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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Jongens en meisjes, al jullie een lekkere chocoladereep hebben, zouden jullie die dan 

gemakkelijk met iemand delen? Met een van je vrienden misschien nog wel hè? Want je 

vrienden mag je graag. Maar zou je hem ook delen met iemand die vaak lelijk tegen je 

doet? Dat zal niet gemakkelijk zijn, hè? De kans is groot dat je daar helemaal geen zin 

in hebt. En dat je boos wordt als je moeder tegen je zou zeggen dat je de reep met hem 

moet delen. Zo kunnen we al reageren als we iets kleins moeten delen met iemand van 

wie we vinden dat hij het niet verdient. Laat staan dat we iets groots zouden moeten 

delen. [Bezit delen?] Hoe zou je je voelen als mama zei dat die jongen de komende ja-

ren bij jou op de kamer slaapt en dat jullie die kamer samen moeten delen? Dat zou best 

moeilijk zijn hè? Dat zou je misschien wel verschrikkelijk vinden. En weet je dat het 

dan nog erger kan, jongens en meisjes, namelijk als je vader en moeder zou den zeggen, 

dat ze die jongen hebben geadopteerd en dat hij voortaan je broer is. Want van broers 

kom je niet af. Eenmaal een broer, altijd een broer. Zo gaat dat bij familie. In onze tekst 

gaat het precies over die situatie. God voert ons binnen in de heerlijkheid van Jezus 

Christus. 

Het thema voor deze preek is daarom: 

[Thema & verdeling] God leidt ons binnen in de heerlijkheid van zijn Zoon Jezus 

Christus. 

We letten op: 

1. De inhoud die God aan deze heerlijkheid geeft, 

2. De reden waarom God onze deze heerlijkheid geeft, 

3. De weg waarlangs God ons in deze heerlijkheid leidt, 

4. De overgave waarmee God ons in deze heerlijkheid leidt. 

We zullen dus eerst stilstaan bij de inhoud die God aan deze heerlijkheid geeft. Ik 

weet niet hoe het u vergaat, broeders en zusters, maar iedere keer weer blijft het Woord 

van God verrassen. Niet doordat je totaal nieuwe dingen ontdekt. Dat is het niet en dat 

zou ook ergens niet helemaal goed zijn in mijn situatie. Van een predikant mag ver-

wacht worden dat hij een goede kennis heeft van de Bijbel en de belijdenis en leer van 

de kerk. Maar wat wel geregeld voor verrassingen zorgt is de prachtige manier waarop 

God deze bekende dingen onder woorden brengt. Op de huisbezoeken klinkt een enkele 
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keer de klacht dat het in de preek altijd over hetzelfde gaat. Dat is een terechte opmer-

king lijkt mij. Het gaat ergens steeds over hetzelfde. Het gaat over de liefde van God en 

zijn genade voor ons zoals God die heeft bewezen in het lijden van zijn Zoon en in het 

sturen van zijn Geest. Daar gaat altijd weer over. Maar wat is daar nu erg aan? Die lief-

de van God is zo rijk en zo fantastisch. Ja, je moet wel de moeite nemen om die in je 

hart binnen te laten dringen. Als je als een soort toeschouwer naar de liefde van God 

gaat kijken, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment het gevoel hebt 

dat je het allemaal al wel een keer gehoord hebt. Want dan luister je niet zo intens en 

dan komt het niet echt binnen bij je. [Wie God toelaat] Maar zo gaat dat met alles wat 

we niet binnen laten in ons hart. Dan kan ook de liefde van onze man of vrouw gaan 

vervelen. Dan ligt dan niet aan de liefde die ons gegeven wordt, maar aan ons eigen hart 

dat die liefde niet meer echt binnen laat komen. 

Want is het niet prachtig hoe het hier in onze tekst staat? In het voorafgaande vers staat 

dat de Zoon van God vanwege zijn lijden en dood nu meer eer en luister is gekroond. 

