- 1 Blijdschap geeft kracht
In Nehemia 8:11a staan heerlijke woorden:
In de NBG vertaling staat:
Weest dus niet verdrietig, want de vreugde
in de Heere, die is uw toevlucht.
In de Staten vertaling staat:
Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des
Heeren, die is uw sterkte.
In de Herziene Staten vertaling staat:
Wees niet bedroefd, want de vreugde in de
Heere, die is uw kracht.
Nemen we deze drie vertalingen samen,
dan kunnen we daarop opmaken: :
o
o
o

Dat blijdschap onze toevlucht is.
Dat blijdschap onze sterkte is.
En dat blijdschap onze kracht is.

Blijdschap en vreugde geven kracht, in alle
omstandigheden. Heeft geeft ons werklust,
het geeft ons moed en kracht.
Door blijdschap komt er vaart in de zaak!
Wat anders moeizaam en traag gebeurt,
gaat zogezegd spelenderwijs als je blij en
vreugdevol bent.
Het gaat om het zo te zeggen: van een leien
dakje.
Er zijn mensen die door de vreugde die in
hun hart is, bijvoorbeeld als ze 50 jaar getrouwd zijn, een heerlijk feestmaal aanrichten en hun geld daar graag aan besteden.
In het boek Esther wordt het volgende genoemd1 over koning Ahasveros in zijn
blijdschap over zijn gemalin Esther:
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Esther 2:18

Toen richtte de koning een groot feestmaal
aan voor al zijn vorsten en dienaren, het
feestmaal van Esther, terwijl hij aan de
gewesten vrijstelling van belasting gaf en
geschenken uitdeelde, zoals men dat van de
koning verwachten mocht.
Hij richtte uit pure blijdschap over zijn
gemalin Esther:
o
o
o

Een groot feestmaal aan.
Hij schonk aan de gewesten van het
land vrijstelling van belasting.
En deelde vorstelijke geschenken uit.

Als aardse blijdschap in korte tijd, al zoveel vermag, wat dan, lieve broeder en zuster, wat dan zij hemelse blijdschap, ware en
welgegronde blijdschap in de Heere dan
uitrichten in een mensenhart?
Paulus schrijft over de gemeente in Macedonië 2 dat hun overvloedige blijdschap de
rijkdom van hun mildheid bevorderde en
dat zij deden wat zij konden, ja, schrijft hij,
zelfs meer dan dat.
Hun diepe innerlijke blijdschap in de Heere
bewerkte mildheid en vrijgevigheid op een
overvloedige manier. Het ging hun zogezegd van een leiden dakje.
Als men werkelijk blij is in de Heere glijden alle narigheden van de wereld van ons
af als water van een gans.
Er kan in deze wereld best veel zijn wat op
zichzelf vervelend en moeilijk is, maar vergeleken bij de heerlijkheid van het eeuwige
leven zijn het allemaal maar voorbijgaande
futiliteiten.
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2 Cor. 8:2

- 2 Futiliteiten zijn onbelangrijke nietigheden.
Jezus sprak in Johannes 15:11
NBG Dit heb Ik tot u gesproken, opdat
mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap
vervuld worde.
HSV Deze dingen heb Ik tot u gesproken,
opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en
uw blijdschap volkomen zal worden.
Dus dat is Zijn bedoeling met ons dat onze
blijdschap volkomen zal worden.
En wat dacht u van Johannes 16:24
NBG Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
HSV Tot nu toe hebt u niets gebeden in
Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
En dan nog de woorden uit Romeinen
15:13
NBG De God nu der hope vervulle u met
louter vreugde en vrede in uw geloof, om
overvloedig te zijn in de hoop, door de
kracht des heiligen Geestes.
HSV De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het
geloven, opdat u overvloedig bent in de
hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

En dat doel wordt genoemd, namelijk om
overvloedig te zijn in de hoop door de
kracht van de heilige Geest.
Wat is dan onze hoop? Onze hoop is dat
wij gaandeweg meer en meer veranderd
zullen worden naar het beeld van onze
Heere Jezus.
Volgens 2 Thes. 2:14 zijn wij geroepen tot
het verkrijgen van de heerlijkheid van onze
Heere Jezus Christus.
En Zijn heerlijkheid zijn de deugden die in
Hem zijn. Zijn liefde, Zijn zachtmoedigheid, Zijn geduld en Zijn ontferming.
En daarom roept de apostel Petrus ons dan
ook op om "met betoon van alle ijver door
het geloof de deugd te schragen." 3
En als wij vervuld zijn met louter vreugde
en vrede in ons geloof, dan stroomt dankbaarheid, lofzang, aanbidding, vrijgevigheid en onbezorgdheid ons hart in en uit.
Onze blijdschap is de Heere Zelf. Dat lezen we in Filip 4:4 waar staat:
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
In deze tekst staat niet, dat wij ons zullen
verblijden om maar wat blij te zijn, maar
dat wij ons zullen verblijden in de Heere.

Dus het is Gods bedoeling dat wij vervuld
worden met louter vreugde in ons geloof.

