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TER OVERDENKING....___________door P.A. Slagter_____________ 

 

Op weg naar de toekomst 
 
Als gelovigen mogen wij altijd vooruitzien. Voor ons is het verleden echt 

'verleden tijd'. Het is voorbij, geweest. We mogen ons uitstrekken naar dat wat 

vóór ons ligt. We mogen erop vertrouwen, dat God doorgaat, totdat Hij al Zijn 

plannen heeft volvoerd. Dat geeft rust en houvast. 

 

Een nieuw jaar: 2020. Elk jaar is een Anno Domini, een 'jaar onzes Heeren'. We 

mogen het ons steeds weer realiseren: 'Dit is de dag, die de Heer ons geeft; weest 

daarom blij en zingt verheugd'! In die gezindheid is ieder jaar een goed jaar. 

Want, laten we eerlijk zijn, is dat niet het allerbelangrijkste in ons leven, dat God 

tot Zijn doel komt? 

We hebben zo onze wensen, vooral bij de jaarwisseling. Allerlei goede 

voornemens. Vaak moeten we constateren, dat er niet zoveel van terecht komt. 

Laten wij ons daarom maar richten op het goede voornemen van God, het 

"eeuwige voornemen (het plan der eeuwen) dat Hij gemaakt heeft in Christus 

Jezus, onze Heere" (Efe. 3:11). 

Psalm 33 zegt, dat de HEERE de raad van de heidenvolken vernietigt (vrij 

vertaald: menselijke plannen falen uiteindelijk), maar "de raad van de HEERE 

bestaat voor eeuwig" (vs. 10 en 11). Daar mogen wij ons aan vasthouden. Zoals 

God in het verleden al Zijn beloften nauwkeurig heeft vervuld, zo zal Hij ook in 

de toekomst niet falen, maar exact doen wat Hij heeft beloofd! Als gelovigen zijn 

we op weg naar de grote dag van Christus Jezus, de dag waarop Zijn heerlijkheid 

zichtbaar wordt. Nu nog is ons leven verborgen met Christus in God, maar 

"wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen 

in heerlijkheid" (Kol. 3:4, N.B.G.-'51-vertaling). Ik weet niet hoe het u vergaat, 

maar als ik deze woorden lees dan denk ik: 'Ja Heer, daar kan ik het voorlopig wel 

weer mee doen'. Ik hoop, dat u er net zo over denkt, jaar in, jaar uit. 

 

Het oude jaar is voorbij, het nieuwe komt er aan. 

Het verleden is dan weer geweest, de toekomst krijgt ruim baan. 

Tussen toen en straks, staan we even stil: 

U dienen Heer, dat is wat ik wil! 

Kom mijn zwakheid tegemoet en sterk mij keer op keer, 

Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer! 


