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Geachte lezer,    
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie 
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het 
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de 
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te 
geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
ge-opende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u 
zal door-dringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij 
tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 
 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Lezen we eerst met elkander de volgende teksten. Maleachi 3:1-3 “Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn 
aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de 
Engeldes verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. Doch wie kan de dag van 
zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en 
als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi 
reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen”.  
 
Vervolgens lezen wij 1 Petrus 1:3-7 “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons 
naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergebo- 
ren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de 
hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke 
gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien 
het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kost- 
baarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij 
de openbaring van Jezus Christus”.  
 
Beide Schriftgedeelten gaan over de wederkomst van de Heer Jezus in majesteit en heerlijkheid; in Ma- 
leachi in het bijzonder voor het volk Israël, maar het heeft zeer zeker profetisch ook voor ons als Nieuw 
Testamentische Gemeente een eindvervulling en in de Petrus brief vooral voor de Nieuw Testamenti- 
sche Gemeente.  
 
Wat vinden we hier, kort achter elkaar, eigenlijk precies waar ons Christelijk geloof op gefundeerd is: 
eerst het bloed van de Heer Jezus, dat ons tot gehoorzaamheid des geloofd moet brengen. Direct in het 
derde vers een lofprijzing die uit het hart van de apostel komt: “Geloofd zij de God en Vader van onze 
Here Jezus Christus, die ons (die geloven) naar Zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop“.  
 
Niet alleen de verzoening in Zijn kostbaar bloed, de vergeving van onze zonden, niet alleen de vrede 
met God door het kruis van de Heer Jezus, maar door de opstanding van de doden heeft God ons doen 
wedergeboren worden tot kinderen van Hem, tot zonen van de levende God. 
  
Immers als wij geloven in Hem, dan zijn wij met Hem gekruisigd, gestorven en begraven, uit onze oude 
afkomst Adam, de zondaar, om mede te verrijzen door de kracht van Gods Geest in Zijn Zoon de Heer 
Jezus, zodat wij een totaal nieuwe schepping zijn geworden.  
 
Dan: “wedergeboren worden tot een levende hoop“. Zijn wij zonen, dan zijn wij ook erfgenamen van God 
en mede erfgenamen van Christrus, tot een onvergankelijke onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in 
de hemelen weggelegd is voor u.  
 
Maar, dat komt straks; nu nog lijden we hier verdrukking, maar dat moet ons klaarmaken voor de heer- 
lijkheid die spoedig geopenbaard zal worden als de Heer Jezus voor Zijn Gemeente verschijnt op de 
wolken om de Zijnen tot Zich te vergaderen en om daarna met de Zijnen terug te keren naar de aarde 
voor Israël en de volkerenwereld en dan Zijn eeuwig Rijk op te richten. 
  
Een onvergankelijke onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die voor u weggelegd is, die in de kracht 
Gods bewaard wordt door het geloof. Dat hebben we zo bijzonder nodig. De Heer weet dat wij in deze 
tijd door veel verzoekingen gaan en beproefd worden, maar het is nooit te zwaar, als we maar in het 
geloof zien op de Heer Jezus, want Hij is die machtige sterke God, de Overwinnaar die ons Zijn overwin- 
ning schenkt. We worden in de kracht Gods bewaard door Zijn Geest.  
 
1 Petr. 1:6-7 “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 
verzoekingen bedroefd, 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“.  
 
God laat in deze tijd toe dat wij in vele verzoekingen, moeilijkheden en strijd zijn, want God wil ons lou- 
teren. De reden wordt ons duidelijk gemaakt: “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 Openba-  
ring van Jezus Christus“.  
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In Maleachi lazen we ook dat de Heer zal verschijnen, “Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en 
wie zal bestaan, als Hij verschijnt”? Dat is tot Israël gericht en zal ook een eindvervulling voor Israël 
krijgen; maar het is ook voor ons: “Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de 
blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend”.  
 
Het zilver is in Gods Woord het zinnebeeld van de verlossing met het kostbare bloed van de Heer Jezus. 
God wil dat wij totaal gereinigd zullen worden van alles van de oude mens en zijn praktijken. Zoals ook 
hoe dat zilver en goud beproefd wordt door het vuur, opdat er een schifting plaats zal vinden van alle 
bestanddelen die daarin niet thuishoren. Alles wat niet tot het zuivere goud en zilver behoort wil God 
eruit schiften door loutering, door een ten diepste toe plaatsvindende reiniging.  
 
