
Liturgie preek van 26 april 2015 over Joh 16,22 (transcript) 
-GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u 

[Welkom en mededelingen door ouderling] 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 118,9-10 ‘Dit is de dag’ 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 130,3-4 ‘Ik blijf den Heer’ (Oude Berijming) 
Wet van Christus 
Zingen Opw 194 ‘U maakt ons een’ 
Gebed om de verlichting van Gods Geest 

Luisteren naar de Here:  
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 4,2-3 ‘Weet dit’ 
Verkondiging, thema zie onder, gebed 
Zingen Psalm 16,4-5 ‘Ik prijs de Heer’ 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed    
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen ZG 281 ‘Heer Jezus, als een licht zijt Gij’ (melodie 290) 
Zegen, als antwoord: zingen LB 456,3 ‘Amen, amen, amen, dat wij niet’ 

Bijbelgedeelte(n): Gal 5,22 en Joh 16,12-22 
Tekst: Joh 16,22 
Preekthema: ‘Vruchtdragen voor je God - vreugde!’ 
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We gaan verder met de vrucht van de Geest, tweede keer dat we hier naar kijken en 

de serie duurt tot en met Pinksteren, als de Here ons die tijd geeft en de Here nog niet 

is teruggekomen. 

De bedoeling is dat we tussen Pasen en Pinksteren stil staan bij het werk van Gods 

Geest en dat doen we met Galaten 5:22 en 23, zoals we net hebben gelezen. 

Het werk van de Heilige Geest, daarbij stilstaan, en dat doen we in de prekenserie, 

dat doen we op zondag, dat doen we ook op Hemelvaartsdag, maar dat kan ook in 

groepen om na te denken over het werk van de Heilige Geest. 

Vier groepen, die we sowieso al in de gemeente hebben, die hebben zich al 

ingeschreven en die doen mee, en voor u zelf, schrijf je in! 

Er zijn drie thema’s; eerste thema dat is vrucht van de Geest en dat is hetzelfde als de 

prekenserie, het tweede thema is vechten tegen de zonde, door de Heilige Geest of het 

derde thema; troost van de Heilige Geest. 

De Heilige Geest is beloofd, Hij is de Trooster, dat is Pinksteren; de troost van de 

Heilige Geest. 

Besef je dat het mooi is om samen te zijn; U brengt ons samen, U maakt ons een, als 

Uw wil wordt gedaan is het goed om samen te zijn…. 

Schrijf je in, ontdek dat, om elkaar te helpen groeien in geloof en verbondenheid. 

Vorige week zijn we begonnen met Galaten 5:22, de vrucht van de Geest, en we 

hebben toen gezien drie kenmerken en vanmorgen een vierde erbij. 

Paulus brengt ons hier in Galaten 5:22 met het woord vrucht in de sfeer van 

landbouw, in de sfeer van tuinbouw en wat hebben we toen gezien? 

Het eerste waar je aan denkt al het gata om vrucht is dit; een vrucht, als die groeit, 

dat kost tijd, daar gaat een paar weken over heen. 

Naast ons, daar waren ze drie weken geleden, daar was zomertarwe ingezaaid en nu, 

toen we vanmorgen over het veld richting Loppersum keken, toen zagen we een 

groene waas, prachtig om te zien. 

Dus het is zo’n klein beetje opgekomen. 

Tijd dat is het eerste; vruchten groeien niet ineens, maar dat gaat rustig aan, dat kost 

tijd. 

Het tweede wat we gezien hebben dat is de vrucht van Geest is wat van binnenuit 

groeit. 
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Vorige week hebben we stilgestaan bij het beeld van de sinaasappel die van binnenuit 

groeit, zometeen weer. 

Stel je voor dat je een sinaasappel plakt aan een dode sinaasappelboom, denk je nu 

echt dat die dode boom, dat die weer gaat leven? 

