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Hoop – Geduld – Volharding!   Naar Romeinen 12:12                         Charlie Lengkeek 1 mei 2021 

Tijdens een bidstond laatst werd ik bepaald bij de volgende tekst: 

Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 

 

Deze tekst raakte mij diep – ik denk vanwege de tijd waarin we leven waar ik me zorgen over maak – 

misschien herkenbaar?  

Hoe belangrijk is echte HOOP in deze tijd, en ja, we hebben GEDULD nodig en dat lukt alleen in 

nauwe verbondenheid met de Vader, IN Jesjoea, door GEBED 

Ik wil daar in iedergeval uit leven en hoop jullie dat jullie ook bemoedigd mogen worden door dit 

Bijbelgedeelte. 

Sta je stil bij deze tekst dan vallen er 3 thema’s te onderscheiden: 

Verblijden in hoop  --  geduldig zijn in verdrukking – volharden in gebed 

Deze bemoediging van Paulus is ook gericht aan ons, maar ik weet wel zeker dat Jesjoea daar ook uit 

leefde. Want kun je je inbeelden dat je je vrijwillig naar een kruis laat leiden zonder hoop, geduld en 

gebedsvolharding? 

Deze 3 thema’s wil ik wat uitdiepen en tevens een link leggen met de maaltijd des Heeren die we met 

elkaar gebruiken.  

 

Allereerst het  verblijd u in de hoop 

Leven jullie met hoop?  Voor jongeren die studeren, je doet dat alleen als je hoopt op een diploma -

toch? En als ik ga vissen, ja dan hoop ik wel wat te vangen.. en geestelijk? 

De vertaling tot hoop komt van het Griekse woord G1680 el’pis en staat voor verwachting van 

eeuwig heil. 

Verwachting duidt op iets dat nog moet komen.. Dat doet me direct denken aan de tekst uit 1 Petrus 

5:10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Jesjoea de Messias, 

Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.  
(2 Korinthe 4:17 ook mooi) 

Nou dit geeft mij hoop! De Vader, de God van alle genade stelt zich zelf garant! 

Iets verder in de Romeinen brief beschrijft Paulus onze hemelse Vader zelfs als ‘de God van Hoop’ en 

wenst ons toe dat we OVERVLOEDIG zullen zijn in de hoop:  Romeinen 15:13 De God nu van de hoop 

moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de 

kracht van de Heilige Geest. 

De gehele tekst lezend zien we ook hoe je dat voor elkaar kunt krijgen: door de kracht van de Heilige 

Geest.       Ik kom daar nog op terug bij punt 3, het volharden in gebed. 

Met de Maaltijd des Heeren verbinden we ons met het verlossingswerk van Jesjoea. Daarmee 

hebben we IN Messias een hoop die zeker is!  

Dat kwamen we net al tegen bij de tekst uit 1 Petrus: ‘geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Jesjoea de 

Messias’ 

Sterker nog IN hem ZIJN we zélf een levende hoop: 1 Petrus 1:3-5 Geprezen zij de God en Vader van 

onze Kurios Jesjoea de Messias, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed 

worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jesjoea de Messias uit de doden, tot een 
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onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt 

immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te 

worden in de laatste tijd. 

Deze tekst staat BOL van hoop, hoop en hoop die nog moet komen, die verwachting van eeuwig heil, 

toch? 

Jesjoea zelf moet een sterke hoop hebben gehad om zich vrijwillig te durven overgeven aan het lijden 

wat op hem af kwam.  

We lezen dat denk ik terug in Hebreeën 12:2,3 ..terwijl wij het oog gericht houden op Jesjoea, de Leidsman 

en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis 

verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op 

Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in 

uw zielen. 

Lettend op het slotvers: het geldt dus ook voor ons, mocht het op ons pad komen, als navolgers van 

de eersteling Jesjoea..   

Dat brengt ons bij het 2de punt uit Romeinen 12:12 : wees geduldig in verdrukking  

Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen het feit dat God beproeft en satan 

verzoekt.. die is er namelijk op uit om ons te laten struikelen. Dat brengt ons in gevaar en daarom 

ervaren we dat als verdrukking.   

 

1 Petrus 1:6 -7 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door 

allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat 

vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring 

van Jesjoea de Messias.  

Wie ervaart er verdrukking? Wie vind het moeilijk om geduld te oefenen daarin? 