Dat doet God door het vuur van Zijn beproeving. Dat is nodig, want als wij geroepen zijn tot zo’n 
heerlijkheid om het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden, dan moet dat plaats vinden. Er moet in 
ons ook niets meer gevonden worden wat niet echt is en wat niet waarachtig is, wat niet echt heilig is. 
  
Er moet vooral in deze eindtijd een schifting plaats vinden en God zal dat ook radicaal doen. Vandaar 
dat in deze eindtijd zoveel kinderen Gods beproefd worden en door moeilijkheden en verzoekingen 
gaan. Maar prijs God daarvoor, de Heer is juist bezig om Zijn gemeente, Zijn Bruid, klaar te maken.  
 
Beproeving, toetsen, keuren, beproefdheid, doorstaan wij de proef en worden we waardig gekeurd voor 
Zijn heerlijkheid? In Lucas 20:34-35 geeft de Heer Jezus antwoordt aan de Sadduceeën, die Hem vragen 
stellen over de opstanding: “En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw (dit tijdperk) huwen en 
worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw (de 
toekomstige eeuw) en aan de opstanding uit (letterlijk er tussen uit) de doden, huwen niet en worden niet 
ten huwelijk genomen”. Letterlijk staat er in de grondtekst: “zonen Gods”. 
  
God heeft ons immers in Hem wedergeboren doen worden door Zijn opstanding tussen de doden uit. 
Waardig gekeurd. Iedereen die waarachtig de Naam des Heren aanroept en zijn hart in gelovig ver- 
trouwen op de Heer Jezus richt is gered.  
 
Maar iedere geredde ontvangt nog geen kroon; het gaat hier om de heerlijkheid die God in de Heer 
Jezus ons bereid heeft en daarvoor moet een louteringsproces komen, een vuurproef. Het omvat alle 
terreinen van ons geloof. In het N.T. wordt dit woord steeds weer gebruikt, hoewel verschillend vertaald 
vanuit de grondtekst. God beproeft ons opdat wij echt blijken te zijn in ons geloof en geloofsleven, opdat 
wij geestelijke kinderen Gods worden, die leren de oude mens af te leggen in de dood van de Heer 
Jezus, zoals goud en zilver beproefd wordt in de smeltoven.  
 
De echte goudsmelter brengt het goud in het vuur en laat het er zo lang in, dat alle bestanddelen eruit 
weggebrand en weggezuiverd zijn, die er niet in horen. Dan wordt het goud zo zuiver dat men zijn eigen 
beeld er in ziet.  
 
De Heer Jezus wil met u en mij zo voortgaan dat Hij Zijn eigen beeld in ons terugziet, zonder vlek of 
rimpel. Daartoe heeft God ons immers geroepen om het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden! We 
moeten dus goed begrijpen dat, als er beproevingen en verzoekingen komen, God met ons bezig is en 
we Hem kunnen danken.  
 
Dat is wat wij hier lezen in de Petrus brief vers 6 “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans indien het moet 
zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, 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”.  
 
Israël is ons hierin tot voorbeeld gegeven; want ook het oude verbondsvolk is geroepen om een 
heilsorgaan van God te zijn. God kan het niet gebruiken zolang het niet beproefd is gebleken.  
 
Israël heeft die proef niet doorstaan. Is het daardoor voor eeuwig verworpen? Nee, het zal straks in de 
Grote Verdrukking door die vuurproef moeten gaan. God begon al meteen, toen Israël uit het diensthuis 
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van de Egyptische slavernij bevrijd werd en voor Hem een volk was geworden en Hij bracht het veertig 
jaar in de woestijn, om daar als het ware in de smeltkroes te komen.  
 
Deutr. 8:2 “Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig jaren in de woestijn heeft 
geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij 
al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden“.  
 
Israël is wel het land binnengegaan, maar dat was de rust niet, want ze hadden de proef niet doorstaan. 
God ging wel verder met Zijn eeuwig raadsplan, want uit Israël moest ook de Messias voortkomen. Toen 
de maat van de tijd vol was, bracht God Israël weer uit het land, in de dagen van Jeremia.  
 
Klaagliederen 4:1 “Hoe is het goud verdonkerd, ontluisterd het goede, fijne goud“.  
 
