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Middagdienst 

 

Broeders en zusters, de Here wil ons deze dienst aansporen om te blijven geloven. Zodat 

u in het geloof de overwinning zult behalen. We zullen daarom straks, na de vredegroet 

van de Here, onze God bezingen als onze toevlucht en sterkte, zoals dat verwoord is in 

Psalm 46 de verzen 1 en 2. Maar we zullen deze dienst beginnen met de Here ons geloof 

te belijden dat wij in alle dingen van Hem afhankelijk zijn. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Psalm 46 : 1 en 2 

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing: Jesaja 52 : 13 - 53 : 7 en Lucas 8 : 4 - 15 

6. Lied : Psalm 142 : 3 en 5 

7. Tekst  : Hebreeën 12 : 1 – 3 

8. Psalm 27 : 7 

9. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de Apostolische 

Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 4 

10. Dankzegging en voorbede 

11. Slotzang : Gezang 37 : 1 en 2 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Hoe is het gesteld met de conditie van uw geloof? Zit daar nog leven in? Zit er nog 

kracht in? Of is het eigenlijk maar een slappe boel? Door de week denken we zelden aan 

de Here. Bidden doen we alleen nog maar als het moet en dan schiet het er ook nog 

geregeld bij in. ’s Zondags slepen we ons met moeite naar de kerk. Twee keer naar de 

kerk gaan wordt al bijna een onmogelijke opgave. Zo maar eens de Bijbel pakken om 

een stuk daaruit te lezen is al tijden niet meer voor gekomen. Van het bezoeken van een 

vereniging komt helemaal niets terecht. Hoe het met onze broeders en zusters staat 

interesseert ons eigenlijk niet. Zolang ze ons maar niet lastig vallen vinden we het 

eigenlijk allang best. 

Ja, zo kan het met ons geloof gaan. Ja, zo is het bijna iedereen onder ons wel eens 

gegaan gedurende een bepaalde periode in ons leven. En het gaat er dan ook niet om, 

om nu uit de hoogte te doen tegen hen die zo slap geworden zijn in geloof. Wie zonder 

zonde is, werpe maar de eerste steen. En wie meent te staan, zie maar toe dat hij niet 

valle. Het is onze roeping niet om ons boven anderen te verheffen. Het is wel onze taak 

in deze dingen op elkaar toe te zien en elkaar weer verder te helpen. 

We zijn met elkaar onderweg en als je met elkaar op pad bent, hou je elkaar in de gaten. 

Want je wil niet dat er iemand van de groep de aansluiting kwijtraakt en alleen 

achterblijft. Want mensen die achter blijven lopen grote kans dat ze de weg niet meer 

kunnen vinden en uiteindelijk nooit aankomen op hun bestemming. 

Het is dus van het allergrootste belang dat we volhouden in het geloof. Dat we blijven 

geloven. En om ons hierin op te scherpen en nieuwe moed te geven, laat de Here ons 

vanmiddag stilstaan bij wat Hij in de tekst van vanmiddag tegen ons zegt. 

De boodschap van deze tekst heb ik als volgt voor u samengevat: 

Als je in geloof wilt overwinnen moet je je goed de kost geven 

Zo moet je 

1. jezelf bekijken 

2. om je heen kijken 

3. vooral naar boven kijken 

We zullen dus allereerst zien dat je jezelf moet bekijken als je in het geloof wilt 

overwinnen. Zoals in de inleiding al wel duidelijk werd, is de tekst van vanmiddag een 
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aansporing om vol te houden in het geloof. De schrijver gebruikt daarbij het beeld van 

een hardloopwedstrijd. Een atlethiekwedstrijd zoals die in die dagen in stadions werden 

gehouden. Stadions die goed te vergelijken zijn met stadions zoals wij die kennen. Met 

in het midden een veld. Daar omheen een renbaan. En daar omheen de tribunes. En wij, 

als mensen die nu leven zijn de hardlopers in de baan. 

Velen sjouwen een pakketje mee. Sommigen sjouwen maar heel weinig mee. Maar 

anderen dragen hele pakketten met zich mee. En die gaan dan ook duidelijk een stuk 

langzamer. Ja, sommigen sjouwen zoveel mee, dat ze bijna onder de last bezwijken en 

niet meer vooruit komen. 