Nee, de vrucht van de Geest groeit niet van buiten naar binnen, maar dat groeit van 

binnen naar buiten; het is door de Here Jezus, door de Heilige Geest van binnenuit 

moet er vrucht komen in je leven en dat komt van binnenuit. 

Het is dus niet; ik moet goede werken doen en dan maar hopen dat ik het ook geloof, 

nee het is andersom; wat heeft de Here Jezus gedaan en dan ga je vanzelf op gebed, in 

afhankelijkheid vrucht vertonen. 

Het derde wat we hebben gezien, en dat heb ik toen misschien iets anders genoemd, 

maar de groei van de vrucht is symmetrisch, allemaal groeien ze. 

Het is niet zo, er zijn negen aspecten van de vrucht van de Geest -je hebt liefde, 

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing- maar het is enkelvoud, er staat niet vruchten, maar vrucht. 
Je kunt niet zeggen; nou, ik kies voor vrede en geloof en de rest laat maar. 

Als liefde er is, daar begint het mee, als liefde er is dan groeit de rest symmetrisch 

mee, misschien de een meer dan de ander maar ze zijn er allemaal. 

En dan het vierde, die heb ik vorige week niet genoemd en dat is deze; groei is 

onvermijdelijk. 

Als je iets poot in de grond, bijvoorbeeld aardappels, dan komt het onvermijdelijk op. 

Als je niet wilt dat het groeit, dan moet je het niet in de grond poten. 

Het is zelfs zo sterk dat boomwortels onder een fietspad, dat die ervoor kunnen 

zorgen dat het hele fietspad hobbelig wordt en dat de wortels door het asfalt heen 

kunnen komen, of door een betonpad. 

Groei in onvermijdelijk; als de Here Jezus je wat belooft dan doet Hij dat, als de 

Heilige Geest belooft vrucht te geven, dan doet Hij dat. 

Dat is bemoedigend als je zit met de vraag; kijk naar mijn leven, ik vraag me af, is er 

wel vrucht? 

Dan mag je weten; er is groei, de Heilige Geest is sterker, de Heilige Geest doorbreekt 

wat sterker lijkt te zijn en we hebben gezien dat gebeurt misschien langzaam, maar 

het gebeurt wel. 
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Het laatste voor we naar het thema gaan; vorige week zijn we begonnen met het 

eerste aspect en dat is liefde, wat hebben we toen gezien? 

We hebben toen gezien dat het kan lijken of je liefhebt, dat je een ander liefhebt. 

Vanuit onszelf hebben we een egoïstische manier van liefhebben, dat is een 

natuurlijke instelling, daar vallen we automatisch op terug. 

Dat is liefhebben om er zelf beter van te worden; voor wat, hoort wat, maar wat is de 

liefde van de Geest, wat is de liefde van Jezus? 

Dat is onbaatzuchtig, dat is onzelfzuchtig, dat is zonder voorwaarde, dat is liefde die 

moed heeft om te geven, dat is liefde die niet afhaakt als het moeilijk wordt, dat is de 

liefde van Jezus; de Here Jezus ging door tot aan het kruis, Hij liet zichzelf doden, Hij 

is gestorven, en hoe krijgen we die liefde? 

Het beeld wat we er mooi bij  past, bij het groeien van vruchten; in Johannes 15 zegt 

de Here Jezus: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. 

Dat wil zeggen; als je op Mij ge-ent bent, wat Ik dan heb, dat komt in jou eruit, dat 

groeit in jou naar buiten. 

Dus als we ons aan Hem toevertrouwen, in geloof, in gebed; Here, ik wil mijn leven 

aan U geven en ik zie bij mijzelf zo’n gebrek aan liefde, dan zal de Here Jezus dit 

onherroepelijk aan je geven. 

Vandaag het tweede aspect; vreugde. 

Thema: Vruchtdragen voor je God - vreugde!’ 

