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Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. 
Lukas 14:18

Wat is er belangrijker in het leven dan de zorg voor onze 
ziel? Sommigen gaan zo op in de wereld dat ze zich niet 
bezorgd kunnen maken om hun ziel. Zij maken het be-
langrijke ondergeschikt aan het minder belangrijke. Stel 
u voor dat een boer zou zeggen: ‘Ik ben zó druk met de 
zorg voor mijn dieren dat ik geen tijd heb om te ploegen 
of te zaaien.’ Dat zou net zo dwaas zijn als dat wij zeg-
gen dat we zó druk zijn met de wereld dat we geen tijd 
hebben voor onze ziel. 

God kon tijd vinden om te denken aan onze zalig-
heid. Jezus Christus kon tijd vinden om in de wereld te 
komen en hier meer dan dertig jaar te zijn om het grote 
voornemen tot onze verlossing uit te voeren. En kunnen 
wij dan géén tijd vinden om daar notitie van te nemen? 
Verhindert het verkrijgen van een beetje geld ons om 
geweld op de hemel te oefenen? Bedenk dat ons geld 
met ons zal vergaan!

Wie u ook bent, ik wil u het volgende vragen: Denkt 
u dat dit een goed excuus zal zijn op de laatste dag, als 
God u zal vragen: ‘Waarom hebt u niet geijverd voor de 
hemel?’ Zult u dan zeggen: ‘Heere, ik was zó druk met 
aardse bezigheden dat ik verhinderd was’? Zou het plei-
ten voor een knecht als hij tegen z’n meester zou zeggen 
dat hij zó dronken was dat hij niet kon werken? Even 
onbehoorlijk is het te zeggen dat u zo dronken was met 
de zorgen van de wereld dat u zich niet kon inzetten 
voor het Koninkrijk. 

Lezen: Lukas 14:15-24 
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… zoudt gij dan stil zijn?
Richteren 18:9

Als u zich ooit ergens voor inspant, doe het dan voor 
het Koninkrijk van God. Toen de keizer naar Rome 
marcheerde en hoorde dat alle mensen uit de stad ge-
vlucht waren, zei hij: ‘Als ze niet voor deze stad vechten, 
voor welke stad zullen ze dan wel vechten?’ Zo is het 
ook met betrekking tot het Koninkrijk van God. Als we 
daarvoor niet ijveren, waarvoor zullen wij het dan wel 
doen? De kinderen van de stam van Dan zeiden in een 
ander verband: ‘Wij hebben dat land bezien, en zie, het 
is zeer goed; zoudt gij dan stil zijn? Weest niet lui om te 
trekken, dat gij henen inkomt om dat land in erfelijke 
bezitting te nemen.’

Hoe meer ijver u aan de dag hebt gelegd, hoe aange-
namer de hemel zal zijn als u daar zult komen. Als een 
man bloemen heeft geplant in zijn tuin, is het aange-
naam om daar later op terug te zien. Zo zal het in de he-
mel zijn als wij terugdenken aan de ijver die wij aan de 
dag hebben gelegd voor dit Koninkrijk. Een christen zal 
overdenken: Die dag heb ik over mijn zonde geweend. 
Toen anderen zich vermaakten, heb ik gebeden. Maar 
nu zijn mijn tranen afgewist en de vreugde van het pa-
radijs verheugt mijn hart. Nu verblijd ik mij in Hem Die 
mijn ziel liefheeft. Nu heb ik de kroon en de witte klede-
ren waarnaar ik zo heb verlangd. 

Wat zal het aangenaam zijn als u zult denken: Dit is de 
hemel waarvoor mijn Zaligmaker Zijn bloed stortte, en 
die mij mijn zweet heeft gekost.

Lezen: Openbaring 4
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De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels …
Daniël 12:3

Hoe meer wij ons inspannen in en voor de dienst van 
God, hoe groter onze heerlijkheid in de hemel zal zijn. 

Het hoeft geen betoog dat er trappen in heerlijkheid 
zullen zijn in de hemel. Er zijn trappen in de smarten 
van de hel. Maar er zijn ook trappen in de hemelse 
heerlijkheid. Gods Woord spreekt over het loon van 
een profeet dat groter is dan andere lonen. We lezen in  
Mattheüs 10 vers 41: ‘Die een profeet ontvangt in de 
naam eens profeten, zal het loon eens profeten ont-
vangen; en die een rechtvaardige ontvangt in de naam 
eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen 
ontvangen.’ Van de leraars wordt gezegd: ‘De leraars nu 
zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er 
velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeu-
wiglijk.’ 