Wat is dat voor last? Als je goed kijkt dan zie je dat er twee soorten lasten zijn. De ene 

last wordt in onze tekst als eenvoudig als ‘last’ aangeduid. De andere last als ‘de zonde’. 

De eerste vraag die zich aandient is de vraag wat met die ‘last’ bedoeld wordt. In Lucas 

8 beschreef de Here Jezus twee situaties waarin mensen die het geloof dat ze eerst 

hadden kwijt raken. Aan de ene kant in de situatie van de beproeving. Daar kom ik 

straks nog op terug. De tweede situatie is die van het zaad dat opgroeit tussen de dorens 

en dat door de dorens op den duur verstikt wordt. Volgens de uitleg van de Here Jezus 

zijn dit de mensen die het geloof hebben aangenomen, maar waarbij het vervolgens 

verstikt wordt door zorgen en rijkdom en lusten des levens. Het leven met zijn pracht en 

praal heeft hen in de greep gekregen. Ze zijn in de maalstroom van het leven terecht 

gekomen. En ze zoeken daarbij met name het genot of zijn vervuld van zorgen over het 

bestaan. En zo wordt het geloof verstikt en blijven ze achter. 

En broeders en zusters, laten we maar eerlijk zijn. Is dit niet een gevaar dat ons allemaal 

bedreigt? We leven in zo’n grote welvaart en de een heeft het nog beter dan de ander. 

Het lijkt niet op te kunnen. En wie voelt dan niet het verlangen om zijn positie nog 

verder te versterken. Nog meer te krijgen. Maar het gevaar is groot dat we dan 

vervolgens God vergeten of Hem nog maar een kleine plaats in ons leven geven. Omdat 

al onze kracht en aandacht uitgaat naar het verwerven en behouden van meer en meer.  

Maar die last kan ook een andere kleur hebben. Het hoeft niet altijd in het bezit te zitten. 

We kunnen ook vol zitten met zelfbeklag omdat anderen in onze ogen altijd meer 

mensen hebben. Meer mensen om zich heen. Meer geluk. Meer talent. Lievere kinderen. 

Of omdat hun leven in onze ogen veel makkelijker is. En dan hebben wij het zo slecht 

en zo moeilijk. En voor we het weten bijten we ons vast in ons zelfbeklag. Natuurlijk 
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mogen we het nog wel van tijd tot tijd over ons verdriet en onze moeiten hebben. Maar 

broeders en zusters, we mogen ons niet in zelfbeklag en zelfmedelijden vast bijten. Dat 

past een kind van de Here niet. Want waar is dan nog ons geloof dat de Here al het 

kwaad van ons zal weren of voor ons zal doen meewerken ten goede? Waar is dan nog 

ons geloof dat de we niets bij toeval, maar alles uit Gods trouwe Vaderhand ontvangen? 

En zo is het gevaar groot dat we de Here kwijt raken, omdat we Hem zelf op afstand 

houden. 

De Here zegt dan ook tegen u in Hebreeën 12. Leg die last af! Loop niet achter de 

rijkdom aan. Ik zal je alles geven wat je nodig hebt en alles wat je meer wilt hebben is 

ijdelheid. Bijt u niet vast in uw zorgen. Ik ben uw Vader en zal u van alles voorzien wat 

u voor lichaam en ziel nodig hebt. Die last die je met je meesjouwt, die hoef je helemaal 

niet te dragen. En tegen degene die zich vastbijt in zelfbeklag zegt Hij: geloof toch in 

Mij. Geloof dat ik als een trouwe Vader voor u zorg en ook de moeiten die u in uw 

leven ervaart zal doen meewerken ten goede. 