Verwerpt God het nu voorgoed? Nee, hoor wat Hij door Jesaja zegt: Jes. 48:9-11 “Om mijns naams wil 
vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. Zie, Ik heb u 
gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om Mijnentwil, om Mijnent- 
wil doe Ik het“.  
 
Goddank is het zo ook voor de Gemeente, die nog lang niet klaar is voor de heerlijkheid die God in de 
Heer Jezus ons bereid heeft en daarom komt er beproeving.  
 
Zach. 13:8-9 spreekt van de wederkomst van de Heer Jezus als ook de Messias voor Israël. “In het 
gehele land (d.w.z. Israël), luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest 
geven, maar een derde zal daarin overblijven (de Grote Verdrukking voor Israël). Dat derde deel zal Ik in 
het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij 
zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is 
mijn God”. Dan weten ze dat die Here Jezus, de Christus is.  
 
De profeet Daniël spreekt ook over het eindgebeuren. Ik herhaal, dat is niet alleen voor Israël, maar 
krijgt een voorvervulling voor de Gemeente van de Heer Jezus, geroepen om met Hem erfgenamen te 
worden, koningen en priesters.  
 
Dan. 11:33 “en de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar ze zullen een tijdlang 
struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving”.  
 
Vers 35 “Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuive- 
ring teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd”. 
  
In deze Grote Verdrukking, in dat vuur, wordt Israël gelouterd, vindt er schifting en zuivering plaats. Het 
is heerlijk dat God getrouw is. Maar het zal ook met de Gemeente gebeuren: allen die geen levende 
relatie met de Heer Jezus hebben, die niet door het geloof de Heer Jezus in hun harten hebben door de 
Heilige Geest, worden eruit gezift, ze zullen struikelen.  
 
God zal niet alleen de Gemeente, de zonen van de levende God, maar ook Israël, Zijn aardse volk 
beproeven door vuur.  
 
Nu komen we tot het tweede punt: God vraagt ook van de Zijnen dat ze zichzelf in deze zin beproeven. 
We vinden dat steeds weer in het Nieuwe Testament, beproef uzelf, onderzoek uzelf, toets uzelf, of ge 
wel in het waarachtige geloof zijt. Daniël moet ons als profeet dit zeggen. Dan. 12:10 “Velen zullen zich 
laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der 
goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan“.  
 
Als Israël door die loutering heen is gegaan gaat Psalm 66:8-12 voor hen in vervulling: “Prijst, o volken, 
onze God, en laat luide zijn lof weerklinken, die onze ziel herleven doet, en die toeliet, dat onze voet 
wankelde. Want Gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men zilver loutert; Gij hebt ons in het 
net gebracht, banden gelegd om onze heupen; Gij deed mensen over ons hoofd rijden; we zijn door vuur 
en water gegaan; maar Gij voerdet ons uit in de overvloed”. Israël is zo vele eeuwen geestelijk dood 
geweest.  
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Mijn broeders en zusters, we worden beproefd en verzocht; als u het niet wordt, bent u een bastaard. 
Maar dat doet God om ons in overvloed te brengen. De Heer Jezus heeft gezegd: ”Ik ben de goede 
herder en Ik zet Mijn leven in voor Mijn schapen opdat zij leven hebben“.  
 
We hebben nu leven uit genade maar ook overvloed en dat gaat ten volle komen, ook voor Israël: ”Gij 
voerde ons uit in de overvloed“.  
 
Zoals Israël is ook de Heer Jezus zelf door God beproefd. Wij zouden zeggen: dat was toch niet nodig, 
Hij is God, de absoluut Heilige, in Hem is toch geen zonde? Nee, als God zeker niet, maar in Zijn 
menselijke staat, waar Hij Hoofd van de nieuwe mens moest worden, heeft God Hem beproefd en Hij 
heeft die proef meer dan rijkelijk doorstaan.  
 
Daardoor hebben wij een blijde hoop, want we zullen overwinnaar zijn, niet van onszelf maar door Hem 
die ons de overwinning geeft. Om die reden lijkt het moeilijk maar is het eigenlijk zo eenvoudig om die 
beproevingen en verzoekingen te doorstaan en nog blij te zijn ook; maar dat kan alleen als de Heer 
Jezus in ons woont en leeft; dat Hij Zijn heilig overwinnend leven in ons leeft door de Heilige Geest. Dat 
is een heerlijke realiteit.  
 