Dit woord 'luister', vaak ook 'heerlijkheid' genoemd keert dan terug in vers 10. En daar 

blijkt het verlangen van God te zijn om veel kinderen te laten delen in deze heerlijkheid 

van zijn Zoon. En wat is die heerlijkheid van Gods Zoon? Dat is allereerst dat Hij Zoon 

van God is. In de tweede plaats is dat Hij voor zondige mensen vergeving van zonden 

heeft verdiend. [Heerlijkheid JChr.] Dat is dat Hij zondige mensen mag laten delen in 

het eeuwige leven. Dat is dat Hij mensen laat opstaan uit de dood, in een lichaam dat 

gelijk is aan dat van Hem. Dat is dat door zijn werk er een heerlijke tijd en vreugde 

wacht. De heerlijkheid van Jezus Christus is dat Hij dat voor zondige mensen heeft ver-

diend die Hij hiermee van de eeuwige ondergang heeft gered. Deze mensen die van 

zichzelf zondaars zijn, zullen zo naar de uiteindelijke volmaaktheid worden gevoerd. 

Waarin ze in alle eeuwigheid in liefde en vrede met God en hun naaste zullen leven. 

In vers 11 gebruikt de schrijver hiervoor het werkwoord 'heiligen'. Door Jezus Christus 

maakt God van ons heilige mensen. We spreken in de kerk wel over de 'gemeenschap 

der heiligen'. Dat is iets waar we in geloven. Al wordt dat geloof in die gemeenschap 

soms zeer op de proef gesteld en kunnen we moeite hebben deze te zien. Zeker als we 

conflicten hebben met broeders en zusters. Maar toch is dit wel wat we geloven. Dat we 

een gemeenschap zijn van heiligen doordat Jezus Christus ons geheiligd heeft. Gehei-

ligd betekent in de eerste plaats dat Hij ons heeft afgezonderd van anderen om ons te 
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wijden aan God. Wij zijn voor de Here. Wij zijn er niet voor onszelf, maar om God te 

loven en te prijzen. Maar 'heiligen' betekent hier meer. Want in het tekstverband gaat 

het erover dat Jezus ons naar de uiteindelijke volmaaktheid voert. Zodat we mensen zijn 

zonder zonden en zonder tekortkomingen. [Volmaaktheid] Dat we mensen zijn die in 

liefde voor God en elkaar leven. Zonder ooit iemand te kwetsen of pijn te doen. Mensen 

die altijd en in alle opzichten voor God een vreugde zijn.  

En deze heerlijkheid heeft God maar niet voor een enkeling bestemt. Voor een paar uit-

zonderlijke mensen die er een buitengewoon leven op nahouden. Nee, het gaat om vele 

kinderen. Om 'veel zonen', staat er letterlijk. Het is dus Gods diepe verlangen om veel 

kinderen te laten delen in de heerlijkheid van zijn Zoon Jezus Christus. Dat in de eerste 

plaats. 

[Punt 2] In de tweede plaats zullen we letten op de reden waarom God ons deze 

heerlijkheid geeft. 

In vers 10 komen we een tussenopmerking tegen waarvan je je kunt afvragen waarom 

die er staat. Er staat in vers 10: 'Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen 

achtte God,' - en dan komt die tussenopmerking - 'voor wie en door wie alles bestaat, 

het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaakt-

heid te voeren.' Waarom de schrijver die tussenopmerking maakt, wordt duidelijk in 

vers 11. Want daar schrijft hij: 'Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en 

dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen broeders en zusters te 

noemen....' Het feit dat we in God onze oorsprong hebben is dus van grote betekenis 

voor onze redding. Ja, ik zou haast willen zeggen dat het onze redding is. 

Want waarom zou God zoveel tijd en energie in ons steken als wij niet onze oorsprong 

hadden in Hem? Als we feitelijk vreemdelingen waren voor Hem. Wezens die uit een 

andere bron waren voortgekomen. Uit de bron van het toeval, of zo. Waarom zou Hij 

zich dan om ons bekommeren? Dan waren we toch niet anders dan een sta in de weg bij 

zijn streven naar een schepping die in alles naar zijn wil leeft. Wij mensen zijn de grote 

stoorzender in de wereld waar Hij naar verlangt. [Uit God voortgekomen] Dus als God 

al niet een band met ons had, dan was er voor ons geen hoop. Maar we zijn geen onbe-

kenden voor Hem. We zijn zijn werk. Hij is onze oorsprong en we zijn uit Hem voort-

gekomen. Daarom is er een band. Hij had ons zelfs geschapen als de kroon op zijn 

schepping. Een kroon die God niet verloren wil laten gaan. Ook niet nadat die kroon 
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zich van zijn Maker had afgekeerd. De duivel zal Hem niet beroven van de parel in zijn 

schepping. En daarom redt God ons uit onze ellende. Dat is de tweede plaats. 