Maar dat is niet het enige dat ons kan hinderen op onze weg. Daar zijn ook nog onze 

zonden. En in het bijzonder die zonden waar we in volharden. Voor de een kan dit de 

hebzucht zijn, voor de andere de jaloezie, voor weer een ander de pornografie, de drank, 

maar het kan ook zijn dat we een roddelaar zijn, of een vreselijk scherpe tong hebben, of 

akelig kritisch zijn tegenover andere mensen en moeilijk dingen door de vingers kunnen 

zien en kunnen vergeven. Of dat we een kwaadspreker zijn, die er plezier in heeft 

anderen met een schijn van heiligheid in een kwaad daglicht te stellen. Of we zijn  

hardnekkige hardrijders. U vult het voor uzelf maar in. U weet prima hoe het met u 

staat. Al dit volharden in zonde, laat ons van de Here vervreemden. Want ons geweten 

stormt er door af. Ons hart wordt erdoor vergiftigd en het wordt koud in ons binnenste. 

En dan zegt het evangelie ons op den duur niets meer. Dan raakt het ons allemaal niet 

meer. En dan geven we de schuld aan de dominees of aan de gemeente. Maar de diepste 

schuld ligt bij onszelf. Want als we ons verharden tegen de Here, dan moeten we ook 

niet verbaasd zijn als de Here niet meer met zijn Woord tot ons doordringt. Legt dus af 

uw zonden. Bekeer u en begin opnieuw met de Here uw God. Blijf niet liggen, maar sta 

op. Telkens weer. 

U denkt nu misschien, dat is allemaal wel makkelijk gezegd, maar weet u wel hoe 

moeilijk dat is. Hoe eenzaam ik me soms voel in mijn worsteling. En hoe moedeloos ik 
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van mezelf wordt en me afvraag of ik in het geloof wel de kracht kan vinden of vol te 

houden. Want God lijkt zo ver weg soms. Dat in de eerste plaats. 

Laten we nu in de tweede plaats om ons heen gaan kijken. Aan de oproep van de 

Here om alle last en de zonde af te leggen is wel wat vooraf gegaan. De aansporing van 

de tekst volgt namelijk op een heel hoofdstuk waarin de Here ons moed heeft 

ingesproken. Hoofdstuk 11 mag je zien als een intermezzo in de brief. Het tweede deel 

van hoofdstuk 10 gaat namelijk over hetzelfde als onze tekst van vanmiddag. Dat is ook 

goed te zien aan de opschriften. Boven dat deel in hoofdstuk 10 staat ‘standvastigheid’ 

en boven de perikoop van onze tekst ‘opwekking tot trouw’. In feite zijn dat precies 

dezelfde dingen. En met hoofdstuk 11 wil de schrijver laten zien wat een mens in het 

geloof vermag. Ook als alles tegen lijkt te zitten. De vervulling van Gods beloften zo 

mijlenver van ons af lijken te staan. Toch hoopt men nooit tevergeefs op de Here. 

Denk aan Abraham. Die vijftig jaar heeft moeten wachten op zijn eerste zoon en hem 

pas ontving toen dat eigenlijk niet meer mogelijk was. En die toen hij hem eindelijk 

ontvangen had, hem van de Here moest gaan doden en offeren. Maar toch is Abraham 

in de Here blijven geloven. En God heeft zijn beloften allemaal vervuld. 

Denk aan Noach. Die daar midden op het land een enorm schip moest gaan bouwen van 

de Here. Wat zal hij door de mensen bespot en gepest zijn. ‘Noach, die spoort niet 

helemaal meer. En die vrouw van hem moet ook wel gek zijn, dat ze bij die idioot blijft 

wonen.’ 

En denk aan Mozes, wat heeft die het niet moeilijk gehad. Hij moest het volk Israël naar 

Kanaän brengen. Hoe zou hij ooit alle moeilijkheden kunnen overwinnen? Hoe zou hij 

het vertrouwen van het volk kunnen winnen? Hoe zou hij de Farao zo ver kunnen 

krijgen dat die het volk zal laten gaan? Hoe zal hij het volk door die droge en koude 

woestijn kunnen leiden? Hoe zouden ze daar de vijanden kunnen overwinnen? Hoe zou 

hij ooit aan genoeg water kunnen komen voor zo’n groot volk? Aan voldoende eten? En 

stel dat er al een rest door de woestijn heen komt. Hoe zouden ze dan het land Kanaän 

kunnen veroveren? Mozes had voor het oog alles tegen. Maar hij had God mee. En dat 

was hem genoeg. Hij geloofde dat als God hem zond, Hij ook Zelf ervoor zou zorgen, 

dat het volk inderdaad het land Kanaän in bezit zal nemen. 