1. Wat is bedoeld met ‘vreugde’? 

2. Maar hoe zit dat met verdriet? 

3. Hoe krijgen we deze vreugde in ons leven? 

1. 

De eerste vraag die we vanmorgen moeten stellen is deze: wat is bedoeld met 

vreugde? 

Als de Here Jezus dat hier zo zegt, in Johannes 16:22, daar staat; jullie hebben nu 

verdriet, maar Ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en niemand zal je vreugde 

afnemen. 

Laat dat eens tot je doordringen die laatste woorden; en niemand zal je vreugde 

afnemen, wat voor vreugde is bedoeld? 
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Daar zal een groot deel van de preek over gaan; wat voor vreugde is bedoeld. 

Ik wil beginnen met een vraag: ben je blij, ben je een gelukkig mens? 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het altijd een vervelende vraag, zo’n vraag 

klinkt mij in de oren alsof je onder schot staat en een antwoord moet geven: JA! 

Net zo’n vraag als die we vaak aan elkaar stellen; gaat het goed, en dan moet je zeggen 

ja. 

Ben je blij? 

Waarom kan dat ervaren worden als een vervelende vraag? 

Nou, heel simpel; omdat je als mens niet op commando blij kunt zijn, zo werkt dat 

niet met ons hart, het werkt niet zo met ons hart dat je tegen jezelf kunt zeggen; wees 

blij! 

Je kunt niet jezelf blij maken als je het niet bent, je kunt jezelf niet gelukkig maken, er 

is geen knop die je ineens om kunt zetten en je bent blij, dat werkt niet zo. 

Soms hoor je wel eens van christenen die maar heel moeilijk om kunnen gaan met 

verdriet, dan wordt er gezegd dat het een teken van ongeloof is. 

Als je verdrietig bent dan kan het wel eens zo zijn dat je te weinig bidt, dat je weinig 

naar de kerk gaat, dat je te weinig bijbelleest. 

Dat is moralisme, dat is een teken van ongeloof. 

Kijk eens naar Johannes 16, naar wat de Here Jezus zegt en we gaan vanmorgen 

vooral stil staan bij die verhouding tussen vreugde en verdriet. 

Wat zegt Johannes 16 ons over vreugde aan de ene kant en verdriet aan de andere 

kant? 

Vers 22: jullie hebben nu verdriet, zegt de Here Jezus, niet meer en niet minder. 

Het kan niet anders, zegt de Here Jezus, in deze wereld zul je verdriet hebben en de 

Here Jezus erkent dat. 

Dat poetst Hij niet weg, dat doet Hij niet onder de vloerbedekking, Hij praat er niet 

over heen, Hij kijkt er niet bij weg, de Here Jezus zegt; jullie hebben nu verdriet. 

En je kunt nu denken; dat was toen zo, omdat de Here Jezus wegging, maar het geldt 

voor ons nog steeds, want de here Jezus is nog niet terug gekomen. 

Maar lees eens verder, want er staat; maar Ik zal jullie terug en dan zul je blij zijn, wat 

staat er? 
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Er staat; dan zul je blij zijn, er staat niet dan zullen een paar van jullie blij zijn, nee, er 

staat dan zullen jullie allemaal blij zijn en dat is dus de belofte die we vanmorgen 

allemaal krijgen. 

Jullie hebben nu verdriet, maar Ik kom terug en dan zullen jullie allemaal blij zijn. 

Dat is de belofte die de Here Jezus aan ons geeft; jullie zullen allemaal blij zijn en die 

belofte heeft ook te maken met de komst van de Heilige Geest, want het gaat over de 

vrucht van de Geest. 

Daarom is het belangrijk dat we een antwoord krijgen op deze vraag; wat voor 

vreugde is hier bedoeld? 

De Here Jezus laat hier iets zien wat heel diep gaat, wat heel radicaal is. 

