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Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de NBG
’51, HET BOEK of de Statenvertaling.
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In dit 252e TWR-radioprogramma leest u
waar we de hoop voor dit leven en het hier-
namaals kunnen vinden. De wijze Prediker
schreef: “Er bestaat alleen hoop voor de
levenden. Want de levenden weten tenmin-
ste dat zij op zekere dag zullen sterven.”

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals:

Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwas-
senheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedings-
problemen, Geestelijke zelfreiniging, Beleven en
doorgeven, etc., etc.

Het thema in deze brochure is opnieuw te beluisteren via:
www.radioadullam.nl

Voor Bijbelstudies: www.adullam.nl

Moge de Heere Jezus lezer en/of luisteraar zegenen!
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HOOP VOOR LEVEND GEMAAKTEN!

Een Bijbelstudie over Hoop

Hulpeloos lag het jonge meisje op bed, niet in staat
om zonder hulp uit bed te stappen. Een spierverlam-
mende ziekte had het jonge leven al vroeg geruïneerd
en het toekomstige huwelijk zou moeten worden uit-
gesteld of...als haar verloofde het ziekteverloop niet
zou aankunnen, helemaal niet doorgaan!

Diep bedroefd vroeg het meisje zich af welke bedoe-
ling God met deze ziekte zou kunnen hebben. Zou ze
de opkomende depressie en opstand in haar gedach-
ten en gevoelsleven toelaten of afwijzen? Ze was zo-
wel liefde als haat in haar leven tegengekomen, ook in
haar eigen hart. Ze had in het boek Job gelezen dat
God ziekte vaak gebruikt om je innerlijk in overeen-
stemming te brengen met Zijn heilige natuur.

Op bed, wanneer je hulpeloos na ligt te denken over
de zin van je leven, gaan je gedachten terug naar
momenten waar je het schaamrood op je kaken van
krijgt. Wanneer je leven vol plannen en activiteiten is
gevuld, denk je daar niet zo vaak meer aan en je ge-
weten functioneert niet optimaal. Maar als je je zo af-
hankelijk voelt wordt dat wel anders. Je wordt óf
agressief, of je laat gelaten de dingen die komen gaan
over je heen gaan, te passief om nog iets te doen. Is
er dan geen middenweg, geen hoop op de toekomst,
geen blijde verwachting overgebleven? De wijze pre-
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diker Salomo, een denker van formaat, heeft dit soort
overwegingen ook gehad, luister maar wat hij in Pre-
diker 9:4-6 hierover zei:

“Er bestaat alleen hoop voor de levenden. U kunt be-
ter een levende hond dan een dode leeuw zijn! Want
de levenden weten tenminste dat zij op zekere dag
zullen sterven. Maar de doden weten van niets, zij
hebben geen loon meer te verwachten. Er wordt niet
meer aan hen gedacht. Wat zij tijdens hun leven de-
den (liefhebben, haten, benijden) is in het vergeet-
boek geraakt en zij hebben niets meer van doen met
wat hier op aarde gebeurt.”

We horen het al, de levende hoop die het heden over-
stijgt is alleen tijdens dit aardse leven te verkrijgen!
Iedereen krijgt dezelfde ervaringen, tegenspoed, af-
gewisseld met vreugde, maar niet iedereen krijgt de-
zelfde intensiteit, dezelfde diepte of hoogte.
Juist door het ontbreken van de hoop op een nieuw
begin, of dat nu hier op aarde of in de hemel is, doet
vele jonge mensen de criminaliteit ingaan. Of ze ma-
ken er maar wat van, wat meestal eindigt in de totale
vernietiging van wat van hun leven nog over is geble-
ven. "Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want mor-
gen sterven we toch..." Deze slogan lijkt voor velen
het levensdevies.

Maar schrijft die wijze Salomo eigenlijk niet hetzelfde?
Hij zei toch dat God het graag ziet als we "eten en
drinken en blij zijn"? Je mag toch van het leven genie-
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ten met de vrouw die je liefhebt? Waarom moet je het
er dan maar bij één houden en daarmee via het huwe-
lijk verbonden blijven "totdat de dood je scheidt"?

