Schriftlezingen: Gen. 1:25-2:3, Joh. 17:1-5, Opb.
21:1-10 Tekst: Joh. 17:3/ HC22.58 Thema: Ik geloof
in het eeuwige leven Zingen: Ps. 130:1 en 3, Ps.
85:3, Ps. 72:2 en 4, Ps. 72:6, 10 en 11, Ps. 69:14
Hoofdpunten van de preek
Eeuwig leven: iets vaags voor misschien ooit en
vooral later wat hèèl lang duurt? Niet bepaald.
TROOST [vraag 58]
De HC leert kinderen nadenken over het eeuwige
leven. Welke troost scheppen jullie daar nu uit?
Wat we geloven over het eeuwige leven moet
daarom wel concreet zijn, willen we getroost, d.w.z.
bestemmingsgericht leven. Eeuwig leven begint nu.
EEUWIG LEVEN [vraag 58]
Wat is het eeuwige leven? De bijbel geeft
verschillende, met elkaar samenhangende
antwoorden op:
 God kennen. Jezus zegt: dit is het eeuwige
leven… Zo heeft God de mens geschapen, het
is onze aanleg om God te kennen. Door de
zonde zijn wij van God vervreemd en is ons
leven eindig geworden. De dood kwam erbij.
 Aards. God kennen is niet louter iets geestelijks.
Het geloof staat met beide benen op de grond.
De aarde zal vol zijn van de kennis van de
HEERE (Jes. 11) en wordt met het aanbreken
van de eeuwigheid niet vervangen door de
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hemel, maar wordt gelouterd/gereinigd. Alle
dingen worden nieuw gemaakt, het oude door
de zonde getekende verdwijnt (Opb. 21).
God dienen. Wat doen we op de vernieuwde
aarde? Géén luilekkerland. God heeft de aarde
gemaakt om er voor Hem te zijn, de mens heeft
God op de aarde een plaats gegeven om
namens Hem te heersen. Gen. 1 en 2 vormen
Gods eeuwige bestek. Het boek Openbaring
spreekt over heersen (als koningen) en dienen
(als priesters).

Is ons tijdelijke leven dan wel van belang, en hoe
dan? De bijbel laat zien dat onze ‘werken’ van
belang zijn! De gelijkenis over de talenten (Matth.
25) en de werken die volgen (Opb. 14:13b).
BEGIN [antw. 58]
Het eeuwige leven is troost. Daarin vindt elke
gelovige haar of zijn bestemming. Wat een vreugde
is het om God (weer) te kennen en Hem te dienen!
Het is helaas nog maar een begin. Nu doe ik God
tekort door mijn zonde beperktheid en ervaar ik niet
de volle vreugde. Straks is dat volmaakt anders.
UITZIEN
God leren kennen betekent een copernicaanse
wending in ons leven. Het draait niet om {mij en het
tijdelijke leven}, maar om God. Hij is ons hoogst
verlangen. Daarom verwacht ik Hem!