Deze mensen die ondanks alles op de Here zijn blijven vertrouwen en die uiteindelijk 

hebben mogen ervaren dat ze hun hoop niet tevergeefs op de Here hadden gebouwd. 
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Deze mensen worden ons voorgehouden als voorbeeld. Zie toch. Zij hadden ook alle 

tekenen tegen, maar zij zijn blijven geloven en God heeft hun geloof niet beschaamd. 

Zij hebben de eindstreep ook gehaald. Het is dus haalbaar. En nu zitten ze als het ware 

op de tribune van de renbaan en sporen u en mij aan. En niet alleen zij, maar ook al die 

mensen die u zelf hebt gekend en die volhard hebben in het geloof. Zo kan het zijn dat 

uw man een aanspoort: ‘Hou vol en je zult de prijs behalen. Ik weet dat je me mist, maar 

hou vol.’ En ongetwijfeld zijn er ook mensen op de tribune die allerlei moeiten die u 

hebt, ook zelf hebben gedragen. En ze roepen u toe. ‘Het is moeilijk, ik weet het, maar 

hou vol. Dan zal ook jij de prijs ontvangen’. 

We zijn dus niet alleen in onze strijd en worsteling. Er zijn mensen in de hemel die 

weten wat u meemaakt. Die met dezelfde moeiten hebben geworsteld en ze moedigen u 

aan: hou vol en je zult overwinnen. Zo bent u dus niet alleen in uw strijd in het geloof. 

Velen leven met u mee en ze moedigen u aan. En ze laten het u zien. Het is te doen, als 

je maar gelooft. 

Zo is er een wolk van getuigen om u en mij heen. Tot troost en bemoediging. Dat in de 

tweede plaats. 

Maar broeders en zusters, onze grootste troost zien we als we naar boven kijken. 

Naar de hemel waar de Here Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van God en 

vanwaar Hij alle dingen regeert. 

Jezus de leidsman en voleinder van het geloof. Zo wordt de Here Jezus hier genoemd in 

vers 2. Jezus. Dat legt de nadruk op zijn mens-zijn. Hij de mens Jezus is de onze 

leidsman. Het woord leidsman zou je ook kunnen vertalen met aanvoerder. Jezus is 

onze aanvoerder in het geloof. De schrijver roept hiermee het beeld op van een 

aanvoerder van een leger. En dan niet een aanvoerder die veilig achter het leger op zijn 

paard blijft zitten om te kijken hoe zijn leger strijdt. Nee. De Here Jezus is een 

aanvoerder die voor het leger uitgaat. Die voor het leger uitgaat en als eerste de strijd 

aanbidt. Om zo het leger moed te geven. ‘Zie, Ik ga voor u uit. Want Ik geloof in de 

overwinning. Ik geloof dat de strijd nog niet verloren is. Dat de duivel niet persé als 

overwinnaar uit de strijd hoeft te komen. O, Ik weet alles pleit tegen ons. Alle mensen 

zijn zondaars. En hun kinderen worden in zonden ontvangen en geboren. En geen mens 

wil of kan terugkeren tot God. Maar Ik ga u voor. Want Ik geloof dat alles nog niet 

verloren is. 
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En de weerstanden die Hij in zijn geloofsstrijd is tegengekomen zijn vele malen groter 

dan wij hebben mee gemaakt of zullen mee maken. Denkt u bijvoorbeeld alleen maar 

aan wat we in Jesaja hebben gelezen. De mensen hebben Hem veracht. Ja, alle mensen 

hebben Hem verlaten en in de steek gelaten. Geen mens wilde nog van Hem weten. 

Zelfs zijn vrienden. Het leger dat Hij aanvoerde vluchtte als het ware achter zijn rug 

weg en liet Hem volkomen in de steek. Want zij geloofden niet dat hier een 

overwinning zou worden behaald. Zij geloofden dat Jezus het onderspit delfde in de 

strijd. Ja zij deden zelfs of ze Hem nooit gekend hadden. ‘Nee, ik ken Hem niet. Ik heb 

niets met die man te maken’, zo sprak één van zijn beste vrienden over Hem. 