De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere. Zo 
zijn er ook trappen van zaligheid. Calvijn en met hem 
veel andere reformatoren delen deze mening. Denkt u 
daar wel eens over na? Naarmate u meer zult ijveren 
voor de hemel, en meer werk zult doen voor God, zal 
uw loon des te groter zijn. Hoe vuriger onze ijver is, hoe 
heerlijker onze kroon. Als wij degenen die in de Heere 
gestorven zijn nu zouden kunnen spreken, zouden ze 
zeker zeggen: ‘Als wij voor een tijd weer op aarde zou-
den moeten wonen, zouden wij God nog duizendmaal 
meer dienen dan wij ooit hebben gedaan!’

Lezen: Daniël 12:1-4
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Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; 
klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7 

God heeft genade beloofd als wij geweld doen op het 
Koninkrijk van God. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 7: 
‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; 
klopt, en u zal opengedaan worden.’ 

Koning Ahasvéros stond met zijn gouden scepter in 
zijn hand en zei tegen koningin Esther: ‘Vraag maar wat 
u wilt hebben, en het zal u gegeven worden, ook tot de 
helft van mijn koninkrijk.’ Maar God biedt u véél meer. 
Hij zegt: ‘Vraag maar en Ik zal u het hele Koninkrijk ge-
ven.’ God heeft beloofd dat Hij Zijn Geest zal geven op 
ons gebed. Hij zegt: ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet 
uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer 
zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven 
dengenen die ze van Hem bidden.’ Daarom raden wij u: 
‘Zoekt en gij zult vinden.’

Maar, zegt iemand, er staat toch ook dat velen zullen 
zoeken in te gaan en niet zullen kunnen? 

Inderdaad, maar dat ontslaat u niet van het zoeken. 
Gods Woord leert ons dat sommigen niet zullen kun-
nen ingaan omdat zij op een verkeerde manier hebben 
gezocht. Velen zoeken in het donker. Is het dan verwon-
derlijk dat zij de zaligheid niet vinden? U moet de hemel 
niet zoeken in een weg van eigen verdiensten, maar in 
de kracht van Christus en in Zijn Naam. ‘Want een iege-
lijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die 
klopt, die zal opengedaan worden.’

Lezen: Mattheüs 7:7-12
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En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult 
vragen met uw ganse hart. 

Jeremia 29:13

Er zijn mensen die de hemel zoeken op een hoogmoe-
dige manier. Zij zoeken in een weg van hun eigen ver-
diensten, terwijl wij het Koninkrijk van God moeten 
zoeken in de kracht van Christus en in Zijn Naam. 

Anderen zoeken de hemel zonder zich in te spannen. 
Zij zijn als de bruid uit het Hooglied, van wie we lezen: 
‘Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Die mijn ziel 
liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.’ Pas 
daarna zei ze: ‘Ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, 
in de wijken en in de straten; en ik zal Hem zoeken, Die 
mijn ziel liefheeft.’

Velen zijn zo traag in het zoeken van Christus. Zij 
zoeken wel, maar ze strijden niet. Zij zoeken op een hui-
chelachtige manier. Ze willen de hemel hebben en tege-
lijkertijd hun eigen lusten vasthouden. Maar zij zullen 
het ware geluk op deze manier nooit vinden. Het kan 
niet zo zijn dat we in dit leven in Delíla’s schoot liggen 
en naar Abrahams schoot gaan als wij sterven. 

Wij moeten het Koninkrijk van God zoeken zonder 
ophouden. Er zijn mensen die het opgeven, omdat zij 
niet onmiddellijk genade ontvangen. Maar wij zullen 
het vinden als wij het in oprechtheid zoeken. Waarom? 
Omdat God Zelf bij Zijn waarheid heeft gezworen: ‘En 
gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult 
vragen met uw ganse hart.’ 

