;1.11' mcr ons Nc'dc1'l;1ndsc
‘on-‘ (‘o11\'crg;111keli_ik‘. 'o11bc*\~’ic'k—
kcli_ik' en ‘o11hcdcrFcli_jk'). (fh1'isrc11c11
hoc\'1:11 zich gccii zorgcn re l11Lli'(t‘I1
ovcr hu11 c1'Fc11is_zo;1ls vclcn d.1t rc-
gciixvoordig doun over hu11 ;1;1rdsc
c*1'f_e11is (M16119-2(1). Ons crfdccl in
jezus Cl1ri.sru_s is vrij \';111 vc1'\'~.1l (on-
\'e1'g.1|1kc‘Ii_ik). k\\';1;1d (oiihevlekkclijk)
on vcrdcrt‘(o11hcdc1'rElijk). Nicrs k;1n
dc crfciiis .1;111t;1srcn. Zondc. vij;1nd C11
cllcndc. dc‘ drie grotc bevlckki11ge11
die dc \vcrc1d vcro11trci11igc11 cn h'.1;11'
schoonhcid \‘er\\'ocstcn. 21.111011 d;1;1ri11
goon plaats hchhc‘n. Dc crfciiisscii v;111
onzc J;\l'£iSC‘ voorv.1dcrc11 \*c1*;111de11*11
inct dc tijd \z111 hater n;1;1r niindcr
rordat 20 vcrg;1;1i1_ 11111111" dc erfeiiis die
God ons liecft bcloofd is zondcr ver-
.111dcri11g cn zondcr cindc.

De volheid van de erfenis
Hct Gricksc /clriroxioliiia. dat 1111:t'c'1“fc-
nis“ wordr vc1't;1;1ld. \\'i_jst op her dccl
d.1r ic111;111d door gcboortc oiials spcci—
ale gift oiirvmigr. Hcr is dus gccii c1-Fc-
nis \\u1;1r per se dc dood v.111 dc crfiarcr
nan \'oor;1t'n1oct grmn. Nee. her is een
geschcnk d;1r lIlt‘[t_‘t‘l1 gcrecd ligt o111 re
\\-ordcn 1.1itgcp11kr.Gcc11 droombccld
ofigcvoel. 11111111" can .1;111\vczigc rcnlitwcit.
Dc‘ gelovigc lsriiéliet Z111 bij dc‘ ‘s1't"e11is'
gcddchr hchbcii ;1.111 her land K111111511.
hcr crfdccl van Abr;1l1;1111 1:11 Gods he-
Inclsc‘ Koninkrijk. Hi_j \'Cl'\\'11Ci‘lI[C door
dc koinsr Vdll dc Mcssias 111ctcc11 Gods



Ko11i11kri_jk in her land Israel (Hdl :(1).
Hoe vreenid inoer her voor hem zijn
geweest dat hij na zi_j11 overgave aan
_]ezus de Messias arm werd e11 aan ver-
volging werd blootgcsteld. Niets van
her Koninkrijk Gods zoals hi_j her zich
had voorgesreld. was op dar inoment
ziclirhaar geworden. E011 heidense
macht bezette her land en de ineeste
joden waren nog steeds verstrooid over
de aarde.
De opeiibariiig van her Koninkrijk
zou nog even op ZlCll laten wacliren.
De Vader had do Zoon reeds als cri-
geiiaain over dit Koniiikrijk geplaarst
(Mcl2:7; Hbl:Z).111aar nog was Hij
als Koning verborgen voor dc wereld.
Eens zou Hij zich echter openharen
en met Hem zijn Koiiinkrijk. De plek
\v-aar nionienteel her ineesre ziclithaar
is va11 het Koniiikrijk Gods en her
eeuwige leven is de gcinecnte. Dar
is de plek \vaa1' de liecrlijklieid van
God eentraal en her Koiiiiikrijk Gods
zicl1tl.1aar is.
Maar hij de \vederkon1st van de Ko-
ning zou het Konilikrijk ten volle
openbaar xvorden voor de hele we-
reld. Op dar nioinenr zou her eifdeel,
dat we nu al oiitvangen hebbcn. door
de gelovigen in hezir worden geno-
111e11.En dar erfdeel zou alle facetteii
van Gods beloofde heil bevatten.
waarbij we niogen denken aan her
eeuwige le\/en. de gerechtiglieid, de
vreugde, de vrede_ dc volkonienhcid.
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Gods regeiiwoordiglieid, de ge1neen—
sch-ap 111et Ch1‘isrus.l1et loo11 en al her
andere dar God bewaart.

Het aardse erfdeel
l)e christen verxvaeht nier een erfdeel
in een hemels land, maar een eeuwig
Koninkrijk op aardel God geert dc
aarde niet op als verloren. inaar zal
Zijn heerlijkheid daar waar zijn naain
door her slijk is gehaald \\'ereld\vijd
openhareiil Dar crfdeel ligt reeds in
de liemelen gereed. Er hoeft van te-
voren niers ineer gedaan re worden.
l)e volledige verlossing staat voor
de deur. Alles ligt klaar. Her is alleen
nog onzicl1rl1aar voor dc scliepping.
Sanlen met de erfgeiiaiiieii wordt her
alleniaal bexvaard in de lieinelen. O11-
danlszs dar de gelovigen op aarde nog
hloorgesreld zijn aan verzoekingen.
ellenden en z\vakheden_ kunnen ze
er zeker va11 zijn. dat ze eeninaal de
erfenis zullen zicn. I11 de toekonisr zal
her wordeii geopeiihaard. Z0 s1:h1"ijFr
Darby bij lPtl:~l-5:‘ ‘Her woord "ge-
reedgeniaakt“ is belaiigrijk. De aposrel
zegt dus dat l1et oordeel klaar is om
re WOl‘Clc‘I1 geopeiihaard. Christus is
verheerlijkt en heetit al zijn vijanden
over\vonnen. Hij heel‘! ons de verlos-
sing gehracht. Hij waclir er allccn nog
inaar op dat God zijn vijanden stelt
als voethaiili onder zijn voete11.'

JA HOOR! HII TREKT VOLLE
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Onze levende hoop
\X/at een geweldige genadel 'Gezc—
gend is dc God en Vader van onze
Heerjezus Cliristus. die ons naar zijn
grote barinhartigheid heeft doen we-
dergeboren Worden tot een levende
hoop. door de opstaiiding van jezus
Christus 11it de dodenf zegt dc apostel
i11 een lofiied voor Hein die alle eer
e11 glorie roekomt (1Ptl:-l). ls her niet
va11uir her boveiigenoenide oogpunt
logisch dat hij God dankt en prijst
voor dezc geweldige zegeningen? l)e
kennis die hij heeft gekregen over
Gods plan leidt tot ware aaribiddiiig.
Hoe daiikbaar mogen cliristeiieii zi_jn
voor de voorrechten die ze hebben
mogen ontvangen van Hem die hen
gescliapeii heeft. Zells de christencn
die re niidden van de zwaarste n1oei-
lijkheden leven en door de sa111e11le-
ving verdrukt wordeii. inogen hieraan
vasrhouden e11 zich verheugen i11 doze
geweldige zegeni11ge11.Zodat dc echt-
heid van hun geloof veel waardevoller
wordt bevonden dan g0ud_ tot lof,
lieerlijklieid en eer in de aansraande
opeiihariiig van _Iezus Christus. I
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ZIEZO! DE LEZIN6 IS INGESPROKEN.
NU N06 WAT GELACH EN APPLAUS

TOEVOEGEN EN DAN OP DE SITE ZETTEN!
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