Probeer het nooit in eigen kracht, in eigen vroomheid of godsdienstigheid, maar door Hem die ons meer 
dan overwinnaars doet zijn, die ons lief heeft met een eeuwige liefde. Hebr. 5:6 “Gij zijt priester in eeu- 
wigheid naar de ordening van Melchisedek”.  
 
Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd 
aan Hem die Hem uit de dood kon redden. En Hij is verhoord uit Zijn angst; en zo heeft Hij, hoewel Hij 
de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden en toen Hij het einde had 
bereikt is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God 
aangesproken als Hogepriester naar de ordening van Melchisedek. 
  
Allen die Hem gehoorzamen. Zo simpel is het voor ons als wij Hem maar toelaten in ons hart en zeggen 
“Heer ga Uw gang, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij”. Door Hem hebben we dan de overwinning. 
Daarom hebben we ook geen eigen roem, geen eigen eer.  
 
Als wij straks de heerlijkheid ingaan, erfgenamen, koningen en priesters van Hem zullen zijn, dan 
werpen we onze kronen af voor Zijn voeten en zeggen: “Gij zijt waardig (eigenlijk beproefd gebleken) lof, 
eer, kracht en heerlijkheid te ontvangen”.  
 
Hebr. 12:2-3a “Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, 
die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en 
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht op Hem“.  
 
Toen de Heer Jezus dat grote werk op Golgotha had volbracht, uit de doden verrees en God Hem 
heerlijkheid en majesteit gaf, zag Johannes Hem “omgord met een gouden gordel om de borsten” 
(Openb. 1)  
 
En dat goud is zuiver gelouterd goud. Waarom aan de borst? Omdat Zijn innerlijk leven volkomen 
gelouterd was door de beproeving die Hij doorstaan had. Daardoor is Hij voor ons zo’n geweldige 
Hogepriester en Heer geworden.  
 
Daniël de profeet ziet Hem in de toekomst, die machtige Heerser Jezus, de Christus, die ontvangen 
heeft alle macht in hemel en op aarde. Daniël bevindt zich daar aan de rivier de Tigris, waar hij drie volle 
weken heeft gevast en gebeden.  
 
Een Engel des Heren verschijnt hem daar, de Heer Jezus in Zijn Oud Testamentische heerlijkheid. Dan. 
10:5 “sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen kleren gekleed en de lendenen omgord 
met goud van Ufaz“.  
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Dat is uw en mijn Heer die ons ter overwinning wil voeren. In Psalm 20 lezen we hoe God Hem, die Hij 
tot Koning heeft gezalfd, op Zijn hoofd een kroon zet van zuiver louter goud, omdat Hij alleen waardig is 
te ontvangen alle macht en heerschappij en wij mogen straks met Hem erven. 
  
In Psalm 21:4 gaat het over die Koning na de overwinning op Golgotha, vers 4 ”Want Gij treedt Hem 
tegemoet met rijke zegeningen, Gij zet een kroon van fijn goud op Zijn hoofd”.  
 
Mijn broeders en zusters, we zijn wel gered en behouden door het geloof in de Heer Jezus, maar voor 
onze kroon moeten we waardig worden gemaakt en dat gaat alleen in deze weg van loutering. Laten we 
dat wel beseffen.  
 
Het Hooglied is een wonderbare profetie van de Heer Jezus en Zijn Gemeente en in hoofdstuk 5:9 ziet 
de Bruid haar heerlijke Koninklijke Bruidegom: “Wat heeft uw geliefde vóór boven een ander, o schoonste 
der vrouwen“? (haar antwoord) “Mijn geliefde is blank en rood“.  
 
Wonderbare kleuraanduiding: blank van de volledige reinheid en heiligheid, zonder vlek en smetteloos; 
en Hij heeft daarvoor Zijn kostbaar bloed gestort dat ons rein wast van alle zonden, waardoor wij weer 
voor God kunnen verschijnen. “uitblinkend boven tienduizend. Zijn hoofd is fijn goud, gelouterd goud”.  
 
Hij die uw Hoofd is geworden, uw Heer, heeft de vuurproef doorstaan en wil daarmee ook Zijn leden 
louteren en heiligen. Want indien wij hier met de Heer Jezus lijden, is dat om ik met Hem verheerlijkt te 
worden. Indien we hier met Hem smaad en vervolging hebben, is dat om straks ook met Hem te heer- 
sen.  
 
