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p alle mogelijke manieren vocht ik hiertegen.
Ik bad. Ik vastte. Ik zette mijn wil erop. Stond

vroeg op om te bidden. Bleef laat op om te bidden.
Alles wat ik maar kon verzinnen deed ik en toch
werd het niet beter. Integendeel, feitelijk werd het
erger naarmate ik meer bad en vastte. Op zekere dag
was ik aan het eind van mijn mogelijkheden, maar
toen werd mijn aandacht getrokken door een
bepaalde uitspraak in Jesaja 61:3: een lofgewaad in
plaats van een kwijnende geest (in het Engels staat
hier: een geest van zwaarte).

Ineens besefte ik: dat is mijn probleem! Ik heb te
maken met een geest – een persoonlijkheid die mij
heeft bestudeerd, mijn zwakheden kent, en die weet
hoe en wanneer hij me kan aanvallen. Ik had niet te
maken met mentale of psychologische omstandig-

heden in mijzelf. Daardoor begreep ik ook waarom
de druk zwaarder werd naarmate ik de Heer meer
zocht: want de opdracht van deze geest was juist om
mij te hinderen in mijn dienen van de Heer! Deze
persoonlijkheid wist precies hoe en wanneer hij de
druk moest opvoeren.

Het herkennen van de identiteit van mijn vijand was
een grote stap voorwaarts. Ik ging op zoek naar
andere bijbelgedeelten en vond een vers dat de
oplossing bevatte voor mijn probleem. Joel 2:32
zegt: En het zal geschieden, dat ieder die de naam des
Heren aanroept, behouden zal worden.

Ik voegde Jesaja 61:3 en Joel 2:32 samen en bad een
specifiek gebed: ,,Here God, in de naam van de Heer
Jezus Christus vraag ik U – volgens Uw woord – mij

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heer-
lijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen:
Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Het hele evangelie gaat om deze prachtige, weerga-
loze openbaring die verborgen was gebleven voor
alle profeten en helden en grote mannen uit de vroe-
gere generaties. En het meest wonderlijke deel is dat
dit mysterie nu geopenbaard wordt aan eenvoudige
gelovigen als u en ik: dat Christus daadwerkelijk in
ons is - en dat Christus in ons onze feitelijke hoop is
op heerlijkheid.
De heerlijkheid ligt in de toekomst. Degene die
Christus in zich heeft wonen, heeft hoop voor die
toekomst – een glorieuze, stralende, vertrouwens-
volle verwachting van eeuwige heerlijkheid in de
aanwezigheid van de Almachtige God. Dat is jouw
bezit, als je Christus in je hebt. In Hebreeën 6:18-20
benadrukt de schrijver de geweldige basis die we
hebben voor ons geloof in Christus:

…opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het
onmogelijk is, dat God liegen zou, wij die (tot Hem de)
toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing
zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt.
Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en
vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waar-
heen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar
de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in
eeuwigheid.

Onze hoop is een anker voor de ziel, stabiel en
zeker. Het is een anker dat de tijd overstijgt en dat
reikt tot in de eeuwigheid. Ook is het verankerd
achter het voorhangsel, in de grote Rots der Eeuwen
– Jezus Christus, onze hogepriester en onze voor-
loper.

Een boot heeft een anker nodig omdat het drijft op
een instabiel, voortdurend veranderend en onzeker
element: water. Het anker wordt uit de boot gewor-

pen, door de instabiliteit van het water heen, en
grijpt zich vast in de grond of achter een rots. Daar
vindt het stabiliteit en veiligheid. Als jij jouw anker
door het water (de tijd) heen in de rots (de eeuwig-
heid) vastzet, dan ben je veilig en zeker. Wanneer jij
jezelf geeft in jouw relatie met Jezus, dan werp je
daarmee je anker uit in de Rots der Eeuwen. Alle
stormen en orkanen die kunnen razen in je leven,
zullen je nooit kunnen losrukken van die Rots. De
naam van ons anker, de manier waarop we ons anker
vastleggen, is hoop.

