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Geliefden in de Here Jezus Christus, 

 

Vorige week hebben wij Pasen gevierd, en we lazen dat Petrus als een van de eerste het lege graf 

binnenging, dus het is goed om vanmorgen van Petrus als ooggetuige te leren wat de opstanding van 

Jezus voor ons betekent. En dan heeft hij het over ‘hoop’, ‘erfenis’ en ‘beproeving’. 

 

Erfenis 

Jongens en meisjes, jullie weten vast wel wat een erfenis is. Dat is wat iemand bij zijn overlijden 

achterlaat. De spullen in huis, soms sieraden en spaargeld, maar ook wat de overledene belangrijk 

vond. Meestal krijgen de kinderen elk een deel van de erfenis. Maar je kunt het ook zo regelen dat je 

geld en goed naar iemand anders gaat of naar een goed doel bijvoorbeeld.  

 

Stel je nu eens voor dat je erg arm bent. Je hebt net genoeg geld om eenvoudig te eten. Je kunt niet 

op vakantie gaan en chocolade en snoep eet je alleen als je bij anderen op visite bent.  

Op een dag komt er een brief. Weet je wat erin staat? Je lieve en steenrijke tante heeft besloten dat 

jij haar enige erfgenaam bent. Als zij komt te overlijden, dan erf jij haar landhuis met landgoed, de 

prachtige schilderijen en fraai houtgesneden meubels, haar sieraden en oldtimers en natuurlijk het 

spaargeld. Dat zou betekenen dat je dan in één klap van een arme sloeber een rijke stinkerd wordt! 

Je gelooft natuurlijk je ogen niet en leest de brief nog eens goed door. Maar het is écht waar! Dan 

komt er dus een dag waarop ook jij je gasten kunt trakteren op een gevulde koek bij de koffie. En dat 

je ook eens op vakantie kunt gaan. Wat een mooie belofte, die erfenis! Daar wordt je blij van! 

 

Hemelse erfenis 

Nou, zegt Petrus, voor iedereen die gelooft in de Here Jezus is er ook een erfenis. Niet van een tante, 

maar van Jezus zelf! Die erfenis wordt in de hemel voor je bewaard. En wat in de hemel is, is hemels. 

Denk eens even aan iets dat jij, dat u, heel erg mooi of fijn vindt.  

 

[…] 

 

Gelukt? Weet je waar ik aan dacht? Aan toen we op het verste puntje rotskust in Bretagne waren en 

zo de Atlantische Oceaan over keken. Achter ons Europa en voor ons niets anders dan water. Zó 

indrukwekkend. Wow!  

Jij dacht misschien aan heel iets anders en dat is prima. Maar weet je wat nou zo mooi is? De erfenis 

in de hemel is nóg mooier dan het mooiste en fijnste wat je je kunt voorstellen! Die erfenis maakt je 

zielsgelukkig. Dat is namelijk wat ‘zaligheid’ betekent: zielsgelukkig.  

 

Ik zal dat woordje proberen uit te leggen. Kijk, je kunt op verschillende manieren gelukkig zijn. Als je 

jarig bent en alle lieve familieleden en vrienden komen op visite, met gezelligheid en taart en 

cadeaus, dan voel je je gelukkig. En als je een wedstrijd wint, met volleybal of voetbal bijvoorbeeld, 

dan voel je je ook gelukkig. Maar dat geluk zakt na een paar dagen of een paar uur weer weg. We 



krijgen een gelukkig gevóel door iets wat we meemaken; door iets van buiten onszelf. En we moeten 

weer iets moois meemaken om dat gelukkige gevoel opnieuw te krijgen.  

 

Maar ken jij ook van die mensen die altijd gelukkig zijn? Die een vrede en blijdschap hebben diep van 

binnen? Mensen die zelfs bij grote moeilijkheden en verdrietige dingen, toch vrede in hun hart 

houden? Dat zijn mensen die een bron van geluk in hun ziel hebben ontvangen. Zij hebben namelijk 

ontdekt dat de Heere God écht de allerbeste en de allerbelangrijkste is. Zij hebben geleerd dat Hij 

goed is en dat Hij te vertrouwen is, zelfs als ze er niets van begrijpen. En daardoor weten ze dat de 

Heere God écht van hen houdt; niet omdat ze zo aardig zijn of zo netjes leven, maar omdat God dat 

wíl. Feitelijk heb je dan al een stukje van de hemelse erfenis ontvangen. 

