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Wat moet ik nog van dit aardse leven verwachten ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hoop doet leven schrijft of zingt men soms. Hopen is iets verwachten in het leven dat 
zal plaatshebben in de toekomst, maar waarover de mensen onzekerheid hebben.  
Bijbelgetrouwe christenen hebben ook een ware hoop naar de toekomst toe, maar die 
hoop is een zekerheid, dat is gebaseerd op Gods beloften! 
 
Mensen hopen vandaag dat de Coronacrisis spoedig zou 
eindigen, ze hebben schrik nu en naar de toekomst toe. Ze 
maken zich zorgen voor iets waartegen zij machteloos 
staan. De angsten verwekken bij de mensen een stil 
verlangen opdat ze gerust zouden kunnen verder leven in 
vrijheid. 
Een oorlog kan ook nog plots komen let op de spanningen in 
het M.O. en de Gog uit Magog oorlog welke door de profeet Ezechiël werd beschreven. 
 
God liet het toe! Wij denken even verder dat de mensen dienen te begrijpen als ze zich 
niet bekeren, dat ze eerst naar het dodenrijk gaan, en daarna naar de hel gaan, en daar 
is geen enkele hoop meer mogelijk! Jezus sprak ook over de hel, en Hij loog nooit! 
Velen, religieuzen of atheïsten,  denken bij  hun sterven hopen ze met twijfel dat alles 
voorbij is of ze denken naar de hemel te gaan, of naar een niet bestaand vagevuur, 
daarom blijven ze angstig en onvoorbereid voor de dood omdat ze een onbekende 
toekomst tegemoet gaan. 
 
ECHTE HOOP GEEFT EEN  GERUSTELLING DOOR TE VETROUWEN OP GOD. 

 
Efeze 1 15  Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here 
Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, 16  niet op te danken, u gedenkende bij 
mijn gebeden,  17  opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der 
heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te 
kennen:  18  verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping 
wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,  
 

Hier zien wij dat Paulus bad voor de gelovigen, opdat ze zouden mogen 
begrijpen, welke heerlijke toekomst er voor hen ligt te wachten 
God riep ons en heeft een verwachting van ons . Hij hoopt , Hij verwacht van ons 
iets, een aardse leven dat zich voorbereid om bij Hem te kunnen zijn! 
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Als Paulus hier bidt op wij dat zouden 
begrijpen, dan is dat noodzakelijk! 
Wij moeten doordrongen zijn van 
hetgeen ons te wachten staat leert hij. 
Wanneer wij zien dat veel gelovigen en 
kerkgangers meer doordrongen zijn 
van wat de wereld te bieden heeft aan 
moois en schoon, vele begeerten, 
wereldgelijkvormig worden, lauw 
worden, toont aan dat er misschien 

veel te weinig begrepen wordt van wat ons te wachten staat. Profetie is heel 
belangrijk in de eindtijd, waarin wij nu leven! Zonder geloof in God, geen hoop!!! 
 

Welke is ons grootste verlangen ? 
 
Een antwoord daarop is afhankelijk van ons begrip over wat God ons wil geven.  
Onze roeping, onze wedergeboorte wekt dagelijks onze hoop op !   
Waar gaat het verlangen en de verwachting van een christen naartoe ? 
God zelf zal ieder van zijn aangenomen kinderen beproeven ten einde te zien of 
zijn geloof wel waarachtig was. Die beproevingstijd gaat opnieuw vooraf aan de 
dag van de plotse opname. Ook Petrus kende in zijn tijd beproevingen. 
 
1Pe 1:7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te 
zijn bij de openbaring van Jezus Christus.  
 
Onze christelijke hoop stelt onze ziel gerust, in gelijk welke omstandigheden. De 
ongelovigen zullen geen rust kennen, en hebben geen vaste hoop, maar een 
verwachting zonder zekerheid.  Zij bouwen hun geloof op zand, als filosofie, 
vergankelijk bezit,  Bijbelgetrouwen bouwen op de rots, Christus! 
Daarom moeten wij de mensen erover spreken. Een oorlogsdreiging zal 
misschien mensen aan het denken zetten, en op zoek gaan naar de waarheid. 
 