Keuze tot training
Nu is de beurt aan ons om onze gedachten op te
voeden tot hoop. In mijn eigen leven maakte dat een
verschil van dag en nacht. Maar het kwam niet in
vijf minuten voor elkaar; het kostte me ruim vijf jaar
om mijn denken te trainen. Maar het is me ieder
leermoment en alle moeite waard geweest! 

Bevrijding lost meestal niet het probleem in één keer
op; nee, het geeft je je vrije keuze terug en maakt je
vrij om jouw deel te kunnen oppakken. Maar het is
jouw verantwoordelijkheid om je vrijheid vast te
houden, in Gods kracht en met zijn wapens. En voor
velen van ons (zo niet voor de meesten), is ons
denken het meest kwetsbare punt. Neem daarom de
helm van redding – de helm van hoop! Zet die op.
Bedek je gedachten. Bescherm je gedachten; breng
ze onder controle van en in overeenstemming met
het Woord van God. De resultaten zijn geweldig! 

D E R E K  P R I N C E  M I N I S T R I E S  N E D E R L A N D

R I C H T I N G G E V E N D  B I J B E L O N D E R W I J S  VA N  D E R E K  P R I N C E

In de jaren ’50 van de vorige
eeuw was ik voorganger van
een gemeente in Londen.
Het was een opwindende tijd
van pionieren en we zagen
geregeld mensen gered en genezen worden, en gedoopt in de
Heilige Geest. Toch, temidden van deze zegeningen, had ik het
probleem dat regelmatig buien van depressiviteit plotseling over
me heen kwamen als een donkere, zware wolk. Op dit soort
momenten, als deze wolk over mij hing, projecteerde ik de druk die
ik voelde op de mensen in mijn omgeving – in het bijzonder in mijn
eigen gezin.

augustus 2005

O n d e r w i j s b r i e f  O n d e r w i j s b r i e f  

Je kunt niet zonder 
hoop!    

Meer over dit onderwerp: Bitter Water (omgaan
met teleurstelling en ontmoediging) Wandelen met
God (dagboek + dubbel-cd van 41 overdenkingen,
studie die je uitdaagt je denken in lijn te brengen

met Gods denken).

Iedere situatie is een gelegenheid
voor optimisme
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De sleutel is onze gedachten te  trainen in   het aanvaarden
van deze waarheid en van daaruit te

gaan leven
te bevrijden van deze kwijnende geest.’’ Na dit spe-
cifieke, bijbelse gebed werd ik bevrijd. De druk was
weggenomen.

Vervolgens leerde ik dat het één ding is om te
worden bevrijd, maar het is een tweede om ook vrij
te blíjven. God begon mij te tonen dat Hij mijn
gedachten had bevrijd van deze demonische druk,
maar nu was het mijn taak om mijn denken te ‘her-
opvoeden’ – ik moest een totaal nieuwe manier van
denken ontwikkelen. Vóór mijn bevrijding was ik
daar niet toe in staat geweest. Maar nu mijn gedach-
ten vrij waren, werd het juist mijn verantwoorde-
lijkheid om anders te leren denken.

Draag je helm
In mijn gevecht om vrij te blijven van depressiviteit,
werd ik me bewust hoezeer mijn gedachten de
plaats waren waar het probleem zich bevond. De
duivel probeerde mij voortdurend te bereiken via
mijn gedachten. Ik had het voorrecht een zeer goede
opleiding te hebben genoten. Maar ik heb ook
ontdekt dat hoe verfijnder en beter ontwikkeld
iemands verstand is, hoe kwetsbaarder hij of zij is
voor de subtiele gedachtenspinsels van satan. Want
hoe meer je vertrouwt op je verstand en hoe meer
je meent met logisch, helder denken zelf de baas te
kunnen blijven, des te beter is satan in staat jouw
denken juist tegen je te gebruiken.
Ik leerde in deze periode dat het aan mij was om
mijn denken te trainen en te onderwerpen. Mijn
gedachten zijn mijn knechten, niet mijn meester.
Toen ik ging inzien dat mijn denken bescherming
nodig had, herinnerde ik mij zes onderdelen van een
wapenrusting, in Efeziërs 6:14-18: de gordel van de
waarheid, het harnas van gerechtigheid, de schoe-
nen van bereidvaardigheid  van (of inzet voor*) het
evangelie des vredes, het schild van geloof, de helm
van het heil (of verlossing*) en het zwaard van de
Geest (*NBV-vertaling). Al deze wapens worden
effectief gemaakt door het zevende wapen, namelijk
gebed.

