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Hoop
E

en mooi begin van een nieuw jaar, het eerste nummer van 2019, een blad vol
hoop: Uw koninkrijk kome…

Zo’n week voordat ik de kopij in moet leveren, lees en denk ik alvast een beetje over
het thema. En nu speelde voortdurend dit zinnetje door mijn hoofd: “En nu, wat
verwacht ik Here, mijn hoop die is op U”. Ik kon niet eens bedenken waar, in de
Bijbel dit zinnetje zou staan. Dat hebt u misschien ook wel eens, dat een bepaalde
zin of regel steeds in je gedachten komt en dat je niet kunt bedenken waar het
weg komt. Ik heb het opgezocht en deze zin komt uit Psalm 39. Een psalm over de
nietigheid en vergankelijkheid van de mens, maar hij vestigt zijn vertrouwen op de
blijvende, werkelijke en betrouwbare God.
Het geeft wel heel mooi weer dat bijbels gezien, ónze hoop onlosmakelijk
verbonden is met God. In het OudeTestament lezen we vooral het werkwoord
‘hopen’, het volk Israël hoopt op de verlossing, de hulp en bijstand van Jahwé, vaak
ondanks hun eigen ongehoorzaamheid. Maar in het Nieuwe Testament zien we
een verschuiving naar het zelfstandig naamwoord ‘hoop’. Die verschuiving hangt
samen met de komst en het werk van Christus Jezus. Hij is de verwerkelijking van
de hoop van allen die leefden in de verwachting van de komst van de Messias. Wij
mogen, als gevolg van Zijn verlossend werk, met Paulus, roemen in de hoop op de
heerlijkheid van God.
Ons hopen is geen vage verwachting meer, maar heeft zijn anker vastliggen
in de hemel, waar Christus is, als eersteling van een rijke oogst. In tijden van
verdrukking, tegenslag, moeite en verdriet leven we meer met de hoop op een
betere toekomst, dan als alles in ons leven op rolletjes loopt. Waar het leven uit
zichzelf allerlei hoopvolle perspectieven lijkt te bieden, droogt de hoop op God en
zijn beloften op. ‘Want hoop die gezien wordt is geen hoop…..’ ( Rom.12).
Laten wij, ook in 2019 Anno Domini, in voor- én tegenspoed, leven in de vaste hoop
en verwachting van de komst van onze Heer, in al Zijn glorie.
Dat geeft ons kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Groot is Gods trouw!
Ik wens u een gezegend en hoopvol jaar toe!
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond
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