HOOP BEMOEDIGT DE DISCIPELEN EN GELOVIGEN IN CHRISTUS  

 
1  Voor de koorleider. Een psalm van David. (31 -2) Bij U, Here, schuil ik, laat mij 
nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid,  2  neig uw 
oor tot mij, red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke 
vesting om mij te redden;  3  want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om 
uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.  Psalm 31 

 
Koning David haalde moed in zijn gebed en in zijn vertrouwen en hoopte op God.  
"Bij u Here schuil ik " Dit schuilen was niet zoals wij doen als het regent, maar 
was bij David een gewoonte om met alles wat op hem afkwam tot in het kleinste 
probleem toe , tot de Here te gaan in gebed. 
Wie vertrouwt op Gods Woord komt niet teleurgesteld eruit. Onze verwachtingen 
en beloften van Jezus scheppen moed.  
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ONGELOVIGEN, STELLEN  HUN VERTROUWEN OP MENSEN, 
ZIJ ZULLEN NOG MEER TELEURGESTELD WORDEN. 

 
Hun grootste probleem is dat ze geen Bijbelse hoop kennen ! 
 

CHRISTELIJKE HOOP STELT MENSEN IN STAAT DE DOOD 
IN VETROUWEN AAN TE ZIEN. 

 
 

25  Maar ik weet: mijn Losser leeft en 
ten laatste zal Hij op het stof 
optreden.  
 26  Nadat mijn huid aldus 
geschonden is, zal ik uit mijn vlees 
God aanschouwen,  
27 die ik zelf mij ten goede 
aanschouwen zal, die mijn eigen 

ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste 
versmachten van verlangen. Job 1  
 

Wat een verlangen leefde er in Job ! Van de nieren zeggen de Joden dat het de zetel 
is van alle menselijke emoties. Ziek als hij was, kon hij spreken over het sterven. Hij 
had een  zeer  sterk  verlangen om de Here te zien. Niettegenstaande Job nu alles was 
ontnomen, eerst zijn gezondheid dan alle  aardse goederen, en geliefden,  zou je 
kunnen zeggen als er een is die mag wanhopig worden, was hij het wel, MAAR…Job 
kunnen wij zeggen was de man van de HOOP, van de verwachting ! Corona steelt 
gezondheid, daarna kunnen ze de mensen hun bezit en geld ontnemen denk maar… 
Job kon de dood aanzien, hij zag het leven daarna ! 
 
De vraag is : Hoe kijken mensen naar de dood toe ? Bijbelgetrouwe, wedergeboren 
christenen, hebben een dubbele hoop, hetzij wij sterven, wij zullen opstaan, hetzij wij 
de opname meemaken wij zullen eeuwig leven. 
 
 

WAT IS ONZE HOOP DIE DOET LEVEN?  
 

JEZUS IS ONZE VERWACHTING! HIJ KOMT TERUG OM TE REGEREN ! 

 

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen 
op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, 
maar worden niet mat. 
 
De duivel wil natuurlijk deze hoop van de opname aanvechten met valse 
leringen, en wereldwijd schrik aanjagen, later met onthoofdingen, doch 
nutteloos voor wie dan nog gaat geloven in het evangelie van Jezus!  Al staan 
vandaag reeds bij honderden de nieuwe  guillotines al klaar zij zullen dan 
regeren! 
 
 



Gaytant Ronny Pagina 4               CHRISTELIJKE HOOP 28/11/2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Nieuwe  
 
 
 

Oude  Paulus werd onthoofd.  
 

En ik zag tronen, en zij zetten zich 
daarop, en het oordeel werd 

hun gegeven; en (ik zag) de zielen 
van hen, die onthoofd waren 

om het getuigenis van Jezus en om 
het woord van God, en die 

noch het beest noch zijn beeld 
hadden aangebeden en die het 

merkteken niet op hun voorhoofd en 
op hun hand ontvangen 

hadden; en zij werden weder levend 
en heersten als koningen 

met Christus, duizend jaren lang. 
Openb.20:4 

 
Hun hand betekent ook hun arm in het Hebreeuws staat er « Yad » dit is hand en arm. 
Dus door inspuiting van het veelbesproken merkteken of chip !  
 

Romeinen 8:23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste 
gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting 
van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Romeinen 8:24 Want in die hoop zijn wij 
behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op 
hetgeen men ziet? Romeinen 8:25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 
verwachten wij het met volharding. 
 
Biblespace, 28 nov 2020     
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