Maar niet alleen Zijn hoofd is gelouterd goud, (vers 15) ook Zijn voeten. Hij is de gelouterde. Zouden wij 
ons dan willen onttrekken aan deze loutering, die ons alleen maar ten goede dient en die God ons in Zijn 
almacht en wijsheid en ontfermende liefde toedient op zo’n wijze dat het ons nooit teveel wordt? Het 
vuur gaan we in maar het zal ons niet verteren. “Ik ga met u door het vuur en in het water”. Ja, prijs Zijn 
Naam!  
 
Wat horen we van de Gemeente, de Bruid? Johannes ziet in Openb. 1 de verheerlijkte Heer Jezus en 
ook de zeven gouden kandelaren. Er staat letterlijk: “kandelaren van zuiver goud”. De Heer geeft zelf de 
verklaring: “die zeven gouden kandelaren zijn de zeven gemeenten”.  
 
Er is een gevaar, zegt de Heer, er zijn er die niet overwinnen omdat zij niet vaststaan in het geloof in de 
Heer die hen zelf vast wil doen staan. Dan zegt de Heer, moet Ik uw kandelaar van zijn plaats nemen, 
want als de kandelaar niet van louter goud is kan hij niet voor God gebruikt worden om eeuwig licht te 
geven in hemel en op aarde in het komende nieuwe Koninkrijk.  
 
Niet alle gelovigen zijn dus Zijn bruid, alleen zij die zich door Hem hebben laten louteren en de vuurproef 
hebben doorstaan in Zijn kracht.  
 
Hoe ziet de Bruidegom Zijn Bruid? Psalm 45:10 “koningsdochters zijn onder uw geliefden; de gemalin 
staat aan uw rechterhand in goud van Ofir”. De bruid nu en de vrouw van die grote koning.  
 
Het goud van Ofir is het fijnste gelouterde goud. In Openbaring staat “de Bruid de vrouw des Lams, want 
ze heeft zich bereid en haar is gegeven zich met vlekkeloos linnen te kleden“. Vers 14 “Louter pracht is de 
koningsdochter daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed“.  
 
De Psalmist bidt in Psalm 139:23 zelf tot zijn God en Heer: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets 
mij en ken mijn gedachten; zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg“.  
 
Ook Job is door ontzettende vuurproeven heen gegaan. We kunnen met ons menselijk verstand niet 
begrijpen dat hij zo’n lijden moest doormaken. In Job. 7:17-18 geeft hij het eerste antwoord aan zijn 6  
aanklagers: “Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat Gij elke 
morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft”?  
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Als wij in vele verzoekingen en beproevingen komen, moeten we leren wat Job al uitsprak, dat God juist 
met ons bezig is en bijzondere aandacht aan ons schenkt.  
 
Dat kan ook niet anders, want we zijn immers geroepen om aan Zijn Zoon gelijkvormig te worden, opdat 
de Heer Jezus de eerstgeborene wordt uit vele zonen van de levende God. “Wat is de mens dat Gij hem 
zo groot acht”?  
 
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat God dit nietige mensenkind, een nakomeling uit Adam, in zonden 
ontvangen en geboren, zwak, onvolkomen, onvolmaakt, onrein, onheilig, in Zijn liefde heeft willen opzoe- 
ken en Zijn Zoon aan mij openbaren en aan mij heeft willen geven.  
 
Velen geven hun aandacht aan allerlei dingen op elk terrein; wat heeft de mens niet een aandacht voor 
sport en wat is het allemaal niets waard. Maar Job zegt: ”elke morgen bezoekt en beproeft Gij hem”. Er is 
geen enkel terrein uitgesloten, overal beproeft en loutert God ons: ons geloofsleven, onze geloofswan- 
del, ons vrucht dragen, onze werken, onze gezinsverhouding en in de Gemeente; opdat het echt 
volmaakt gaat worden zoals Hij volmaakt is.  
 
Wat was het einde van Job? Bleef die beproeving eeuwig voortduren? Nee, er komt herstel voor Job; als 
hij zich voor God verootmoedigd heeft, lezen we in Job. 42:10 “En de Here bracht een keer in het lot van 
Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had“.  
 
Al wat hier van ons weggenomen wordt, door God toegelaten, is alleen dat we nu Zijn armoede zullen 
delen om straks ook Zijn rijkdom te beërven. Job 42:12 ”En de Here zegende het verdere leven van Job 
meer dan het vroegere”. Geen beproeving meer, zijn verdere leven was één en al zegen van God.  
 