Het Griekse woord voor verdrukking is G2347 thlipsis  een drukken, samenpersen, kwelling, beangstigen, 

benauwen 

Jakkes, daar zit niemand op te wachten! Daarom hebben we juist ook geduld nodig om het vol te 

houden omdat we immers uit hoop leven die in de toekomst ligt  

     Ook Jacobus geeft duidelijke instructies met betrekking tot geduldig zijn in verdrukking: 

Jakobus 5:7-11 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere (kurios). Zie, de landbouwer 

verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal 

hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. 

Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. >> Zie, de Rechter staat voor de deur. Mijn 

broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere 

gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en 

u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. 

Weer even vooruitblikkend op de maaltijd des Heeren: door het breken van het brood en dit kapot te 

kauwen in onze mond vereenzelvigen we ons met het lijden, de verdrukking van Jesjoea.  

Het is belangrijk om hierbij ons te beoefenen in ‘positief omdenken’. De volgende tekst zal dat 

duidelijk maken: 

1 Petrus 4:12,13 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet 

bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan 
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het lijden van de Messias, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 

verheugen. 

Dan komen we bij het ‘onmisbare’ 3de punt uit Romeinen 12:12 volharden in het gebed 
Want hopen en geduldig zijn in verdrukking, dat lukt niet zonder gebed! 

 
Laten we beginnen bij Jesjoea..hij gaf ons vele voorbeelden om te volharden in gebed.  

• Hij begon zijn bediening met bidden en vasten; satan kwam hem verzoeken in de woestijn en 

dankzij gebed was Jesjoea zó verbonden met de Vader dat hij alle verzoekingen kon pareren 

met: er staat geschreven.. dit is wat wij beoefenen als BIJBEL BIDDEN! 

• Jesjoea benoemd gebed in de vele gelijkenissen die hij sprak; bijvoorbeeld in de gelijkenis 

van de onrechtvaardige rechter in  Lucas 18:1-8  

weet je wat, die is zo mooi, we lezen hem gewoon. 

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed 
verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was 
een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn 
tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen 
mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en 
mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. >> Zal God dan geen recht 
doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te 
komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het 
geloof op de aarde vinden? 

WoW!!  Ga er wat op in.. 

• Maar hoe vergaat het ons vaak met bidden? Doen wij het beter dan de discipelen in de Hof 
van Gethsémané.. vlak voor het meest gruwelijke lijden wat een mens ooit heeft moeten 
doorstaan?  
Jesjoea, zelf angstig, bereidde zich daar op voor door tot 3 maal toe VOLHARDEND TE 
BIDDEN en vroeg hen mee te bidden, maar daar kwam niet veel van terecht. Ik laat de tekst 
zelf maar spreken in Mattheüs 26:36-46 

Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, 
terwijl Ik daar ga bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd 
en zeer angstig te worden. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak 
met Mij. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als 
het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. En Hij 
kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? 
Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor 
de tweede keer, ging Hij heen en bad: >> Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan 
zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend 
aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde 
keer met dezelfde woorden. Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; 
zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, 
laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij. 

Zie je hier het voorbeeld van Jesjoea die tot 3 maal volhardend bad?! Maar ook zijn oproep mee te 
waken en te bidden?    
En let ook op de inhoud van zijn gebed: overgave aan de wil van de Vader!- dat kan alleen als je 
geleerd hebt te bidden in de geest!  Jesjoea maakt ook geen kritische verwijten maar berust inzake 
het falen van de discipelen. 
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Volharden in gebed.. volharden is het Griekse woord G4342 proskarte’reo  zich naarstig bezig houden 

met;  in iets volharden en de moed niet verliezen.. 

Mogen wij door het bidden van Jesjoea geïnspireerd worden en blijven! Want bidden zet de kracht 
van de Heilige Geest vrij konden we al op maken uit Romeinen 15:13!  
 
Daarom wordt gebed ook in één adem genoemd met het aantrekken van de wapenrusting zoals die 
wordt beschreven in Efeze 6:18 …terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest 

en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.  

Wat heb je aan wapens als je niet de kracht hebt het op te tillen!? 
En wat heb je aan wapens als je niet weet hoe je ze moet gebruiken?! 

 ‘bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking..’ Zoals je ziet, Efeze 6 is geheel in lijn met Romeinen 
12:12 ‘volhardt in het gebed’. 
 
En dan staat er nog iets belangrijks: dat moet een bidden in de Geest zijn.  
Tijdens de maaltijd des Heren mogen we ons verblijden in de hoop die we ontvangen hebben door 
het volbrachte lijdenswerk van Jesjoea, en het nieuwe verbond in zijn bloed, mogen we bij het 
breken van het brood denken aan zijn verdrukking voor ons, en mogen we waakzaam bidden in de 
Geest in de wetenschap dat Jesjoea nu voor ons pleit bij de Hemelse Vader.   
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