Als je Mij kent, zegt Hij, dan zul je blij zijn, als je Mij hebt ontmoet, als je tot Mij 

komt, als je tot Mij bidt, als jij je afhankelijk weet van Mij, als je weet dat je Mij nodig 

hebt, dan zul je blij zijn, door de Heilige Geest. 

De vreugde en blijdschap die de Bijbel aanwijst, dat is vreugde die de Here God in 

Zichzelf heeft. 

Een paar voorbeelden; de Bijbel heeft een paar voorbeelden dat de Here God in 

Zichzelf volmaakt gelukkig is. 

Blijdschap dat is typisch iets voor God, de Here is gelukkig, moet je nagaan. 

In Safanja 3 staat over blijdschap dit; de Heer je God zal in je midden zijn en Hij zal 

verheugd over je zijn, vol blijdschap over je, Hij zal in je midden zijn, Hij zal verheugd 

over je zijn. 

Dus zo kijkt de Here naar ons, en hoe kijkt de Here? 

De Here is diep gelukkig met je, is dat niet mooi om dat van jezelf te kunnen zeggen? 

Hoe kijkt de Here naar mij?  

De Here is diep gelukkig met mij. 

In Nehemia 8:10 daar staat; de vreugde van de Here is uw kracht. 

daar zie je als iets wat we vanmorgen op het spoor willen komen; daar zie je aan de 

ene kant de vreugde van de Here en aan de andere kant de vraag; kan ik die vreugde 

ook krijgen? 

De vreugde van de Heer is uw kracht, staat er. 

Derde voorbeeld: 1 Tim. 1:11, makkelijk te onthouden, het evangelie over de majesteit 

van de gelukzalige God, van de gelukkige God. 
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Drie voorbeelden van waar staat dat de de Here volmaakt gelukkig is in Zichzelf, 

altijd blij met Zichzelf, gelukkig is en ik denk niet dat het vaak is dat wij zo over de 

Here nadenken; dat God in Zichzelf geluk is, vol vreugde. 

We zijn  opzoek, in dit punt, naar een antwoord op de volgende vraag; over wat voor 

vreugde gaat het hier in Galaten 5:22 en Johannes 16:22. 

Het eerste wat we hebben gezien is dat die vreugde voor ons allemaal is en het tweede 

wat we gezien hebben is dat de Here Jezus ons die geeft; jullie zullen allemaal 

gelukkig zijn en niemand zal dat van jullie afpakken.  

Het derde wat we gezien hebben; wat voor vreugde? 

Het is de vreugde van God, God is volmaakt gelukkig in Zichzelf, denk daar vandaag 

eens over na en hoe krijg je die? 
Dat is voor het derde punt, maar we weten dit alvast; als wij ge-ent zijn op de 

wijnstok, dan zal Gods geluk in ons overvloeien. 

2. 

Hoe zit dat met verdriet? 

Daar heeft de Here Jezus het over in Johannes 16, Hoe zit het met verdriet aan de ene 

kant en vreugde aan de andere kant, in jouw en ons leven? 

Vers 22; jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en 

niemand zal je vreugde van je afpakken, dat zegt de Here Jezus hier. 

Als je nadenkt hoe het vaak gaat in ons leven, dan klopt het niet wat de Here Jezus 

hier zegt; vaak lijkt het zo dat onze blijdschap juist snel van ons afgepakt kan worden. 

Bijvoorbeeld; je hebt maanden of jaren aan je huis gewerkt en alles is mooi, tip top in 

orde, je bent tevreden en je bent gelukkig ermee en dan aardbevingen, scheuren in de 

muur, je wilt niet weten hoeveel schade. 

Wat is er met je vreugde en wat is er met je tevredenheid? 

Die is weg, je baalt ervan, je ziet alleen nog maar die scheuren in de muur en terecht! 

Klopt het wat de Here Jezus hier zegt? 

Is het niet zo dat onze vreugde en onze tevredenheid juist heel snel van ons afgepakt 

kunnen worden? 

Er gebeurt iets in onze omstandigheden en ineen is het weg. 