Terwijl ik deze lijst bestudeerde, ontdekte ik één
onderdeel van de wapenrusting dat duidelijk ont-
worpen is om het denken te beschermen: de helm
van het heil. De helm bedekt het hoofd, dat meestal

wordt geassocieerd met het gedachtenleven. Plotse-
ling zag ik dat God mij bescherming voor mijn
denken had gegeven. Ik wist dat ik verlossing (heil)
had ontvangen; ik was immers gered. Maar ik vroeg
mij af of dat betekende dat ik ook automatisch deze
‘helm des heils’ had ontvangen. Of was daar meer
voor nodig? In mijn bijbel stond bij Efeziërs 6:17 een
referentie naar 1 Thessalonicenzen 5:8, waar staat:

Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze
hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde,
en getooid met de helm van de hoop op redding. (NBV)

De helm wordt hier ‘de hoop op redding’ genoemd.
Ik realiseerde mij hoe weinig studie of aandacht ik
ooit gegeven had aan de plaats van hoop in het leven

van de gelovige. De Heilige Geest leidde me van bij-
belvers naar bijbelvers door het Nieuwe Testament
en liet me zien dat mijn hele geestelijke ervaring uit
balans en incompleet was, zolang ik de plaats van
hoop als bescherming van mijn denken niet begreep.

In 1 Korinthiers 13:13 zegt Paulus: Zo blijven dan:
geloof, hoop en liefde, deze drie…
Uit de context van dit hoofdstuk wordt duidelijk dat
er in het geestelijk leven van een christen drie blij-
vende, voortdurende realiteiten zijn. Alle andere
dingen, zegt Paulus, zijn tijdelijk. Ze hebben een
doel, en wanneer hun doel is vervuld, zullen ze niet
langer nodig zijn. Maar er zijn drie realiteiten in het
geestelijk leven die altijd zullen blijven: geloof, hoop
en liefde. Ik studeerde verder en leerde zo dat er een
bijbels verschil is tussen geloof en hoop. Ze bevin-
den zich in verschillende gebieden van de mense-
lijke persoonlijkheid. Geloof richt zich op het
heden, vanuit het gebied van het hart. Hoop richt
zich op de toekomst, vanuit het gebied van het
denken.
De bescherming van het denken van een christen is

de helm van hoop. Op basis daarvan moet naar mijn
mening iedere christen een optimist zijn. Als een
christen pessimistisch is ingesteld, dan is dat eigen-
lijk een ontkenning van zijn geloof. Hoop zorgt voor
een stevige, zekere verwachting van het goede.

Mijn denken – dat gevangen werd gehouden door
een geest van zwaarmoedigheid, een kwijnende
geest – was nu vrij. En nu toonde God me dat mijn
denken was bevrijd, met het doel dat ik het kon her-
opvoeden. Dat zou Hij niet voor me doen. Dat was
mijn verantwoordelijkheid! Ik moest een totaal
nieuwe blik ontwikkelen – nieuwe houdingen,
andere reacties, nieuwe gedachtenpatronen.
Romeinen 8:28 is slechts één van de vele verzen die
mij staven in de overtuiging dat iedere gelovige een
optimist zou moeten zijn:

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken
ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn
voornemen geroepenen  zijn.

Als u van God houdt en oprecht probeert te wande-
len in zijn wegen, dan zullen alle dingen voor u ten
goede meewerken. En als alle dingen meewerken
ten goede, dan is er geen enkele reden voor pessi-
misme. Iedere situatie is een gelegenheid voor opti-
misme. De sleutel is onze gedachten te trainen in
het aanvaarden van deze waarheid en van daaruit te
gaan leven.

