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81e jaargang  nr. 9,  september 2021 
 

 

TER OVERDENKING....___________door O. Vossema____________ 

  

Iedereen een gouden plak 
 

De Olympische Spelen en de Europese voetbal kampioenschappen zijn net 

voorbij; de Paralympische Spelen zijn momenteel gaande en het 

Wereldkampioenschap voetbal komt er nog aan in 2022. Veel wedstrijden 

en het valt me op dat er aanzienlijk meer verliezers dan winnaars zijn. 
 

Ik heb wel met die verliezers te doen 

hoor. Heb je vijf jaren lang keihard 

getraind en je hele leven ingericht 

rondom de sport en dan lig je er in 

een van de eerste ronden uit en mag 

je naar huis. En dan? Uithuilen en 

opnieuw beginnen?  

Wat een gedoe allemaal. De 

overwinning kan mooi zijn om naar 

te kijken, maar bij iedere honderd 

deelnemers zijn er negenennegentig 

verliezers. Die komen niet in beeld 

gelukkig. 

 

Dat is bij de Heere God net 

andersom. Zonder moeizame 

inspanningen en jarenlange training 

zijn gelovigen allemaal 

Overwinnaars en geen verliezers 

“door Hem Die ons heeft liefgehad” 

(Rom. 8:37).  Ik vroeg mij af wat Hij 

dan precies voor ons overwonnen 

heeft. Nou, dat staat er boven in de 

verzen 33 tot 36.  We kunnen 

volgens vers 35 verdrukt worden en 

gediscrimineerd worden. Er kan 

zelfs honger zijn of niet eens genoeg 

om je te kleden. Ze kunnen letterlijk 

achter je aan zitten met wapens. Kijk  

maar om je heen, want in veel 

landen ben je je leven niet zeker en 

zijn er lieden aan het bewind die 

uitsluitend zichzelf koesteren. 

En het wordt er niet beter op in het 

algemeen. Er worden ons allerlei 

problemen aangepraat. Er worden 

levensgevaarlijke oplossingen (?) 

dringend aanbevolen en ze zijn nog 

net niet verplicht in Nederland. 

En toch, wij zijn meer dan 

overwinnaars door de Geliefde, 

Christus Jezus. 

Dat vind ik wel een prachtige 

opsteker en dat heb ik wel nodig ook 

hoor, wil ik best toegeven. De 

huidige gang van zaken kan 

behoorlijk benauwend over komen. 

De aap komt (on)behoorlijk uit de 

mouw, maar die zat daar natuurlijk 

al eeuwen in, lezen we in Lukas 4, 

vers 6: ”En de duivel zei tegen Hem: 

Ik zal U al deze macht en de 

heerlijkheid van deze koninkrijken 

geven, want die is aan mij 
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overgegeven en ik geef die aan wie 

ik maar wil; dus als U mij zult 

aanbidden zal het allemaal van U 

zijn”. 

Dit zijn de letterlijke uitspraken van 

Gods tegenstander en hij zegt het 

zoals het is. 

Alles is hem overgegeven maar 

Jezus geeft het enige juiste 

antwoord; “Ga weg van Mij satan, 

want er staat geschreven, U zult de 

Heere uw God aanbidden en Hem 

alleen dienen”. 

Dus daar ligt onze overwinning: De 

Heere God aanbidden en Hem 

dienen. Zo simpel kan het zijn en dat 

brengt ons de overwinning in onze  

aardse toestanden. 

En er komt nog een prachtig vervolg 

in de verzen 38 en 39. 

Want er kunnen krachten en zaken 

om ons heen gebeuren, nu of in de 

toekomst, die beklemmend zijn. 

Toch kán ons dat niet van de liefde 

van God in Christus scheiden. 

In die zin zitten we gebeiteld. Houd 

dat vast geliefden en ook als dat 

minder goed lukt is het geen 

probleem: iedereen toch een gouden 

plak!  Goede moed dus. 

   

 
 
 