Dat geluk is er niet van afhankelijk of je iets moois meemaakt. Het is er altijd. Het is geluk in je ziel: 

zielsgelukkig.  

 

[…] 

 

Levende hoop 

Die erfenis van je tante is een mooi vooruitzicht, maar de hemelse erfenis helemaal onvoorstelbaar 

mooi! Maar, hoe weet je nu zeker dat je die erfenis krijgt? Als iemand zegt: “Nou, dat is een mooi 

verhaal, maar je moet nog maar afwachten of je die erfenis echt van je tante krijgt.” Dan weet jij: het 

is inderdaad een mooi verhaal én ik weet zéker dat ik die erfenis straks zal krijgen. Want dat is 

allemaal netjes met handtekeningen bij de notaris vastgelegd. Niemand die daar meer iets aan kan 

wijzigen. Jij kunt die erfenis dus met zekerheid verwachten.  

 

Nou, dat bedoelt Petrus hier met het woordje ‘hoop’: iets met zekerheid verwachten. Dat klinkt 

misschien een beetje verwarrend, omdat wij vaak heel iets anders bedoelen met ‘hoop’. Als je aan je 

collega vraagt of hij zijn werk echt om 11 uur af heeft, omdat jij erop zit te wachten, en hij zegt: “ik 

hoop het; ik doe hard m’n best”, dan bedoelt hij: ‘ik doe wat ik kan maar ik weet niet zeker of het 

gaat lukken’. ‘Hoop’ is bij ons: je moet het nog maar zien. Maar in de Bijbel is hoop: je kunt erop 

rekenen dat gaat gebeuren wat God heeft gezegd. Die hoop geeft nieuwe moed, die hoop doet 

leven.  

 

De hemelse erfenis is namelijk ondertekend door de Here Jezus zelf! Hij heeft met Zijn lijden en 

sterven álles geregeld:  

• Hij heeft ervoor gezorgd dat wij bij God passen, ook al is Hij heilig en goed en zijn wij dat niet.  

• Hij heeft de duistere machten die jou bij God vandaan willen houden overwonnen.  

• En Hij heeft de dood overwonnen door erin te gaan en eruit op te staan! Jezus heeft jouw 

hemelse erfenis met Zijn eigen bloed ondertekend… 

 

“Een ieder die gelooft in de Naam van Heer, zal gered worden”(Hand. 2:21). Dat is zo zeker als wat, 

omdat de feiten van lijden, sterven en opstaan van Jezus van Nazareth het bewijs leveren. Wie 

gelooft kan en mag met zekerheid die hemelse erfenis van zielsgeluk verwachten. Want door de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden, deed God ons opnieuw geboren worden tot een levende 

hoop. (vers 3) 

 

Wachten op de erfenis 



Dat klinkt allemaal wel heel mooi, dat van die erfenis die we met zekerheid mogen verwachten. En ja, 

ik ben er echt dankbaar voor. En ja, ik zie ook echt uit naar het moment waarop Jezus terug zal 

komen. Maar er is intussen wel een moeilijk ding met die hemelse erfenis: net zoals met een aardse 

erfenis moet je erop wachten. En juist dat wachten is voor ons misschien wel het aller moeilijkste. 

Want nu wij nog leven in déze wereld, maken we dingen mee, die moeilijk zijn en zwaar. Loodzwaar 

soms. En die dingen stellen heel vaak zomaar je geloof op de proef. Is God er wel? Ziet Hij mij wel? Is 

het eigenlijk allemaal wel waar, wat de Bijbel leert? Als Hij koning is, waar zie ik Zijn macht dan? Als 

Hij een goede Vader is, waarom is er dan zoveel ellende? Ik heb al zo vaak gebeden of God dit of dat 

wil oplossen in mijn leven, want ik heb er zoveel last van. Vul je eigen worsteling maar in… 

 

Petrus is daar heel eerlijk over. Die moeilijkheden zijn er. De realiteit is dat je hele periodes niet zo 

veel van God kunt ervaren. Dat het wel lijkt alsof Hij stil is en niks doet. Petrus kende dat ook al. 