Bijbels bewijs
Hoop is één van de mooiste thema’s van de hele
bijbel. In Romeinen 4:18 lezen we over Abraham,
die van God de belofte ontving dat zijn zoon Isaäk
geboren zou worden, terwijl dat lichamelijk eigen-
lijk niet meer mogelijk was voor hem en zijn vrouw:

En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd…

Abraham geloofde - en als gevolg daarvan – hoopte
hij. Eerst was er geloof. Hoop kwam in de tweede
plaats – als een produkt van geloof. En Hebreeën
11:1 zegt het nog duidelijker:

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
hoopt…

Geloof is de onderliggende, rotsvaste zekerheid
waardoor de hoop wordt gedragen. Geloof brengt
hoop voort. Beide zijn ze nodig en belangrijk, maar
we moeten ze in de juiste volgorde hebben – ze zijn
ontworpen om te functioneren in een juiste relatie
tot elkaar. Het is gewoon onmogelijk om te overle-
ven zonder hoop. In Romeinen 15:13 zegt Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en
al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop over-
vloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
(NBV)

God is niet alleen de God van vrede, de God van
vreugde, de God van gerechtigheid en de God van
kracht. Hij is ook de God van hoop, de God die ons
hoop geeft. Dus als u gevuld bent met blijdschap en
vrede door uw geloof, dan is het resultaat dat u over-
stroomt van hoop.

Als contrast geeft Paulus in Efeziers 2:12 een beeld
van de mensen die geen hoop hebben:

…bedenk dat u destijds niet verbonden was met
Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël
en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de
beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld
zonder hoop en zonder God. (NBV)

Paulus zegt hier dat de verlorenen drie dingen
missen. Ze zijn zonder Christus, zonder God, zonder
hoop. Omgekeerd, als je geen hoop hebt, ben je
zonder Christus en zonder God. Zo vast verbonden
zijn  hoop en redding. In Kolossenzen 1:27, waar
Paulus spreekt over het onbegrijpelijke mysterie van
het evangelie, schrijft hij over de gelovigen:

Mijn gedachten zijn 
mijn knechten,

niet mijn meester

Onze hoop is een 
anker voor de ziel,
stabiel en zeker.
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te bevrijden van deze kwijnende geest.’’ Na dit spe-
cifieke, bijbelse gebed werd ik bevrijd. De druk was
weggenomen.

Vervolgens leerde ik dat het één ding is om te
worden bevrijd, maar het is een tweede om ook vrij
te blíjven. God begon mij te tonen dat Hij mijn
gedachten had bevrijd van deze demonische druk,
maar nu was het mijn taak om mijn denken te ‘her-
opvoeden’ – ik moest een totaal nieuwe manier van
denken ontwikkelen. Vóór mijn bevrijding was ik
daar niet toe in staat geweest. Maar nu mijn gedach-
ten vrij waren, werd het juist mijn verantwoorde-
lijkheid om anders te leren denken.

Draag je helm
In mijn gevecht om vrij te blijven van depressiviteit,
werd ik me bewust hoezeer mijn gedachten de
plaats waren waar het probleem zich bevond. De
duivel probeerde mij voortdurend te bereiken via
mijn gedachten. Ik had het voorrecht een zeer goede
opleiding te hebben genoten. Maar ik heb ook
ontdekt dat hoe verfijnder en beter ontwikkeld
iemands verstand is, hoe kwetsbaarder hij of zij is
voor de subtiele gedachtenspinsels van satan. Want
hoe meer je vertrouwt op je verstand en hoe meer
je meent met logisch, helder denken zelf de baas te
kunnen blijven, des te beter is satan in staat jouw
denken juist tegen je te gebruiken.
Ik leerde in deze periode dat het aan mij was om
mijn denken te trainen en te onderwerpen. Mijn
gedachten zijn mijn knechten, niet mijn meester.
Toen ik ging inzien dat mijn denken bescherming
nodig had, herinnerde ik mij zes onderdelen van een
wapenrusting, in Efeziërs 6:14-18: de gordel van de
waarheid, het harnas van gerechtigheid, de schoe-
nen van bereidvaardigheid  van (of inzet voor*) het
evangelie des vredes, het schild van geloof, de helm
van het heil (of verlossing*) en het zwaard van de
Geest (*NBV-vertaling). Al deze wapens worden
effectief gemaakt door het zevende wapen, namelijk
gebed.

