MASneep, gehouden te Bedum, 12.06.2022
L. Mat. 10:16-42
T. Mat. 10:32-33
Ps. 108:1, 2
Ps. 25:3
Ps. 27:2, 5, 7
Ps. 33:1, 8
Ps. 17:3
Gez. 28:2, 3, 4

Geliefde gemeente van onze Heere, Jezus Christus,
Velen ook onder ons hebben korter of langer geleden publiek hun geloof beleden. Als
dat voor u of jou geldt dan heb je persoonlijk beleden, dat de Vader je geroepen heeft,
dat de Zoon je verlost heeft, en dat de Geest je levend heeft gemaakt en verder wil
vernieuwen.
En wanneer het zover komt in je leven, dan is dat een wonder van God. En dan is dat
reden tot grote dankbaarheid en blijdschap.
Maar weet je gemeente, openlijk je geloof belijden, dat is niet altijd een feest.
Wie als christen openlijk z’n geloof gaat belijden in deze wereld, die hoeft niet te
rekenen op vriendelijke knikjes, op felicitaties en cadeautjes zoals eens bij de openbare
belijdenis van het geloof het geval is geweest. Maar die zou eerder moeten rekenen op
weerstand, tegenstand, haat. Of zelfs vervolging.
Dat is waar Jezus Zijn discipelen in het bijzonder ook op voorbereid in Mattheüs 10.
Wanneer zij op het punt staan om uitgezonden te worden, in en onder het volk Israël,
nota bene het verbondsvolk, zullen ze veel haat, veel tegenstand tegen het Evangelie
tegengekomen.
Zij zullen openlijk hun geloof in de Here Jezus Christus moeten gaan belijden.
Maar dat zal niet gemakkelijk zijn.
Maar dan geeft de Heere Jezus, in onze tekst in het bijzonder, -zo zullen we zo meteen
ook zien-, een hele belangrijke reden waarom ze toch niet bang hoeven te zijn om dat te
doen.
Want hun belijdenis voor de mensen zal óók in de hemel gezien worden.
En dat moeten ze nooit vergeten.
Er loopt een directe verbinding tussen het belijden op de aarde en het belijden in de
hemel.
Vers 32 en 33: ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor
Mijn Vader die in de hemelen is.
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Wij mogen Christus belijden in het licht van de eeuwigheid, proeft u het?
Dat is ook het thema vanmorgen van de prediking:
Thema: Christus belijden in het licht van de eeuwigheid
1. Onze positie tot Christus, voor de mensen
(óf Hem belijden óf Hem verloochenen)
2. Bepaalt Christus Zijn positie tot ons, voor God
(dan Zal Hij óf jou belijden óf jou verloochenen voor Zijn Vader die in de hemelen
is)

1. Onze positie tot Christus voor de mensen
Wij moeten even kort stil staan gemeente bij de context van ons tekstwoord. Want
anders staat het helemaal op zichzelf, en dan halen we het uit het verband.
In Mat. 10 vers 1 lezen we hoe Jezus Zijn 12 discipelen bij Zich roept en ze voor gaat
bereiden op hun zending.
Want zij moeten, volgens vers 7, het Koninkrijk der hemelen gaan preken.
En ze krijgen bijzondere macht om ook wonderen en tekenen te verrichten, die de komst
van dat Koninkrijk zullen onderstrepen.
Jezus bereid hen dan vervolgens ook voor op de reactie die dat teweeg zal brengen bij
de mensen op dit Evangelie.
En dat zal niet onverminderd positief zijn.
Hij waarschuwt hen om bedachtzaam te zijn voor de mensen.
Want, zo zegt Hij in vers 17: ‘wees op je hoede voor de mensen want ze zullen u
overleveren aan raadsvergaderingen, en jullie zullen ook gegeseld gaan worden in de
synagoge’.
Maar niet alleen zij zullen tegenstand ondervinden, ook de mensen, volgens vers 21, die
dit Evangelie zullen aannemen, zullen op tegenstand stuiten.
De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, een vader zijn
kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan, en hen gaan doden.
De Heere Jezus laat ook weten dat ze hier ook helemaal niet vreemd van op moeten
kijken dat dit zo zal zijn.
De mensen hadden de Heere Jezus eerder Zelf al er voor uit gemaakt dat Hij Beëlzebul
was. Zeg maar even, de baas, de overste van de boze geesten.
En als de Heere Jezus dat overkomen is, hoeveel te meer zullen ook hen dat
overkomen die bij Hem horen.