Lezen: Jeremia 29:1-14
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Klopt, en u zal opengedaan worden.
Lukas 11:9

Denk niet dat het heilig geweld van uw kloppen u zal 
hinderen in uw wereldse verplichtingen en bezigheden. 
Geweld oefenen op het Koninkrijk van God en ijverig 
zijn in uw beroep zijn niet in strijd met elkaar. Chris-
tenen: u mag werken voor de hemel, maar u mag ook 
werken voor uw beroep. God heeft u een lichaam en 
een ziel gegeven. Hij heeft u tijd gegeven om voor beide 
te zorgen. Hij heeft u een lichaam gegeven waarmee u 
ijverig in uw beroep mag bezig zijn. Maar Hij heeft u 
ook een ziel gegeven. Daarom moet u ijverig zijn voor 
de hemel. Een gezin onderhouden en bidden in een ge-
zin kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Want wie 
niet ijverig is in zijn goddelijk beroep, staat schuldig aan 
de overtreding van het zesde gebod, waarin de Heere 
heeft geboden: ‘Zes dagen zult gij arbeiden …’

God heeft nooit volmacht gegeven om niet te werken. 
In de dag van het oordeel zullen degenen die lui zijn 
geweest, aangeklaagd worden. Mensen die zeggen dat 
zij uit het geloof leven, maar weigeren om hun dagelijks 
beroep uit te oefenen, zijn leugenaars. 

Let er wel op dat uw ijver in de dienst van God álle 
andere inspanningen moet overtreffen. Zoek eerst het 
Koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u 
toegeworpen worden. Uw ziel is het meest belangrijke 
deel. Daarom moet u dáár vooral voor zorgen. 

Lezen: Lukas 11:5-13
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Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, 
en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, 

hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela.
Psalm 39:6

Wij hebben maar weinig tijd op onze reis door dit leven. 
Daarom moeten wij des te harder werken om de hemel 
te krijgen. Het kan spoedig te laat zijn. Wij dromen zo 
graag van een lang leven alsof wij hier altijd zullen blij-
ven. Eerst hopen we dat de bloesems van onze kinderja-
ren zullen komen tot de ontluikende knoppen van onze 
jeugd. Daarna hopen we dat de ontluikende knoppen 
van onze jeugd zullen komen tot de bloem van onze ou-
derdom. En als de bloem van onze ouderdom daar is, 
hopen we dat onze kracht vernieuwd zal worden als de 
kracht van een arend. 

Maar … meten we ons leven met de meetlat van Gods 
heilig Woord, dan is ons leven heel kort. Het is slechts 
een voorbijgaande schaduw. Het is slechts een hand-
breed gesteld. Wij zijn altijd slechts een klein ogenblik 
verwijderd van de dood.

Zouden wij dan onze tijd niet ijverig moeten gebrui-
ken? Een reiziger die nog heel veel mijlen te gaan heeft 
om zijn reis te voltooien, wil geen ogenblik van zijn tijd 
verliezen. Zeker niet als het bijna avond wordt. Stel dat 
de nacht hem zou overvallen! 

Ook wij maken allen een lange reis. Maar elke dag 
komt de nacht van de dood dichterbij. Zouden wij dan 
ons trage hart niet moeten aansporen om sneller voort 
te reizen? De genadetijd kan zo spoedig voorbij zijn.

Lezen: Psalm 39:1-8
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Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, 
nu is het de dag der zaligheid.

2 Korinthe 6:2

De genadetijd van een mens kan heel kort zijn. Er is 
een tijd waarin de scepter van genade wordt toegereikt. 
Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: ‘Zie, nu is 
het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag der za-
ligheid.’ De Heere heeft een tijd gesteld waarin de mid-
delen van genade werkzaam zullen zijn. Komt iemand 
niet in die tijd, dan kan God zeggen: U zult in eeuwig-
heid geen vrucht meer dragen! 

Wanneer het geweten niet meer spreekt en Gods 
Geest niet meer met ons twist, is dat een teken dat de 
dag van genade voorbij is. Of de dag van genade lang 
of kort zal zijn, kunnen wij niet zeggen. Wel weten wij 
dat deze heel snel voorbij kan zijn. Daarom is het wijs 
de gelegenheid van dat moment te gebruiken en veel 
geweld te oefenen op de hemel. De dag van genade 
spoedt zich naar het einde. En … als deze dag eenmaal 
voorbij is, kan hij niet teruggeroepen worden. Hebben 
we de dag van genade niet gebruikt, dan zal de daar-
opvolgende dag een dag van toorn zijn. De Heere Jezus 
heeft geweend over de stad Jeruzalem, toen Hij sprak: 
‘Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, 
hetgeen tot uw vrede dient.’ Nadat de dag van genade 
voorbijgegaan is, zullen de genademiddelen niets meer 
uitwerken. Oefen daarom zo veel mogelijk geweld op 
de hemel. Zoek toch de Heere nu het nog de dag van 
genade is. 

Lezen: Lukas 19:37-44