Terwijl ik deze lijst bestudeerde, ontdekte ik één
onderdeel van de wapenrusting dat duidelijk ont-
worpen is om het denken te beschermen: de helm
van het heil. De helm bedekt het hoofd, dat meestal

wordt geassocieerd met het gedachtenleven. Plotse-
ling zag ik dat God mij bescherming voor mijn
denken had gegeven. Ik wist dat ik verlossing (heil)
had ontvangen; ik was immers gered. Maar ik vroeg
mij af of dat betekende dat ik ook automatisch deze
‘helm des heils’ had ontvangen. Of was daar meer
voor nodig? In mijn bijbel stond bij Efeziërs 6:17 een
referentie naar 1 Thessalonicenzen 5:8, waar staat:

Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze
hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde,
en getooid met de helm van de hoop op redding. (NBV)

De helm wordt hier ‘de hoop op redding’ genoemd.
Ik realiseerde mij hoe weinig studie of aandacht ik
ooit gegeven had aan de plaats van hoop in het leven

van de gelovige. De Heilige Geest leidde me van bij-
belvers naar bijbelvers door het Nieuwe Testament
en liet me zien dat mijn hele geestelijke ervaring uit
balans en incompleet was, zolang ik de plaats van
hoop als bescherming van mijn denken niet begreep.

In 1 Korinthiers 13:13 zegt Paulus: Zo blijven dan:
geloof, hoop en liefde, deze drie…
Uit de context van dit hoofdstuk wordt duidelijk dat
er in het geestelijk leven van een christen drie blij-
vende, voortdurende realiteiten zijn. Alle andere
dingen, zegt Paulus, zijn tijdelijk. Ze hebben een
doel, en wanneer hun doel is vervuld, zullen ze niet
langer nodig zijn. Maar er zijn drie realiteiten in het
geestelijk leven die altijd zullen blijven: geloof, hoop
en liefde. Ik studeerde verder en leerde zo dat er een
bijbels verschil is tussen geloof en hoop. Ze bevin-
den zich in verschillende gebieden van de mense-
lijke persoonlijkheid. Geloof richt zich op het
heden, vanuit het gebied van het hart. Hoop richt
zich op de toekomst, vanuit het gebied van het
denken.
De bescherming van het denken van een christen is

de helm van hoop. Op basis daarvan moet naar mijn
mening iedere christen een optimist zijn. Als een
christen pessimistisch is ingesteld, dan is dat eigen-
lijk een ontkenning van zijn geloof. Hoop zorgt voor
een stevige, zekere verwachting van het goede.

Mijn denken – dat gevangen werd gehouden door
een geest van zwaarmoedigheid, een kwijnende
geest – was nu vrij. En nu toonde God me dat mijn
denken was bevrijd, met het doel dat ik het kon her-
opvoeden. Dat zou Hij niet voor me doen. Dat was
mijn verantwoordelijkheid! Ik moest een totaal
nieuwe blik ontwikkelen – nieuwe houdingen,
andere reacties, nieuwe gedachtenpatronen.
Romeinen 8:28 is slechts één van de vele verzen die
mij staven in de overtuiging dat iedere gelovige een
optimist zou moeten zijn:

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken
ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn
voornemen geroepenen  zijn.

Als u van God houdt en oprecht probeert te wande-
len in zijn wegen, dan zullen alle dingen voor u ten
goede meewerken. En als alle dingen meewerken
ten goede, dan is er geen enkele reden voor pessi-
misme. Iedere situatie is een gelegenheid voor opti-
misme. De sleutel is onze gedachten te trainen in
het aanvaarden van deze waarheid en van daaruit te
gaan leven.