Maar dan geeft de Heere Jezus vervolgens vier redenen, waarom de discipelen toch
niet bang hoeven te zijn voor al die tegenstand, en al die ellende die ze tegen zullen
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komen.
De eerste reden waarom ze niet bang hoeven te zijn, staat in vers 26.
‘Wees niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden,
en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden’.
Alles zal eens aan het licht komen, ‘wees maar niet bang’.
De tweede reden waarom ze niet bang hoeven te zijn is vers 28.
Ze hoeven niet bang te zijn voor mensen die alleen maar jouw lichaam kunnen doden.
Denk aan de vervolgde christenen die gedood worden.
‘Wees eerder bang’, zegt de Heere Jezus, ‘voor Hem, God, die zowel lichaam als ziel
kan doden in de hel’.
Met andere woorden, God is veel machtiger, dan al deze mensen die tegen het
Evangelie opstaan en christenen daarom zullen doden.
De derde reden waarom ze niet bang hoeven te zijn vinden we in vers 29, vers 30, vers
31. We hoeven niet bang te zijn, want Gód zorgt! Wat er ook gebeurt, God zorgt!
‘Je bent kostbaar in Gods ogen’, zegt de HEERE.
En dan komen we bij onze tekst, dat is als het ware de vierde reden waarom wij niet
bang hoeven te zijn. En misschien is het wel de belangrijkste reden.
Namelijk, dat eenieder die Mij belijden zal voor de mensen, dat Jezus die ook zal
belijden voor Mijn Vader die in de hemelen is.
Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen, voor Mijn
Vader die in de hemelen is.
Gemeente, wat zegt de Heere Jezus hier tegen ons?
‘Een ieder dan die Mij belijden zal’.
Zie je, waar het eerst rechtstreeks ging over de discipelen, wordt het blikveld nu breder,
en ruimer, en gaat het over een ieder.
En zo komen ook wij vanmorgen in beeld. ‘Een ieder die Mij belijden zal’, zegt Jezus.
De Heere heeft heel persoonlijk een boodschap voor ons allemaal vanmorgen, die hun
geloof in Jezus hier belijden.
‘Ieder dan die Mij belijden zal’, zegt Jezus.
Belijden is, nazeggen, be-amen.
Nazeggen wat God in zijn Woord Zélf zegt.
Belijden is erkennen dat wat God zegt waar is, betrouwbaar is.
‘Mij belijden’, zegt Jezus.
‘Ieder dan die Mij belijdt’, daar moeten we niet overheen lezen, ‘Mij belijden’, het gaat
erom dat je Jezus belijdt.
De Heere Jezus die legt hier zelf het accent op Zichzelf, als de inhoud van ons belijden.
‘Een ieder die Mij belijdt’.
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Mijn Persoon, Mijn werk.
Mijn eer, Mijn geboden, alles!
Erken dat Jezus de door God gegeven Zaligmaker is voor de mensen!
Erken dat Hij het is die je nodig hebt om gered te worden, om weer tot God te komen,
om te delen in Zijn liefde!
Erken dat Hij het is die je nodig hebt om je zonden te vergeven.
Als je zo Hem belijdt, als je door het Woord van God, en door de Geest van God, er
toegebracht bent om gelovig te belijden, dat er onder de hemel geen andere Naam is
om zalig te worden, dan Hij alleen.
Dat je dan zo ook je licht mag laten schijnen voor de mensen in je omgeving.
Dat je je niet schaamt voor het Evangelie.
Maar dat je er voor uitkomt, met woorden, maar ook met je daden. Dat is belijden.
Ook met je daden!
Zo waren er vroeger, ze zijn er ook vandaag in onze tijd, best wel veel mensen die
zeggen, ‘ik ben een christen en ik geloof in de Heere Jezus’, maar waarbij het niet
zichtbaar is in hun daden.
Paulus die schrijft daar over in de brief aan Titus. En dan schrijft Paulus: ‘zij belijden dat
ze God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken’.
Dat is geen belijden.
Weet je wat de HEERE daarvan zegt?
‘Niet eenieder die zegt: ‘Heere, Heere’, zal het Koninkrijk van God binnengaan, maar
een ieder die doet de wil van Mijn Vader, die in de hemelen is’.
Belijden met woorden, maar ook met je daden.
Het is het één of het ander.
Het is óf Christus belijden, óf het is Hem verloochenen.
De Heere Jezus die plaats het hier in Mattheüs 10 heel direct naast elkaar en tegenover
elkaar.