[Punt 3] In de derde plaats zullen we zien langs welke weg Hij zijn heerlijkheid 

binnen leidt. In vers 10 staat dat God het passend vond om de bereider van onze red-

ding door het lijden heen naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Een weg van 

lijden, van vernedering en pijn achtte God passend voor de weg waarlang zijn Zoon ons 

tot uiteindelijke volmaaktheid zou moeten voeren. Die weg was passend omdat de zon-

den van de mensen niet ongestraft mocht blijven. Het is ook passend bij het onderwijs 

dat God ons wilde geven. Wij waren tegen God in opstand gekomen. We hadden ons-

zelf verheven tegen Hem. We wilden aan Hem gelijk zijn. Daarom moest de mens ver-

nederd worden. Op zijn knieën worden gebracht. [Weg van lijden] Dat was de weg die 

de Verlosser moest gaan, met het doel dat zijn volgelingen diezelfde weg zouden gaan. 

Een weg waarbij ze hun schuld erkennen, waarbij ze op de knieën gaan en hun zonden 

belijden. 

Dat was de passende weg in de ogen van de HERE. En dat is dus de weg die zijn Zoon 

heeft bewandeld. Daar worden we volgende week weer nadrukkelijk bij bepaald. Als we 

het gebroken brood eten als teken van het gebroken lichaam van Jezus Christus. Het 

voedsel voor ons nieuwe leven is het gebroken brood. De drank van het nieuwe leven is 

het vergoten bloed van Jezus Christus. Het gebroken lichaam en het vergoten bloed van 

de Heer Jezus bepalen ons dus bij onze schuld en zonden. Zodat we onze schuld belij-

den en onze redding bij Jezus Christus zoeken. Dat in de derde plaats. 

[Punt 4] We zullen tenslotte op de overgave letten waarmee God ons in de heer-

lijkheid van zijn Zoon binnen leidt. Het is over het algemeen wel te merken of men-

sen puur uit plichtsbesef iets voor je doen of dat ze het uit oprechte liefde doen. Het is 

veel fijner om naar iemand te kijken die vol overgave en liefde zijn taak vervult dan 

wanneer iemand dat alleen maar doet omdat hij moet. Voor dit aspect vraagt de schrij-

ver in de laatste verzen van onze tekst de aandacht. Aan het einde van vers 11 staan die 

ontroerende woorden dat Jezus Christus er zich niet voor schaamt om ons zijn broeders 

en zusters te noemen. Zijn broers en zussen. Pubers kunnen zich nog wel eens schamen 

voor hun ouders. Bijvoorbeeld op de camping als de ouders mee gaan swingen in de 

disco. Ouders kunnen zich wel eens schamen voor hun kinderen als deze zich misdra-

gen. Dan wil je even niet bij ze horen. Dat zeggen we dan ook meestal: 'Ik hoor hier 
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even niet bij.' [J.Chr. schaamt niet] Maar het grote wonder van Christus' liefde is dat 

Hij zich er niet voor schaamt om ons zijn broers en zussen te noemen. Dat zal niet te 

maken hebben met de fraaie manier waarop wij leven. Maar alles met het feit dat een en 

dezelfde oorsprong hebben: namelijk God zelf. 