Bijbels bewijs
Hoop is één van de mooiste thema’s van de hele
bijbel. In Romeinen 4:18 lezen we over Abraham,
die van God de belofte ontving dat zijn zoon Isaäk
geboren zou worden, terwijl dat lichamelijk eigen-
lijk niet meer mogelijk was voor hem en zijn vrouw:

En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd…

Abraham geloofde - en als gevolg daarvan – hoopte
hij. Eerst was er geloof. Hoop kwam in de tweede
plaats – als een produkt van geloof. En Hebreeën
11:1 zegt het nog duidelijker:

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
hoopt…

Geloof is de onderliggende, rotsvaste zekerheid
waardoor de hoop wordt gedragen. Geloof brengt
hoop voort. Beide zijn ze nodig en belangrijk, maar
we moeten ze in de juiste volgorde hebben – ze zijn
ontworpen om te functioneren in een juiste relatie
tot elkaar. Het is gewoon onmogelijk om te overle-
ven zonder hoop. In Romeinen 15:13 zegt Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en
al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop over-
vloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
(NBV)

God is niet alleen de God van vrede, de God van
vreugde, de God van gerechtigheid en de God van
kracht. Hij is ook de God van hoop, de God die ons
hoop geeft. Dus als u gevuld bent met blijdschap en
vrede door uw geloof, dan is het resultaat dat u over-
stroomt van hoop.

Als contrast geeft Paulus in Efeziers 2:12 een beeld
van de mensen die geen hoop hebben:

…bedenk dat u destijds niet verbonden was met
Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël
en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de
beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld
zonder hoop en zonder God. (NBV)

Paulus zegt hier dat de verlorenen drie dingen
missen. Ze zijn zonder Christus, zonder God, zonder
hoop. Omgekeerd, als je geen hoop hebt, ben je
zonder Christus en zonder God. Zo vast verbonden
zijn  hoop en redding. In Kolossenzen 1:27, waar
Paulus spreekt over het onbegrijpelijke mysterie van
het evangelie, schrijft hij over de gelovigen:

Mijn gedachten zijn 
mijn knechten,

niet mijn meester

Onze hoop is een 
anker voor de ziel,
stabiel en zeker.
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p alle mogelijke manieren vocht ik hiertegen.
Ik bad. Ik vastte. Ik zette mijn wil erop. Stond

vroeg op om te bidden. Bleef laat op om te bidden.
Alles wat ik maar kon verzinnen deed ik en toch
werd het niet beter. Integendeel, feitelijk werd het
erger naarmate ik meer bad en vastte. Op zekere dag
was ik aan het eind van mijn mogelijkheden, maar
toen werd mijn aandacht getrokken door een
bepaalde uitspraak in Jesaja 61:3: een lofgewaad in
plaats van een kwijnende geest (in het Engels staat
hier: een geest van zwaarte).

Ineens besefte ik: dat is mijn probleem! Ik heb te
maken met een geest – een persoonlijkheid die mij
heeft bestudeerd, mijn zwakheden kent, en die weet
hoe en wanneer hij me kan aanvallen. Ik had niet te
maken met mentale of psychologische omstandig-

heden in mijzelf. Daardoor begreep ik ook waarom
de druk zwaarder werd naarmate ik de Heer meer
zocht: want de opdracht van deze geest was juist om
mij te hinderen in mijn dienen van de Heer! Deze
persoonlijkheid wist precies hoe en wanneer hij de
druk moest opvoeren.

Het herkennen van de identiteit van mijn vijand was
een grote stap voorwaarts. Ik ging op zoek naar
andere bijbelgedeelten en vond een vers dat de
oplossing bevatte voor mijn probleem. Joel 2:32
zegt: En het zal geschieden, dat ieder die de naam des
Heren aanroept, behouden zal worden.