Verloochenen, dat is ontkennen, dat je Jezus nodig hebt.
Dat is ontkennen dat Hij Gods Zoon is.
Hem verloochenen, dat is niet erkennen dat je Hem nodig hebt als je Zaligmaker.
Hem verloochenen, is ontkennen dat jij bij Hem hoort.
Dat je ontkent door bijvoorbeeld de dingen die je zegt.
Of dat je Jezus verloochent door de dingen die je doet.
Als jij je leven inricht, en de Heere daarin niet de belangrijkste plaats heeft, dan
verloochen je Hem.
Het kan ook zijn dat je Hem wel met de mond belijdt, zo zeiden we net al, dat je door je
keuzes, je gedrag, echter het tegenovergestelde laat zien.
Dat je niet voor Jezus, en dat je niet naar Zijn geboden wil leven, dat je het wat zelf
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uitmaakt, ook dan verloochenen je de Heere.
We zullen straks ook wel zien wat voor gevolgen dat heeft.
Maar de HEERE roept ons op, om Hem te belijden. En om dat ook echt voor de mensen
te doen.
Een ieder dan die Mij belijden zal, voor de mensen.
Daar zetten we even een punt.
Voor de mensen.
Wanneer wij in deze tijd, of in de afgelopen jaren, belijdenis van ons geloof hebben
gedaan in de kerk, dan hebben wij dat gedaan in een best wel veilige omgeving. Er is
denk ik toen u of jij dat deed niemand naar voren gekomen die met geweld geprobeerd
heeft om dat te voorkomen.
Maar wij moeten ons geloof belijden voor álle mensen. Ook in een misschien minder
veilige omgeving.
Dus waar je ook bent, welke mensen je ook tegen komt, dat maakt niet uit.
Of het nou op je werk is, -en je weet dat iemand vijandig is-, of op je school, op je stage,
of op de sportvereniging. Het maakt niet uit waar, als de omstandigheden zo zijn dat er
van jou gevraagd wordt, dat jij op dat moment je gelooft belijdt, dan moet je dat doen.
Dat je voor de mensen getuigt dat je van Christus bent.
Je geloof belijden, zelfs voor mensen die anti zijn.
Dat kan moeilijk zijn.
Dat kan ook echt grote gevolgen hebben.
't Is moeilijk toch om alleen te staan.
't Is toch moeilijk om anders te zijn, anders dan de mainstream.
Ik denk dat wij in een tijd leven waarin wij als christenen steeds meer alleen komen te
staan, tenminste, áls wij trouw blijven aan het Woord van God. Maar dan ook aan heel
Gods Woord.
In onze tijd vindt er een grote geestelijke strijd plaats.
Welke strijd? Welke strijd vindt er plaats?
Het is een strijd waarin wij middenin zitten.
Een strijd die zich op dit moment met name toespitst op het huwelijk, en de identiteit van
man en vrouw, heel de genderideologie.
Wie als christen, vandaag, er publiek voor uitkomt, dat het huwelijk door God is
ingesteld voor één man en één vrouw.
Wie vandaag op Bijbelse gronden praktiserende homoseksualiteit afkeurt, en benoemd
als zonden, die zal op steeds meer weerstand stuiten.
Maar ook op die punten geldt: ‘een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal
Ik ook belijden voor Mijn Vader die in de hemelen is’.
Het komt er echt op aan, voor ons allemaal.
Ook al gaat het soms tegen je eigen gevoel in, om trouw te blijven aan het Woord van
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God, om daar echt voor te staan.
En weet je, dat kan ook op andere terreinen in het leven.
Ik denk bijvoorbeeld aan één van de belijdeniscatechisanten in het afgelopen seizoen in
de gemeente van Bedum die tijdens zijn werk een klant fatsoenlijk aansprak op het feit
dat die vloekte. Met als gevolg dat de klant een klacht indiende bij de leidinggevende, en
hij op het matje werd geroepen bij de leidinggevende, en een berisping volgde.
Zo kan het gaan. Als je echt opkomt voor de naam van de HEERE.
Ook in onze samenleving is het zo, dat wie Jezus zal belijden voor de mensen, wie
opkomt voor Hem, die zal haat tegen komen, weerstand.
Maar dan zegt de Heere vanmorgen tegen een ieder van ons, ‘wees maar niet bang,
wees niet bang om voor je geloof uit te komen.