Ander voorbeeld; je bent tevreden met hoe het gaat in je leven en ineens krijg je te 

maken met ontslag, of je hebt financiële problemen, ziekte. 
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Hoe Kan de Here Jezus hier zeggen; je vreugde zal nooit worden afgepakt, klopt het 

wel wat de Here Jezus hier zegt? 

De Bijbel leert ons hier dit; dat vreugde aan de ene kant en verdriet aan de andere 

kant, dat dit twee dingen zijn die samen gaan. 

Kijk, er is een heel goedkope en belachelijke manier van het evangelie brengen, door 

voor het woord, maar dat is dit; als de Here Jezus in je leven komt dan zijn al je 

problemen voorbij, als je in God gelooft, geen zorgen meer. 

Dat staat nergens in de Bijbel, dat is grote onzin. 

De Bijbel leert ons juist dat de vreugde ons verdriet niet opheft, aslof het dan in een 

keer weg is, de Bijbel belooft ons niet dat onze zorgen weg zijn als Jezus in ons leven 

komt, het is zelfs zo dat de Here Jezus zegt: als je achter mij aangaat, dan zullen je 

problemen groter worden; je zult vervolgd worden, ze zullen je voor gek verklaren. 

Christenen in Syrië merken het; niets geen Jezus volgen, zorgen weg, onzin. 

De Bijbel die leert ons dat je vreugde kunt hebben en dat dit naast verdriet staat, ze 

staan naast elkaar en dat mag, omdat het gewoon de realiteit is. 

Simpelweg, we herkennen dit allemaal, in een heel mooi voorbeeld staat in vers 21 

van het gedeelte wat we hebben gelezen, daar staat; een vrouw die op het punt staat 

om te bevallen, die bevalling is vreselijk pijnlijk, maar de vreugde over haar baby is 

groter, die is groter. 

Als ze de baby in handen heeft, als ze die vasthoudt, dan is die vrouw dat vergeten en 

er zijn veel moeders in onze gemeente, die weten dat, 

De vreugde over je baby is voor even dan groter en dan ben je niet de pijn vergeten, 

nee, het is niet zo dat de Here Jezus zegt; de vreugde van je baby is groter en dan ben 

je ineens al je pijn vergeten en is al je pijn weg, nee, Hij zegt; dat ben je dan voor even 

vergeten, maar als je er dan bij nadenkt dan voel je die pijn weer. 

Dat zie je bij de Here Jezus ook; van de Here Jezus staat in Jesaja 53: Hij was een 

man van smarten. 

Van de Here Jezus staat dat hij zijn hele leven gehuild heeft, waarom? 

Als Hij mensen zag die verdriet hadden, dan durfde Hij ze aan te kijken, in hun 

gezicht te kijken, in hun ogen te kijken en niet weg te kijken, dan zag Hij hun verdriet. 

Hij was een man vol smarten. 

En in Hebreeën 12 daar staat over vreugde, over verdriet dat hebben we gezien, maar 

over vreugde staat over de Here Jezus in Hebreeën 12, dat Hij Zich vasthield aan de 
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vreugde die voor Hem in het verschiet lag, terwijl Hij de schande aan het kruis ook 

had. 

Hij liet zich niet afschrikken door de schande aan het kruis, dus Hij had allebei; een 

man vol smarten, maar Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis 

omdat Hij zich vasthield aan de vreugde die voor Hem lag in het het verschiet, het 

was Hem beloofd door Zijn Vader, daar dacht Hij aan ; de vreugde die voor Hem in 

het verschiet lag. 

Begint u iets te voelen van wat de verhouding is tussen vreugde en verdriet, van wat 

de Bijbel ons hier wil leren? 

Dat is dit ten eerste, en onthoudt dat; laat je niets wijsmaken door een of andere 

goedkope evangelie prediker: Jezus kennen en je verdriet is weg. 