Ik voegde Jesaja 61:3 en Joel 2:32 samen en bad een
specifiek gebed: ,,Here God, in de naam van de Heer
Jezus Christus vraag ik U – volgens Uw woord – mij

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heer-
lijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen:
Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Het hele evangelie gaat om deze prachtige, weerga-
loze openbaring die verborgen was gebleven voor
alle profeten en helden en grote mannen uit de vroe-
gere generaties. En het meest wonderlijke deel is dat
dit mysterie nu geopenbaard wordt aan eenvoudige
gelovigen als u en ik: dat Christus daadwerkelijk in
ons is - en dat Christus in ons onze feitelijke hoop is
op heerlijkheid.
De heerlijkheid ligt in de toekomst. Degene die
Christus in zich heeft wonen, heeft hoop voor die
toekomst – een glorieuze, stralende, vertrouwens-
volle verwachting van eeuwige heerlijkheid in de
aanwezigheid van de Almachtige God. Dat is jouw
bezit, als je Christus in je hebt. In Hebreeën 6:18-20
benadrukt de schrijver de geweldige basis die we
hebben voor ons geloof in Christus:

…opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het
onmogelijk is, dat God liegen zou, wij die (tot Hem de)
toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing
zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt.
Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en
vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waar-
heen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar
de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in
eeuwigheid.

Onze hoop is een anker voor de ziel, stabiel en
zeker. Het is een anker dat de tijd overstijgt en dat
reikt tot in de eeuwigheid. Ook is het verankerd
achter het voorhangsel, in de grote Rots der Eeuwen
– Jezus Christus, onze hogepriester en onze voor-
loper.

Een boot heeft een anker nodig omdat het drijft op
een instabiel, voortdurend veranderend en onzeker
element: water. Het anker wordt uit de boot gewor-

pen, door de instabiliteit van het water heen, en
grijpt zich vast in de grond of achter een rots. Daar
vindt het stabiliteit en veiligheid. Als jij jouw anker
door het water (de tijd) heen in de rots (de eeuwig-
heid) vastzet, dan ben je veilig en zeker. Wanneer jij
jezelf geeft in jouw relatie met Jezus, dan werp je
daarmee je anker uit in de Rots der Eeuwen. Alle
stormen en orkanen die kunnen razen in je leven,
zullen je nooit kunnen losrukken van die Rots. De
naam van ons anker, de manier waarop we ons anker
vastleggen, is hoop.

Keuze tot training
Nu is de beurt aan ons om onze gedachten op te
voeden tot hoop. In mijn eigen leven maakte dat een
verschil van dag en nacht. Maar het kwam niet in
vijf minuten voor elkaar; het kostte me ruim vijf jaar
om mijn denken te trainen. Maar het is me ieder
leermoment en alle moeite waard geweest! 

Bevrijding lost meestal niet het probleem in één keer
op; nee, het geeft je je vrije keuze terug en maakt je
vrij om jouw deel te kunnen oppakken. Maar het is
jouw verantwoordelijkheid om je vrijheid vast te
houden, in Gods kracht en met zijn wapens. En voor
velen van ons (zo niet voor de meesten), is ons
denken het meest kwetsbare punt. Neem daarom de
helm van redding – de helm van hoop! Zet die op.
Bedek je gedachten. Bescherm je gedachten; breng
ze onder controle van en in overeenstemming met
het Woord van God. De resultaten zijn geweldig! 

D E R E K  P R I N C E  M I N I S T R I E S  N E D E R L A N D

R I C H T I N G G E V E N D  B I J B E L O N D E R W I J S  VA N  D E R E K  P R I N C E

In de jaren ’50 van de vorige
eeuw was ik voorganger van
een gemeente in Londen.
Het was een opwindende tijd
van pionieren en we zagen
geregeld mensen gered en genezen worden, en gedoopt in de
Heilige Geest. Toch, temidden van deze zegeningen, had ik het
probleem dat regelmatig buien van depressiviteit plotseling over
me heen kwamen als een donkere, zware wolk. Op dit soort
momenten, als deze wolk over mij hing, projecteerde ik de druk die
ik voelde op de mensen in mijn omgeving – in het bijzonder in mijn
eigen gezin.
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O n d e r w i j s b r i e f  O n d e r w i j s b r i e f  

Je kunt niet zonder 
hoop!    

Meer over dit onderwerp: Bitter Water (omgaan
met teleurstelling en ontmoediging) Wandelen met
God (dagboek + dubbel-cd van 41 overdenkingen,
studie die je uitdaagt je denken in lijn te brengen

met Gods denken).

Iedere situatie is een gelegenheid
voor optimisme