Misschien zijn er wel vanmorgen, die hier zo eens over nadenken en hun eigen leven
dan bij langsgaan, en dan zeggen, ‘ik heb de HEERE van harte lief, maar terugkijkend in
mijn leven, zijn daar momenten geweest dat er situaties voordeden waar ík de HEERE
kon belijden, maar het niet durfde. Het niet heb gedaan, Hem zelfs verloochend heb’.
En dat je daar aan terugdenkt, dat je daar berouw over hebt, en verdriet.
En dat het bij zo’n tekst als vanmorgen, dat het je weer voor de geest komt, en dat je
dan ook vragen krijgt.
Want er staat toch maar, dat Jezus zegt, ‘dat Wie Mij verloochenen zal voor de mensen,
die zal Ik verloochenen voor Mijn Vader die in de hemelen is.
Ergens in Marcus 8 zegt de Here Jezus ook zoiets. Dan zegt Hij: ‘wie zich voor Mij en
voor Mijn Woorden geschaamd zou hebben, voor hem zal Ik Mij schamen’.
‘Zou de HEERE mijn naam nog wel willen belijden voor de Vader in de hemel?’ Vraag je
je misschien af.
‘Ben ik het wel waard?’
Petrus, kent u hem nog. Petrus, die stoere discipel Petrus, die Jezus verloochend heeft.
En dan staat er ergens in het Lucasevangelie, dat Jezus na deze verloochening Petrus
aankeek, de ogen van Jezus vonden die van Petrus, en toen huilde Petrus bitter. Hij had
berouw.
Petrus dacht dat hij de Heere wel in eigen kracht kon dienen. Maar door schade en
schande moest leren dat Gods naam belijden alleen maar kan door te buigen voor de
Heere Jezus. En het te verwachten van Hem alleen.
Hoe is het afgelopen met Petrus? Die Jezus drie keer verloochend heeft.
Na Zijn opstanding heeft de Heere Jezus Petrus opgezocht.
En tot drie keer toe heeft de Heere Jezus hem in het publiek gevraagd of, of Petrus van
Hem hield. Waarop Petrus antwoordde. ‘Heere U weet toch dat ik van U hou’.
Dat was de genade en de liefde van Christus die Petrus opnieuw tot belijden had
gebracht, dit keer wel.
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Hoe was het einde van het leven van Petrus?
Hoe is Petrus gestorven?
Kinderen, jongeren weten jullie dat, hoe Petrus is gestorven?
Petrus is de marteldood gestorven.
De geschiedenisboeken zegt dat hij op zijn kop is gekruisigd.
Voor Jezus.
Met andere woorden, wij mogen en moeten, met ál onze zonden, met ál onze zwakte,
met ál ons falen, ook in ons eigen leven, tot Jezus gaan.
Om bij Hem vergeving te ontvangen en moed om in een nieuwe situatie Zijn Naam wel
te belijden.
Als je zo tot de Heere komt, dan mag je weten, dat Hij, ook met al je falen, jouw naam
belijden zal, voor Zijn Vader in de hemel.
Want dan staat Hij als de Volmaakte Zaligmaker echt voor je in, met al je zwakte.
Weet je waarom?
Zijn Naam is Jezus, Zaligmaker.
Dat bepaalt ons ook bij het tweede.
2. Zijn positie tot ons voor God na dit leven.
De tekst vanmorgen die laat zien hoe nauw dat verband is tussen ons belijden van de
Heere Jezus, en Zijn belijden van ons.
Als wij Hém belijden voor de mensen, dan belijdt Híj ons voor Zijn Vader in de hemel!
Maar als wij Hem verloochenen voor de mensen, dan verloochent Hij ook ons voor Zijn
Vader die in de hemel is.
Zie je, er loopt dus een hele directe lijn van onze positie tot de HEERE, naar Zijn positie
ten opzichte van ons, voor de HEERE God.
Mag ik het zo zeggen: Wanneer wij hier op aarde belijden of verloochenen, luistert de
hemel mee.
Dat is iets wat we ons allemaal goed moeten realiseren.
Het wel of niet belijden van de HEERE is maar niet om het even.
De hemel luistert mee! Onze eeuwige toekomst is er mee gemoeid.
Onze houding in dit leven, ten opzichte van de Heere Jezus, bepaalt hoe onze eeuwige
toekomst eruitziet.
Dat bepaalt dus wat de Heere Jezus over ons zegt, bij God de Vader in de hemel.
En dat is als straks het eeuwig oordeel over ons leven wordt uitgesproken.