Maar juist Salomo kende Gods gedachten en wilde ze
ook in praktijk brengen, al is ook hem dat uiteindelijk
niet te volle gelukt.... Toch heeft God beloofd dat Hij
er bij de terugkeer van Zijn Zoon, onze Heere Jezus
Christus, rekening mee zal houden hoe wij ons leven
hier op aarde hebben geleefd. Of we rekening hebben
gehouden met Gods gedachten, die in de Bijbel zijn
vastgelegd. De Heilige Geest, Die Jezus hier op aarde
na Zijn opstanding en hemelvaart vertegenwoordigt,
heeft Johannes op dat eenzame eiland Patmos laten
zien hoe jezus' wederkomst zal gaan. In Opb. 22:10-
17 zei de verheerlijkte Jezus vanuit de hemel het vol-
gende tegen de oude en beproefde apostel:

“Hij ging verder en zei: "Verzegel dit boek met profeti-
sche woorden niet, want de tijd waarin zij uitkomen, is
niet ver meer. Wie verkeerd doet, zal nog meer ver-
keerd doen; wie vuil is, zal nog vuiler worden; maar
wie goed doet, moet nog meer goed doen en wie voor
God afgezonderd is, moet nog meer voor God afge-
zonderd worden." "Ja," zegt Jezus, "Ik kom gauw met
mijn beloning. Ik geef ieder wat hij verdient. Ik ben de
Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin
en het einde." Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen
omdat zij van de levensboom mogen eten en door de
poorten van de stad mogen binnengaan. Buiten de
stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen,
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de moordenaars, de afgodendienaars en allen die met
plezier liegen en bedriegen. "Ik, Jezus, heb mijn engel
gestuurd opdat u dit allemaal aan de gemeenten zult
vertellen. Ik ben zowel de wortel als de nakomeling
van David. Ik ben de schitterende morgenster." De
Geest en de bruid zeggen: "Kom." En wie dat hoort,
moet ook zeggen: "Kom." Wie dorst heeft, mag voor
niets het levenswater komen drinken, als hij dat wil.”

Ja, en dan is er nog iets. God heeft beloofd dat we al
onze begeerten met bidden, smeken en dankzeggin-
gen, bij Hem bekend mogen maken in de Naam van
de Heere Jezus. En als ons gebed in overeenstem-
ming is met Zijn heilige wil, zal Hij vanuit de hemel
dat verhoren.

Het jonge meisje wat daar zo hulpeloos aan haar
bed gekluisterd lag, heeft dat ervaren. En hoewel
God niet iedereen zo'n ervaring geeft, is het in ieder
geval een bemoediging om in ieder geval met onze
huidige problemen tot de God des levens te gaan in
de kostbare Naam van de Heere Jezus Christus, on-
ze Heelmeester.

Laten we samen bidden:

"Heere God, Wij zijn allemaal sterfelijke en zwakke
mensen. Mensen die volkomen afhankelijk zijn van
Uw heilige wil. Maar U wilt dat wij van het leven dat U
gaf genieten. Dat we gelukkig zijn met de vrouw
waarvan we zo houden. Dat we haar onze liefde en
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trouw niet alleen beloven, maar ook waarmaken zoals
U het in Uw Woord ons hebt voorgehouden. Dat we
het leven genieten en U bedanken voor "alle volmaak-
te gift", omdat het allemaal van U komt, de "Vader der
lichten".

We hebben ook gehoord dat de doden niets meer van
doen hebben met de levenden, dat we van hen niets
meer te verwachten hebben, maar dat onze verwach-
ting alleen op U en de Heere Jezus gericht moet zijn.
We hebben ook gehoord dat U soms op het gebed
wonderen wilt verrichten, zoals Jezus op aarde heeft
gedaan.

Schenk ons geloof in dat wonder Heere en doe met
ons wat U goed dunkt. We willen met die bedroefde
vader van dat zieke jongetje met die z.g. "epilepsie"
aanvallen, zeggen: 'Ik geloof Heere, kom mijn onge-
loof te hulp', Amen."

Dit TWR-programma over hoop is te beluisteren via:

http://www.radioadullam.nl/download/audio/op_weg_n
aar_het_licht/252_Hoop_voor_de_levenden_.mp3
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U kunt voor meer Bijbelstudies ook onze Adullam
website bekijken via: www.adullam.nl
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