Terwijl Hij de Here Jezus zelf heeft meegemaakt, ook na Zijn opstanding. Terwijl hij Pinksteren zo 

krachtig heeft meegemaakt en in de kracht van de Geest wonderen heeft verricht. Terwijl hij mensen 

met honderden tegelijk tot geloof zag komen… 

Toch wist Petrus heel goed dat het leven van een gelovige dezelfde moeilijkheden kent als van ieder 

ander. ‘Verzoekingen’ noemt de Bijbel die moeilijke dingen in ons leven. Wat verzoekingen zijn en 

hoe dat werkt, daarover moeten we het een andere keer maar hebben. Nu nog twee geweldige 

bemoedigingen van Petrus. 

 

Beproeving maakt sterk 

Als eerste zegt Petrus dat de moeilijkheden in dit leven ons niet alleen maar verdriet, maar ook winst 

kunnen opleveren. Als je moeilijkheden meemaakt, dan wordt namelijk bijna automatisch ook je 

geloof op de proef gesteld. Elke keer als je vertrouwen op God wordt beproefd - elke keer als je je 

afvraagt waar Hij is en hoe je er doorheen komt, en je worstelt daarmee, - dan wordt je geloof 

sterker en zuiverder. Broeders en zusters die al langer met de Heer leven, die kennen dat. Je kunt het 

vergelijken met topsport. Je kunt alleen maar wereldkampioen wegfietsen worden, als je heel hard 

traint en steeds de grenzen van je kunnen opzoekt. Je zult moeten doorgaan totdat je beenspieren 

klappen en je longen branden. Je zult hard vallen en botten breken. Je moet opletten met wat je eet 

en elke dag uren in het zadel zitten. Je wordt pas kampioen als je zover durft te gaan dat je misschien 

wel verliest… Je wordt als topsporter pas écht sterk als je jezelf steeds weer op de proef stelt.  

 

En waar God naar verlangt, is dat uw, jouw en mijn geloof een sterk geloof is. Dat je ondanks alles op 

de Vader vertrouwt. En net zoals je geen wielerkampioen wordt zonder pijn te lijden, net zo wordt je 

geloof niet sterker als het niet op de proef wordt gesteld. Als we ons daarvan bewust zijn, dan 

hoeven we dus niet wanhopig te worden bij tegenslagen en bij geloofstwijfel. We beseffen dan dat 

de hemelse Vader ons niet in de steek laat, maar de moeilijke situatie wil gebruiken. Het loopt Hem 

niet uit de hand!! 

 

God bewaart en bewaakt 

En dat brengt ons direct bij de tweede bemoediging van Petrus: wie gelooft, wordt door de kracht 

van God bewaakt. (vers 5). Het is God Zelf die Zijn kinderen bewaart en bewaakt. Daarom jubelt 

Paulus het ook uit als hij schrijft: “Noch dood, noch leven, noch engelen, noch krachten, noch 

tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogtepunten, noch dieptepunten, noch enig ander 

schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer.” (Rom. 8:38-39) 



 

Lieve mensen, er wacht ons een erfenis die nog mooier is dan dat we ons kunnen voorstellen: altijd 

zielsgelukkig zijn. En die erfenis hangt niet af van ons geloof. Die is van Jezus Christus de Heer. En Hij 

is op de proef gesteld tot het uiterste. We hoeven aan die erfenis niet aan te twijfelen: kruis en open 

graf getuigen ervan. De hemelse erfenis is beproefd.  

Ook voor kleingelovigen, of wankel gelovigen, of twijfelaars, geldt deze belofte. Laten we liever 

eerlijk zijn over de ups en downs in ons godsvertrouwen. En laten we elkaar dan bemoedigen om te 

volharden. En vooral: draag elkaar in gebed. Opdat we het einddoel van ons geloof verkrijgen: die 

beproefde erfenis met een beproef geloof: dat we eeuwig zielsgelukkig zijn! 

Amen 

 

Drs. F.J.M. van Elk, april 2020 


