
Johannes 16:33b
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed,

Ik heb de wereld overwonnen.

Het gekozen tekstgedeelte is een van de uitspraken van Jezus die Hij deed vlak voor zijn gang naar het kruis.
Juist dat laatste geeft aan een uitspraak als deze een wel heel bijzondere lading. Immers, ging Hij niet zelf een
immense lijdensweg - de ultieme verdrukking tegemoet? Wanneer we daarnaast lezen wat aan deze uitspraak
vooraf door Hem werd gezegd, dan wordt zijn diep invoelende betrokkenheid bij de mens wel heel duidelijk.
Kortom, niet misteverstane, profetische woorden richting degene die Hem volgt. Woorden die Hem er daarbij
tegelijkertijd toe brengen om te benadrukken ‘goede moed te houden’.

Lijden, verdrukking. Geen enkel mens ontkomt eraan! En dat de alle daaraan op evangelisch terrein nog steeds te
horen tegendraadse verkondiging - met als exponent een pastor Joseph Prince en het zogeheten
welvaartsevangelie - ten spijt! Hoe triest is een dergelijk bedrieglijke verkondiging! Wat een enorm geestelijke
verantwoordelijkheid laad je op je als je verkondigt dat je als christen enkel het goede in en van het leven te
verwachten hebt! Treedt je dan, zeker in het licht van het gekozen tekstgedeelte, in feite niet het kruis met
voeten? Kijken we alleen maar eens om ons heen hoeveel oprechte kinderen van God door lijden en verdrukking
worden getroffen. Misschien wordt u op dit moment geteisterd door zorg, verdriet of pijn - lijden, verdrukking.

In welke vorm kan zich het lijden en de verdrukking in een mensenleven niet manifesteren. Gruwelijk, tot zelfs
gaand door ‘het dal van diepe duisternis’. Maar de Zoon van David, Jezus, bevestigt in zijn ‘maar houdt goede
moed’ wat David in Psalm 23 met betrekking tot een dergelijke gang zegt: Hij is bij mij, zijn stok en zijn staf
vertroosten mij (Ps. 23:4)! Is dat niet de betekenis van de ‘overwinning’ waarover Jezus vervolgens spreekt: ‘Ik
heb de wereld overwonnen’?

U, jij en ik worden juist in lijden en verdrukking geconfronteerd met de uiterste consequenties van de zonde, de
zondeval. Lijden en verdrukking kenmerken ons leven daardoor. Maar, na de woorden van het gekozen tekstvers
ging Jezus voor ons juist dáárom de weg naar het kruis! En was het niet juist Pasen dat dit woord bevestigde?
Jezus heeft de uiteindelijke uitkomst van de zonde, de dood, overwonnen! Hij is de Christus, God zelf – bij ons
in het lijden en de verdrukking! Zijn ‘het is volbracht’ is het draagvlak daarom van zijn oproep ‘houdt goede
moed’! Wat we ook meemaken onder de noemer van lijden, verdrukking, Hij heeft overwonnen en zelfs de angel
uit de dood gehaald! Hij leeft, en omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen, toch?

Gebed
Hoe kunnen we overweldigd door lijden en verdrukking worden Vader. Hoe ontmoedigd worden tot soms zelfs
radeloosheid toe. Hoe snijdend is dan een boodschap die beweert dat je als kind van U in louter licht en vreugde
mag en kunt leven. Richt onze blik alleen op Jezus Christus, Uw Zoon, die ons de kruisweg voorging en
overwonnen heeft! Geest van God schenk ons de genade zijn stem in ons hart te horen zeggen: houdt goede
moed, Ik heb de wereld overwonnen. Laat ons delen in die overwinning dwars door ons lijden heen. Uit genade,
amen.