Maar Hij bleef geloven in zijn strijd. Maar toch bleef Hij ons liefhebben. En uit liefde 

voor ons, nam Hij onze ziekten op zich. Droeg Hij ons verdriet. Maar terwijl Hij dat 

deed, schudden wij ons hoofd voor ons. ‘Moet je nu eens kijken, je moet wel een grote 

zondaar zijn, als God je zo straft.’ Terwijl Hij daar onze zonden droeg en daarvoor 

gestraft werd. En zo werd Hij om onze overtredingen doorboord, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. 

Wíj dwaalden als schapen, wij gingen allemaal onze eigen weg zonder God. Maar deze 

ongerechtigheid liet God niet op ons, maar op Hem neerkomen. Zo werd Hij 

mishandeld. En Hij liet het gebeuren. Al de spot van de mensen liet Hij over Zich 

komen. Al de slagen van de mensen verdroeg Hij. Omdat Hij geloofde dat Hij door het 

offer van zijn leven, door de zonden en de straf van ons te dragen, ons leven van de 

dood zou kunnen redden. Uw leven uit de eeuwige ondergang zou kunnen bevrijden. 

Daarom droeg Hij dit onrecht in onze plaats. Daarom liet Hij Zich uitlachen, vernederen 

en uit de gemeenschap verstoten. Dat is het offer dat Hij bracht. 

Zo heeft Hij om de vreugde, die voor Hem bij de eindstreep lag, het kruis op Zich 

genomen, zonder Zich wat aan te trekken van de schande van het kruis en de spot en de 

verachting van de mensen. Als een mak lam liet Hij Zich naar de slachtbank leiden. Niet 

omdat Hij onnozel was. Niet omdat Hij machteloos was. Maar omdat Hij voor u en mij 

dit lijden wilde dragen. 

En zo is Hij dan ook de voleinder van het geloof. Want Hij heeft in zijn oneindige grote 

geloof de overwinning behaald. Helemaal alleen. Geen mens stond nog aan zijn zijde. 

En ook God trok zijn handen van Hem af. Maar Hij bleef geloven en overwon voor u en 
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mij. En Hij is niet beschaamd in zijn geloof. Want Hij heeft de duivel overwonnen. En 

zijn Vader heeft Hem verheerlijkt en Hem alle macht in de hemel en de aarde gegeven. 

Broeders en zusters, wij strijden niet alleen, als wij in het geloof strijden. Velen zijn ons 

al voor gegaan en mogelijk zullen velen ons nog volgen. En niemand van hen die 

volgehouden heeft, is bedrogen uitgekomen. Allemaal hebben ze ontvangen waarin ze 

geloofden. 

En het is niet altijd makkelijk. Het leven in het geloof vraagt offers. Offers van uw geld. 

Offers van uw tijd. Offers omdat u lang niet altijd kunt doen waar u vanuit uzelf zin in 

hebt. Offers in het afleggen van de zonden. Dingen die u lief zijn, waar u aan gehecht 

bent, zult u moeten achterlaten, omdat ze u hinderen in de strijd. Maar zie dan op het 

offer van Abraham die al zijn familie moest achterlaten in Ur om als vreemdeling in 

Kanaän te leven. Zie op het offer van Noach, die de spot van de mensen droeg. Zie op 

het offer van Mozes die dat lastige volk Israël uit Egypte door de woestijn naar Kanaän 

moest brengen. Maar zie daarbij vooral op uw Heiland Jezus Christus en het offer dat 

Hij voor u bracht. Die zijn heerlijkheid in de hemel liet voor wat het was en mens werd 

zoals wij. Die Zich liet minachten, bespotten, vernederen, geselen en kruisigen om u uw 

vrijheid weer te geven. Waardoor u een toekomst hebt. Waardoor er eeuwig leven voor 

u is weggelegd in de hemel. Breng dan dat offer, met het oog op de vreugde die voor u 

ligt. 

Blijf dan niet achter, maar volg uw Aanvoerder in de strijd en u zult met Hem en door 

Hem de overwinning behalen. Geloof het. Want het geloof is een kracht die behoudt. 

Amen  

 

 


