Echte blijdschap
door: Alfred E. Bouter
zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mijner jubelende vreugde,
en U love met de citer, o God, mijn God!
Psalm 43:4
"Mijn vreugde" We vinden deze uitdrukking ongeveer
acht keer in de Schrift, en deze zijn een grote
bemoediging voor ons. Wij bevinden ons in moeilijke
omstandigheden. De vreugde in de Heer is onze kracht,
net zoals het overblijfsel in Nehemia's dagen ervoer
(Neh. 8:10).
Zo zal het ook zijn voor het joodse overblijfsel in de
grote verdrukking. Beroofd van de ware tempeldienst
voor God, door de tussenkomst van de Antichrist,
gevlucht uit Jeruzalem, zullen zij zich volkomen op de
Heer werpen. En dat is precies wat wij Christenen ook
moeten doen! Op hetzelfde moment zullen wij de
aanwezigheid van de Heer ervaren, en dit is de ware
vreugde.
Dat is ook wat Jeremia deed toen hij sprak over "de
veste der vreugde", en Johannes de doper toen het volk
de aandacht richtte op Christus, en weg van Hem; maar
hij had de stem van de bruidegom gehoord, en zijn
vreugde was vervuld (Joh. 3:29).
Toen de Heer Jezus deze wereld verliet, instrueerde Hij
Zijn discipelen door te zeggen: "Dit heb Ik tot u
gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw
blijdschap vervuld worde" (Joh. 15:11).

Heer: "Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de
wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf
mogen hebben". Is dat niet het verlangen van de Heer
voor ons vandaag de dag, zodat wij Hem kunnen
aanbidden?
Toen Paulus zich in moeilijke omstandigheden bevond,
vond hij zijn vreugde in de Heer, hij kon tot de
gelovigen in Korinthe schrijven met woorden van been aanmoediging, zodat zij allen dezelfde vreugde
hadden: "ik vertrouw van u allen, dat mijn blijdschap
ook u aller blijdschap is" (2 Kor. 2:3). Alhoewel hij
door zware verdrukkingen ging kon hij zijn vreugde
bevestigen (2 Kor. 7:4).
Hoe is het met ons vandaag? Wij Christenen zijn vaak
gekenmerkt door de afwezigheid van echte blijdschap.
Of wij proberen de indruk te wekken bij anderen dat
we blij zijn, maar de Heer kent ons hart. Laten we
daarom God's wegen accepteren, de dingen die Hij
toelaat, laten we Christus bij onze moeilijkheden
betrekken, Zijn vreugde ervaren, zodat ook wij echte
blijdschap mogen hebben. Dan kunnen we dit delen
met anderen, net zoals Paulus dit deed toen hij aan de
Filippiërs schreef vanuit zijn gevangeniscel in Rome.

Wonderlijk voorrecht, voor ons ook. En verder, in
Johannes 17:13 in het gebed tot de Vader, zegt de
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