De oprechtheid van deze liefde van Jezus Christus voor ons, wordt vervolgens geïllu-

streerd aan de hand van drie teksten uit het Oude Testament. Het eerste citaat is uit 

Psalm 22 :23. Psalm 22 is de Psalm van de verlating door God. Een Psalm waar we op 

Goede Vrijdag bijna altijd wel een paar verzen uit zingen. De Psalm spreekt van de 

snijdende spot van mensen. Mensen die spotten met het geloof van de dichter. Mensen 

die zich niets aantrekken van zijn lijden. Het is lied dat de kerk al heel vroeg op Jezus 

Christus heeft betrokken. Maar de Psalm spreekt ook van verlossing. En als dan in vers 

23 wordt gezegd: [Psalm 22:23]  'Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en 

zusters, u loven in de kring van mijn volk', dan is het niet vreemd om deze woorden te 

beschouwen als woorden van de Heer Jezus zelf. En dan zien we hier dus Jezus als 

Middelaar en voorganger van de kerk. Hij zegt tegen zijn Vader, dat Hij zijn naam be-

kend zal maken aan zijn broeders en zusters. Ja, dat Hij God zal loven in de kring van 

zijn volk.' Hij preekt dus niet vanuit de hoogte, maar als een van de gemeente. 

De volgende twee teksten komen uit Jesaja 8. Vers 17a en 18a. Ook hier zijn we weer 

de Heer Jezus als Middelaar optreden. Want Hij zegt: 'Ik stel mijn vertrouwen in de 

HERE.' Dus eerst krijgt de band tussen Vader en Zoon de aandacht. Jezus Christus heeft 

altijd op zijn Vader vertrouwt. Zelfs in het diepst van zijn lijden en pijn. Zelfs toen zijn 

Vader Hem verlaten had, verliet Hij zijn Vader niet. Maar riep Hij het uit: 'Mijn God, 

mijn God, waarom hebt U mijn verlaten?' Maar het bleef 'zijn God'. En Hij die zo'n 

heerlijke band met zijn Vader in de hemel heeft, zegt vervolgens: 'Hier sta Ik met de 

kinderen die God Mij gegeven heeft.' God heeft aan zijn Zoon kinderen gegeven. Kin-

deren die voor Hem zelf dus broers en zussen zijn. Jezus Christus ziet ons dus als een 

geschenk van zijn Vader. Dat klinkt ons misschien vreemd in de oren, dat wij zondige 

mensen, een geschenk zijn van de Vader aan de Zoon. [Geschenk aan Christus] Maar 

dat is toch echt wat er staat en wat door de Heer Jezus ook zelf bevestigd wordt. In Jo-

hannes 17 vers 6 zegt Hij tegen zijn Vader: 'Ik heb aan de mensen die U mij uit de we-

reld gegeven hebt uw naam bekend gemaakt.' Mensen die U Mij uit de wereld gegeven 

hebt. Maar ook Johannes 10 : 29. Daar spreekt Jezus over zijn werk als de Goede Her-
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der. Daar zegt Hij over de schapen: 'Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te 

boven.' Wat mijn Vader Mij gegeven heeft. Wij zijn dus een geschenk van de Vader aan 

zijn Zoon. En de Zoon is uitermate blij met dit geschenk. Want door deze mensen te 

redden kan Hij zijn Vader eren. Door deze mensen te redden heeft Hij vele broers en 

zussen, en daar is Hij heel blij mee. 

We zien dus hoe Jezus Christus zich niet schaamt voor ons. Hij noemt ons zonder aarze-

ling zijn broers en zussen. Hij heeft ons aanvaard en Hij wil met ons verder. Dat is wat 

Hij volgende week ons ook weer laat ervaren. Als Hij ons zijn lichaam te eten geeft en 

zijn bloed te drinken. Laten wij ons dan niet voor Hem schamen, maar zijn Naam met 

vreugde en dankbaarheid belijden. Laten we ons ook niet schamen om volgende week 

naar voren te komen om te eten van zijn lichaam en te drinken van zijn bloed. Ja, door 

op te staan en naar voren te gaan, belijdt u publiek dat u een zondaar bent. Dat is ook 

goed voor jullie om te bedenken als we volgende week weer het Heilig Avondmaal vie-

ren, jongens en meisjes. Als je papa en mama dan opstaan om brood te eten en uit de 

beker te drinken, zeggen ze daarmee, dat zij ook verkeerde dingen doen. Net als jij. Ze 

laten zien dat zij ook niet veel reden hebben om trots te zijn op zichzelf, want ze zoeken 

ook vergeving van hun zonden bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus is blij als ze zo naar 

Hem toe komen. Zijn broers en zussen die zijn Vader Hem gegeven heeft en die Hij 

door zijn lijden mag laten delen in zijn eigen heerlijkheid. 

Amen 
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