Te midden van alle verzoekingen, beproevingen en teleurstelling in mezelf, als ik zie hoe zwak en 
onwaardig ik ben, dan moet ik juist klein worden. O, Heer, dat U nooit Uw hand van me aftrekt, dat U 
nooit ophoudt te zegenen, dat U mij nooit een ogenblik loslaat! Maar altijd en omringt met Uw Goddelijke 
liefde en genade voor Uw kind zorg draagt.  
 
Verder wil God niet alleen onszelf beproeven, maar Hij vraagt ook van ons dat we dit in de weg van 
gehoorzaamheid naar Woord en Geest op onszelf toepassen. Bij de Tafel des Heren 1 Cor. 11:28 “Maar 
een ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke van de beker. Want wie eet en drinkt, eet en 
drinkt tot zijn eigen oordeel als hij het Lichaam niet onderscheidt”.  
 
En daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en ontslapen er niet weinigen. Indien wij echter ons- 
zelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen, maar onder het oordeel des Heren worden wij 
getuchtigd – elke zoon die Hij aanneemt kastijdt en tuchtigt Hij omdat Hij die zoon lief heeft, opdat wij 
niet met de wereld zouden veroordeeld worden.  
 
Laten we eens enkele Schriftplaatsen over “zelfbeproeving” onder de loep nemen. Allereerst wil de Heer 
dat we ons eigen geloof in de Heer Jezus beproeven. 2 Cor. 13:5 “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het 
geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 
verwerpelijk”.  
 
Dit “verwerpelijk” is een wat vrije vertaling; eigenlijk staat er “dan blijkt gij de proef niet te kunnen door- 
staan”.  
 
De Heer wil ook onze geloofd gehoorzaamheid beproeven. In Rom. 5:1-5 zien we onze geestelijke groei 
die uit beproefdheid ontstaat: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze  
Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin 
wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de 
verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en 
de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort 
is door de heilige Geest, die ons gegeven is“. 
 
Dan Rom. 12:1-2 “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw 
lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet 
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gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”.  
 
Het hier gebruikte woord “erkennen” is weer hetzelfde woord voor “beproeven”. Door de beproeving 
leren we pas te onderscheiden. Jak. 1:2-4 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in 
velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die 
volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet”. 
  
Steeds weer die geestelijke groei. Vers 12 “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij 
de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem 
liefhebben”.  
 
Paulus stelt het voor dat wij als het ware in de arena lopen, in een stadion. Deze wereld is vol sport net 
als in Paulus dagen. Maar wij lopen een andere loop. 1 Cor. 9:24-27 “Weet gij niet, dat zij, die in de ren-
baan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! 
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te 
verkrijgen, wij om een onvergankelijke”. 
  
Paulus past het toe op ons gelovigen in de Heer Jezus. Wat doen sportlieden niet om in de beste 
conditie te zijn! Hoe trainen ze niet! En dat alles voor een vergankelijke erekrans. Het is eigenlijk 
lachwekkend; vandaag is iemand kampioen verspringen, de volgende dag springt een ander een centi- 
meter verder en weg is de krans, de kroon. Wat een dwaasheid om daarvoor je kostelijke lichaam, de 
tempel van Gods Geest, te verknoeien.  
 
Dan zegt Paulus van zichzelf (verder vers 26): “Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen 
vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, 
na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden”. Letterlijk: “zelf voor de proef te 
bezwijken“.  
 
Hij heeft het niet over zijn redding, zijn behoudenis, want hij wist gered te zijn voor altijd, daar hij de Heer 
Jezus gezien had en die woonde in zijn hart. Het gaat hier om de kroon der heerlijkheid, die God beloofd 
heeft aan hen die Hem lief hebben; de kroon die we allen kunnen behalen als we maar zo lopen dat de 
Heer Jezus als het ware in ons loopt en wandelt en volkomen gestalte in ons krijgt. Denk maar aan dat 
goud.  
 
Hebr. 12:1 “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben“. 
  
Heeft u er wel eens aan gedacht dat al miljoenen heiligen, die al bij de Heer zijn, op ons toezien hoe wij 
hier lopen; of u en ik getrouw zijn om de proef te doorstaan en de kroon te verkrijgen, waar zij ook nog 
op wachten?  
 
“Afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die 
voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op de Heer Jezus, de Leidsman en Voleinder des 
geloofd. Die om de vreugde welke voor Hem lag het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet 
achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht op Hem. 
  
Amen.  
 
 


