
Johannes 16:33
…opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed,

Ik heb de wereld overwonnen.

Valt u op hoe eerlijk de Here Jezus hier is richting zijn discipelen? Over hen heen is Hij dat in dit vers ook naar
ons. Wanneer je hetgeen Hij hier zegt goed tot je laat doordringen dan heeft het niets van doen met een
verkondiging van louter geluk en voorspoed voor de christen, kortweg wel samen gevat als 'welvaartsevangelie'
dat zeker het leven van talloze christenen vandaag wordt voorgespiegeld. Dwars tegen een dergelijke leugenach-
tige ideologie in spreekt Hij over 'lijden' en 'verdrukking' als een onontkoombare zekerheid. Hij zegt immers niet
'in deze wereld zult gij waarschijnlijk, of mogelijk verdrukking lijden', nee: 'in deze wereld lijdt gij verdrukking'
- punt. Bereid je er maar op voor en wees er maar zeker van. En wat valt er dan zoal niet op te sommen onder
'verdrukking'. Zaken en omstandigheden die je heel persoonlijk kunnen overkomen en… angst aanjagen. Ziekte,
zorgen, ontslag, verlies, spanningen en druk van allerlei aard. Maar de eerlijkheid van Jezus gaat verder, een
eerlijkheid die heel wat meer waard is dan alle valse schijn van voorspoed in welke zin ook!

Hij zegt: 'maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen'. Naast dat deze woorden eerlijk laten zien dat
'lijden' en 'verdrukking' reëel een aanslag kunnen inhouden op je moed, roepen ze daarenboven de vraag op hoe
ik in dat soort van omstandigheden baat kan hebben bij en de hand kan leggen op de overwinning van Jezus. Ik
weet om welke overwinning het gaat: om de overwinning betekent en verzegeld op Golgotha en bekrachtigd in
de opstanding, maar hoe wordt die overwinning in 'lijden' en 'verdrukking' de mijne? Jezus gaf aan de discipelen
een opmerkelijke reden van zijn spreken aan: 'opdat gij vrede in Mij hebt'. Die reden blijkt onlosmakelijk
verbonden met zijn spreken over 'het goede moed houden' in 'lijden' en 'verdrukking'. 'Vrede in Mij' is namelijk
het geheim van het deel kunnen hebben aan zijn overwinning, met daarbij dan het accent op het 'in Mij'! Dit 'in
Mij' bedoelt een je volkomen identificeren met Hem, een onvoorwaardelijk opgaan in Hem, zo één met Hem zijn
dat zijn overwinning de onze wordt en zijn vrede ons verstand te boven gaat. Dat vraagt onvoorwaardelijke
overgave, geloof dat zegt: 'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft' (Filip. 4:13).

Wanneer Jesaja in Jesaja 63:12 van God getuigt dat deze 'Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm' dan
bedoelt hij daarmee niets minder aan te geven dan dat Gods kracht en het geloof van Mozes samenvielen. God
werkte door Mozes, maar Mozes moest daartoe op God vertrouwen - in Hem zijn. Tot een dergelijk geloof riep
het tekstwoord de discipelen toen en roept het ons nu op. Het is volbracht is toch niet voor niets bevestigd in de
opstanding van onze Here Jezus Christus? Durf als David daarom in de confrontatie met welk lijden en welke
verdrukking ook zingend te getuigen: 'Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis
opklaren. Met u immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur' (Ps. 18:29,30).

Gebed
Heer als de omstandigheden zo zwaar en drukkend zijn dat zelfs mijn geloof dreigt te wankelen, mag ik dan
roepen: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. U doorgrond en kent mijn hart. U weet dat ik mijn leven aan U hebt
toevertrouwd. Uw Woord geeft aan dat ik dan in U en U in Mij bent en dus mag en kan ik onvoorwaardelijk op
U vertrouwen. Maak uw Woord van dan overwinning waar in en door mijn leven om U eeuwig naam te maken.
Lof, dank en aanbidding zij u Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
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