Tweede wat we gezien hebben is; de vreugde komt van de Here God, Hij kan je die 

geven en die is groter dan je verdriet, die poetst het niet weg, maar denkend aan de 

vreugde die voor Hem lag liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. 

Die vreugde die de Here Jezus voor zich zag, is Zijn verbeelding, in wat Hij had 

meegemaakt in de hemel toen Hij bij Zijn Vader was, dat zorgde ervoor dat Jezus 

doorging, dat Hij standvastig doorging: daar ben Ik op gericht, Ik ga door! 

Dus dat is het nuchtere antwoord op de vraag die wij, ons mensen, moeten stellen; we 

krijgen vreugde beloofd en hoe onthoudt zich dat tot je verdriet; dat verdriet 

verdwijnt niet, maar de vreugde mag midden in je verdriet groter zijn. 

Maar we hebben nog geen antwoord op deze vraag; Hoe kan het dat de vreugde, 

waarover de Here Jezus het heeft, niet van je kan worden afgepakt, daar hebben we 

nog geen antwoord op. 

En de Here Jezus geeft zelf het antwoord, Hij zegt; Ik zal jullie terug zien! 

Dat is het antwoord, dat staat in vers 22: jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie 

terugzien! 

Dat is het antwoord, dat is de sleutel, dat is het geheim. 

Waarom kan die vreugde niet van je worden afgepakt, omdat dit vreugde is die van de 

Here Jezus komt, omdat dit vreugde is gebaseerd op wat de Here Jezus voor je deed 

en op wat de Here Jezus voor je doet, nu Hij aan de rechterhand van de Vader zit en 

voor je pleit. 

En zegt, de Here Jezus, dat is een vreugde die niet van je kan worden afgenomen, dat 

wordt niet van je gestolen, die heb je. 
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Is dat zo? 

Ook niet als mijn omstandigheden beroerd zijn, ook niet als ik te maken krijg met 

financiële problemen, ook niet als ik werkeloos raak, ook niet als ik ziek ben, ook niet 

als zorgen heb over mijn kinderen, ook niet als ik een diep en eenzaam verdriet in 

mijn leven omdraag? 

De Here zegt je hebt verdriet en de Here Jezus poetst dat niet weg, de vreugde die de 

Here Jezus je geeft die legt Hij  midden in ons leven, midden in dat leven met al zijn 

vragen, met al zijn zoeken, met al zijn klagen, met al zijn…..vul maar aan. 

Jezus zegt; deze vreugde komt om wat Ik heb gedaan, niet op basis van wat je krijgt of 

kunt krijgen, waarvoor je kunt vechten, het is op basis van wat Ik heb gedaan, het 

komt van buiten je leven in. 

Ik heb voor je geleefd, zegt de Here Jezus, Ik ben voor je gestorven, Ik ben voor je 

opgestaan, Ik ben voor je uit naar de hemel gegaan en nu op dit moment pleit Ik voor 

jou aan de rechterhand van de Vader en Ik pleit altijd vrijspraak. 

En, zegt de Here Jezus, als dat nu eens een nieuwe bron van vreugde mag worden, als 

het evangelie nou eens tot op de bodem van je hart mag komen, met daarbij dat je 

beseft dat het nodig was dat de Here Jezus kwam, dat Hij stierf voor je, dat Hij 

opgestaan is voor je, anders kan Hij je sowieso geen vreugde geven, want dan is er 

geen vreugde. 

Vreugde dus om wie de Here Jezus is en om wat Hij deed en doet en dat wordt zo 

belangrijk in je leven; wat Jezus is en wat Hij deed voor je, dat wordt dan zo 

belangrijk voor je dat je dat ziet wat Hij heeft gedaan, dat wordt niet meer van je 

afgepakt. 

