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1 Petrus 1:11-12 
 

 

De Heer zegt: ‘U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te 
hebben; en die zijn het die van Mij getuigen’ (Joh. 5:39). Want in de Schriften zien 
we de heerlijkheid van de Heer met onbedekt aangezicht; die wordt daarin 
volledig geopenbaard. Wat een voorrecht! Als we het geloofsoog openen om die 
te bekijken. Wij worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als door de Heer, de Geest (2 Kor. 3:18). 

De profeten hebben het gezien en aangekondigd. Jesaja zei deze dingen, omdat 
hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak (Joh. 12:41). Zij hebben Zijn rechten op 
de heerlijkheid verkondigd: Immanuel, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst en vele andere! Maar zij hebben de heerlijkheid van de Heer niet 
kunnen zien met onbedekt aangezicht. De heerlijkheid was omsluierd met 
verborgenheden. Verborgenheid van het evangelie, verborgenheid van Zijn wil, 
verborgenheid der godzaligheid, verborgenheid van de Gemeente. Zij hebben 
nauwkeurig nagevorst ‘welke of wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, 
aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen 
en van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor 
zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die 
u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel is 
gezonden; dingen waarin engelen begerig zijn een blik te werpen’ (1 Petr. 1:11-
12). 

Maar nu is er geen bedekking, geen verborgenheid! De heerlijkheid van Christus 
schittert in al zijn glans voor ons in het Woord. Zijn heerlijkheid! Een heerlijkheid 
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als van een eniggeboren Zoon van de Vader! De heerlijkheid van Hem die God 
hoog heeft verheven. En Hem een naam geeft, die boven alle naam is; van Hem, 
die de Zoon van Zijn liefde is! Het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene 
van de hele schepping! De erfgenaam van alle dingen! De uitstraling van de 
heerlijkheid van God! De afdruk van Zijn wezen! De heerlijkheid van de blinkende 
morgenster. De heerlijkheid van het Lam op de troon in dat wondervolle toneel 
uit Openbaring 5. Waar alle blikken en alle harten naar Hem zijn gekeerd om Zijn 
waardigheid te verkondigen en Hem te aanbidden. De heerlijkheid van Hem, van 
wie de naam is ‘het Woord van God.’ …De getrouwe en waarachtige, die oordeelt 
en strijdt in gerechtigheid…  …De Koning der Koningen en Heer der Heren!… 

De heerlijkheid van Zijn verschijning als Hij zal verheerlijkt worden in Zijn heiligen 
en bewonderd in allen, die geloofd hebben. 

Onze hoop is: Hem te zien in al Zijn heerlijkheid en ‘wij zullen Hem zien, zoals Hij 
is.’ En hij bevestigd die hoop als Hij zegt: ‘Vader,…  - Ik wil dat waar Ik ben, ook zij 
bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen’. 
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