Als de Heere Jezus dit zo zegt, dan is het allereerst een geweldige bemoediging.
Een bemoediging voor jou en voor u, als je de Heere Jezus belijdt en je daardoor dus in
meer of mindere mate onbegrip, tegenstand, eenzaamheid of zelfs haat tegenkomt, om
dan vanochtend weer te horen, de hemel weet er van!
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Maar dat niet alleen.
Het betekent ook dat jij door Iemand beleden wordt. Iemand erkent jou bij de Vader in
de hemel: Christus.
En dat betekent dat Hij jouw Naam ten positieve noemt bij God. Dat Hij het voor je
opneemt op de dag van het oordeel.
Dat Hij de Zaligmaker is die voor jou in staat.
Dat Hij zal getuigen ‘Vader, deze hier, -en vul dan je naam maar in-, deze hier die hoort
bij Mij, die heeft namelijk Mijn Naam beleden voor de mensen, die heeft zich niet
geschaamd voor Mij, en nu wil Ik dat hij of zij voor eeuwig bij Mij is Vader, want hij is van
Mij’.
Wat een geweldige bemoediging mag dat zijn, om Zijn naam te belijden. Wat een
geweldig blij vooruitzicht is dat. Wat een troost mag dat zijn, wanneer belijden je in dit
leven zoveel moeite geeft en het je offers kost, en je ruzie daardoor krijgt, soms zelfs in
families, omdat je voor de HEERE wil leven en niets daarvan af wil doen.
Dan mag het je troosten, dat Christus je naam zal belijden, voor Zijn Vader in de hemel.
Zul je dat nooit vergeten! Ook niet wanneer wij in het dagelijks leven deze Naam, Jezus,
gaan belijden. Je keuzes gaat maken voor de Heere die er voor zorgen dat je alleen
komt te staan. Of tegenstand tot gevolg heef. Het je vrienden kost. Of je relatie.
Denk hieraan, laat het eeuwige licht over je leven schijnen.
Je mag Christus belijden in het licht van de eeuwigheid, wat wil je nog meer.
Er wacht een geweldige toekomst als je dat doet.
Hou vol!
Maar er klinkt ook een waarschuwing, en ook dat moeten we vanmorgen zeggen,
anders zou ik niet eerlijk tegen u zijn.
Want als wij Hem verloochenen, dan zal Hij ons verloochenen.
Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik verloochenen voor Mijn Vader die
in de hemelen is.
Dan zal eens het oordeel uitgesproken worden, uit de mond van Hem, die zij
verloochend hebben.
Dan zal blijken dat Hij, voor wie zij dan zullen staan, dat Hij niet alleen de Zaligmaker
was en is, maar dat Hij ook de Rechter is van hemel en aarde.
Dat Hij als Rechter een rechtvaardig oordeel over hen zal uitspreken.
‘Ga weg van Mij, allen die onrecht bedrijven’.
Daar waar het gejammer is, en het tanden geknars.
Dan zal de Heere Jezus hun openlijk zeggen, ‘Ik heb jullie nooit gekend, ga weg van Mij,
u die de wetteloosheid werkt’.
Beste mensen, laat dat toch van niemand van ons gezegd hoeven te worden straks op
de dag van het oordeel.
Maar geloof, en belijd vrijmoedig, deze Jezus als je Zaligmaker.
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Christus, Hij is zo liefdevol.
Hij zoekt ons allemaal vanmorgen opnieuw weer op.
Hij wordt ons vandaag verkondigd als de enige Naam onder de hemel, waardoor wij
zalig moeten worden.
Want de zaligheid is in geen ander, dan in Hem.
En Hij, de Heere Jezus is het zo waard om geëerd, om geprezen, om gediend, om
beleden te worden.
Ik hoop dat de liefde van Gods ons elke keer weer dringt om Zijn Naam te belijden.
Ons belijden van Hem die ons zo liefheeft, Jezus Christus.
Dat wij laten zien in ons leven dat ook wij Hem liefhebben. En weet dan. Waar of
wanneer je Hem ook belijdt: De hemel luistert mee.
Belijden in het licht van de eeuwigheid.
Laat het een bemoediging zijn om daarin te volharden, en vol te houden.
Ook wanneer dat vroeg of laat, strijd en moeite kost.
‘Want een ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn
Vader die in de hemelen is. Maar die Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik
ook verloochenen voor Mijn Vader die in de hemelen is’.
Wat is uw en jouw antwoord hierop?
AMEN
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