
Het grote genieten 
 
Tijdens het nadenken over dit thema kreeg ik veel vreugdevolle momenten. Want vreugde is 
niet iets wat op zichzelf staat. Het blij zijn heeft een bron. Dat kunnen heel eenvoudige, 
alledaagse dingen zijn: de zon die schijnt, de eerste bloemen in de tuin, een goede 
gezondheid, een etentje met vrienden, noem maar op… 
Maar ook het genieten van je huwelijk, je kinderen of kleinkinderen. De Bijbel doet daar niet 
laatdunkend over. David zelf gaat ons voor in het prijzen van God voor alle goede gaven die 
hij uit zijn hand heeft ontvangen: ‘Het komt alles van U.’  
 
Met nadruk leert de Bijbel ons dat er ook sprake is van vreugde in diepere zin. Zowel in het 
Oude als in het Nieuwe Testament lezen we van de vreugde in de Heer.  
Habakuk vertelt ons over het juichen in de Heer, ook al teisteren hongersnood en armoede het 
volk Israël. De grond voor die vreugde is het vertrouwen op de God van het verbond. 
In het Nieuwe Testament is de bron van vreugde Christus, de Heer. Hij bewerkte onze 
verlossing uit een uitzichtloos bestaan. Een van de vruchten van de Geest is blijdschap. Paulus 
roept ons op om blij te zijn in de Heer. Door de geloofsgemeenschap met Christus kan er 
echte, blijvende blijdschap beleefd worden, zelfs in het gezicht van de dood. 
 
Vreugde? Blijdschap? Het is niet zomaar een karaktereigenschap van de eeuwige optimist. 
Het is de grondstemming van de gelovige die met vreugde onderweg is en uitziet naar de 
volle verlossing. 
Onderweg, daar hebben we elkaar bij nodig. 
Onderweg, het thema van het werkcongres dat we in het najaar hopen te organiseren. 
Onderweg, met elkaar, tot Jezus terugkomt. 
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