Dit is dus geen vreugde die je moet halen uit dingen die verdwijnen; de nieuwste 

trend, dit is dus geen vreugde die je kunt halen uit dingen die veranderen; de 

beursnotering, het zakken van aandelen, dit is dus geen vreugde die je haalt uit 

dingen die na verloop van tijd kapot gaan; de nieuwste telefoon, de mooiste kleren, de 

spullen die je hebt, je mooie huis. 

De Here is hier altijd heel scherp in; als jij je vreugde nog wilt halen uit spullen om je 

heen, als voor jou de vreugde moet komen uit dingen waar je je leven mee vol stouwt, 

om dingen die verrotten, of als je vreugde afhankelijk is van wat vrienden van je 

vinden, als je het daar nog in zoekt, dan klinken de woorden van de Here Jezus je nog 

als een sprookje in de oren: mooi, maar het is niet geloofwaardig. 
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Het kan ook zijn dat het je mooi klinkt in je oren, maar je durft het niet aan; je hebt 

altijd geleerd om te vechten voor dingen en je hebt het eindelijk bereikt; je hebt geld 

en je hebt spullen en je zit er nu voor altijd aan vast, omdat je niet meer durft los te 

laten waar je keihard voor hebt gewerkt, maar die in je hart besef je, merk je, dat die 

vreugde waar het nu over gaat je eigenlijk vreemd is. 

Je  vindt nooit die vreugde in de dingen die je hebt. 

3. 

Laatste punt; hoe krijg je die vreugde? 

Hoe krijg je vreugde in je leven die niet van je wordt afgepakt, zoals de Here Jezus dat 

hier belooft, hoe krijg je die vreugde? 

De Here Jezus heeft it gezegd; Ik zal jullie terugzien, daarin zit het antwoord. 

Het heeft dus te maken met je eigen antwoord op deze vraag; waar kijk je naar uit? 

Waar kijk jij naar uit? 

Ik zal je terugzien, zegt de Here Jezus, kijk je daar naar uit? 

Dit heeft dus heel praktisch te maken met het antwoord wat jezelf geeft op de vraag; 

wat zijn de verwachtingen van je leven, waar verwacht je het van? 

Of, om het nog met andere woorden te zeggen wat Jezus hier zegt; ik zal je terugzien, 

wat zie jij tegemoet, waarvoor sta je ’s ochtends op, waar wacht je op, waar ben je op 

aan het wachten? 

De Here Jezus zegt; Ik zal jullie terugzien. 

De vreugde hier is allereerst de zekerheid dat je Jezus mag terugzien. 

Er zijn er onder u die rondlopen met een diep schuldgevoel; ik heb jaren zo geleefd en 

ik voel me daar diep schuldig over en je hebt het idee dat je Jezus niet onder ogen 

mag komen, maar Jezus zegt; Ik zal je terugzien! 

Deze vreugde wordt steeds sterker en steeds dieper in je leven, krijgt steeds meer 

impact op je dagelijks leven of werkt steeds meer dieper in op je dagelijks leven, als je 

weet ik ben vergeven, God draagt mij mijn zonden niet na. 

Dus waar begint deze vreugde mee? 

Met een diepe waarheid dat de Here Jezus zegt; het is volbracht. 

Of zoals het staat in Efeziers 2: door genade bent u gered en dat dankt u niet aan 

uzelf, door genade bent u gered. 
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Het begint dus met zekerheid; je bent gered en je groeit in die vreugde als je je steeds 

meer richt op die vreugde die voor je ligt, die op je wacht. 

Als je weet, als je beseft, dat al die dingen die je hier hebt, al die dingen waar je 

keihard voor hebt moeten werken, zweet op je boorhoofd, als je beseft; wat is dit 

eigenlijk maar betrekkelijk. 

Deze vreugde is een vreugde die God je geeft, het is een vrucht van de Geest, het is 

van de Here Jezus. 

Hoe krijg je het? 

Ga naar Hem, vraag Hem erom, bidt Hem erom en je zult het krijgen, de Here Jezus 

heeft het je beloofd! 

We gaan erom bidden. 
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