Blijdschap om Hem. Hij is goed, Hij is geduldig, Hij is getrouw, Hij is vergevings
gezind, Hij is liefdevol en zorgzaam.

En wanneer de God der hope ons vervult
met louter vreugde en vrede in ons geloof,
dan doet Hij dat met een doel.

Blijdschap om Hem, Die zelfs zijn eigen
Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft.
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En Hij wil ons met Hem ook alle dingen
schenken! 4
Op al onze wegen kunnen wij ons dus in
Hem verblijden. En daarom herhaalt Paulus: Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
De volgende reden tot blijdschap begint al
bij het opstaan, bij elke nieuwe dag. In
Psalm 118:24 staat:
Dit is de dag, die de Here gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen.
Iedere dag is weer een grote en rijke gave
van onze God en Vader. Een dag met
nieuwe genade en nieuwe gelegenheden.
Gelegenheden om goed te doen.
Wij hebben uitsluitend te doen met deze
ene dag, en wij hoeven ons niet bezorgd te
maken voor de dag van morgen, zei Jezus.
God heeft deze dag gemaakt, ontworpen.
Er staat in Efeze 2:10 dat wij Zijn maaksel
zijn, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Die goede werken heeft Hij tevoren bereid.
En daarbij moeten we niet alleen denken
aan speciale goede werken maar ook de dagelijkse dingen, die wij te doen hebben.
Het ophangen van de was, het schoonmaken van een toilet enz. hoort daar ook bij.
Maar ook, als dat zo uit komt, het bezoeken
van een zieke of het versturen van een leuke kaart aan iemand.
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Romeinen 8:32

God heeft die goede werken tevoren bereid,
opdat wij daarin zullen wandelen. Er staat
wandelen en wij hoeven niet te hollen en te
vliegen. We mogen het rustig doen, en met
blijdschap.
Dus we kunnen blij zijn met iedere nieuwe
dag, die de Heer ons geeft. Dit is de dag,
die de Heere gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen.
Maar … wat zullen wij doen als mensen
kwaad van ons spreken of ons smaden ter
wille van Jezus. Ja, wat zullen wij dan
doen?
De Here Jezus geeft daar een helder antwoord op, ook een reden tot blijdschap:
Lucas 6:22 Zalig zijt gij, wanneer u de
mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en
smaden en uw naam als slecht verwerpen
ter wille van de Zoon des mensen.
23 Verblijdt u te dien dage en springt op
van vreugde, want, zie, uw loon is groot in
de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.
Dus hier wordt niet alleen over verblijden
gesproken maar ook over het opspringen
van vreugde.
"O, wat een buitenkansje mag ik nu meemaken." Als een konijn zich in zijn element voelt, dan kan hij soms van die leuke
vreugde sprongetjes maken.
Nu, Jezus leert ons min of meer hetzelfde.
Verblijdt u en springt op van vreugde, als u
ter wille van Hem smaad draagt.

- 4 En nu gaan we naar de laatste reden tot
blijdschap. En die staat vermeld in Jakobus 1:2
Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen
valt, want gij weet, dat de beproefdheid
van uw geloof volharding uitwerkt.
"Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt"
Hier wordt niet mee bedoeld door Jacobus
dat wij ten val komen in de verzoekingen,
maar dat wij daar soms plotseling in binnen
kunnen komen.
De verzoeking op zich is geen vreugde,
maar geeft aanleiding tot vreugde wanneer
wij op de uitkomst letten.
Het werkt namelijk iets goeds uit, wanneer
wij in de verzoeking stand houden. Hier
wordt volharding ofwel geduld genoemd.
Kortom, wanneer een christen niet valt in
de verzoeking, werkt het iets van de vrucht
van de Geest uit in zijn binnenste.
Wanneer iemand kribbig tegen u zou doen
en u wordt ook kribbig, dan wordt een
prachtige gelegenheid slecht benut.
Wanneer iemand kribbig tegen een ander
is, werkt dit meestal als een verzoeking op
de ander, namelijk een verzoeking, om ook
kribbig te worden.
En dan is er niet één kribbig maar zijn het
er twee. En dat is niet de bedoeling.
Het is geen zonde, om in verzoeking te
komen. Door het gedrag van de ander
komt er bij ons iets naar boven uit ons eigen vlees, waar geen goed in woont:

Jacobus 1:14 zegt immers: Maar zo vaak
iemand verzocht wordt, komt dit voor uit
de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte.
Pas als de begeerte bevrucht wordt, baart
zij zonde zoals in het volgende vers staat:
Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart
zij zonde.
Zelfs onze trouwe Here Jezus, ja Hij ook,
werd in alle dingen op gelijke wijze als wij
verzocht, maar bij Hem werd de begeerte
nooit bevrucht.
Jezus kan ons goed begrijpen. In Hebr.
2:18 staat: Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun die
verzocht worden, te hulp komen.
We sluiten af met onze kerntekst uit Nehemia 8:11
Weest dus niet verdrietig, want de vreugde
in de Heere, die is uw toevlucht.

