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“Voor altijd veranderd”

Hallo allemaal,

Welke dag wordt bedoeld met ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt?’
Indien je de Heer leerde kennen zo rond 1973 dan ken je het lied, “Dit is de dag, dit is de dag, die de
Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd en zing
verheugd…”.

Ok…nu krijg je dit lied de eerste 24 uur niet meer uit jouw gedachten. Laat me jou de vraag stellen;
spreekt dit lied over de dag dat je het zong? En dat je je daarin moest verheugen?. Je weet wat ik
bedoel, je had een zware dag op school/werk/in je leven en je gaat naar een bidstond of kerkdienst en
een van de eerste liederen is deze, die jou zegt om je te verheugen in deze dag (ongeacht de
omstandigheden).

In feite verwijst dit lied naar Psalm 118; dat gezongen met het Pascha en spreekt van de kruisiging van
de Heer: Psalm 118:22-24:

“De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; van de HERE is dit
geschied, het is wonderlijk in onze ogen.
Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen. “

Dus wanneer we dit lied zingen dan spreekt het van de dag dat de Heer werd gekruisigd, dat is de dag
waarin we ons verheugen en verblijden. Wat nog interessanter is dat Psalm 111-118 de Hallel (=hebr
voor lofzang) vormt, dat werd gezongen gedurende het Pascha. De nadruk gedurende die week lag op
Psalm 118. Ze begrepen de symboliek en profetie aangaande hun zonden en Messias.

Dat betekent in Matt 26:30, onmiddellijk na het Laatste Avondmaal waar staat: “En na de lofzang
gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg”, Jezus heeft hoogstwaarschijnlijk deze psalm
gezongen, deze woorden over ZIJN offer op het kruis - laten wij juichen en ons daarover verheugen!
Daarna ging hij direct in gebed in de Hof van Gethsemane met de woorden die naklonken in zijn hart….

Maar wacht, er is meer
De relatie van de Vader met Zijn Zoon stond op het punt voor altijd te veranderen, toch wanneer wij
Jezus opstanding vieren, dan spreken wij daar amper over. In de meer dan 37 jaar dat ik met de Heer
wandel kan ik mij niet herinneren dat er ooit een preek over heb gehoord, behalve dan van mijzelf.

In Hand.13:33 haalt Paulus Psalm 27 aan als de dag dat de relatie van de Vader met Zijn Zoon voor
altijd veranderde:
“in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen–ten behoeve van ons–doordat hij Jezus
tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik heb je
vandaag verwekt.”

De context is de dag van de opstanding – Deze dag ben ik jour Vader geworden! Dus wat veranderde?
Ik dacht dat Joh.3:16 zei dat de Vader zoveel van deze wereld hield dat Hij zijn enige Zoon gaf, opdat
een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft… zo is het toch?

Dus wat is er met de dag van de opstanding dat hun relatie in die mate veranderde dat de Vader
zei:”Vandaag ben ik jouw Vader geworden”?

Jezus lichaam
Jezus werd opgewekt met een letterlijk, fysiek lichaam, nu gemaakt van hemels materiaal (verheerlijkt),
dus in staat te bewegen in zowel de fysieke als geestelijke wereld. Hij kon verschijnen in deze wereld
en dan direct weer terug in de Geestelijke wereld. Hij kon natuurlijk voedsel eten, samen met mensen
wandelen, maar dan plotseling verdwijnen, zoals hij wilde in de geestelijk/Geestelijke wereld.



Hij is de eerste van een nieuwe soort van mensen, indien ik deze term mag gebruiken. Dat is wat er
veranderde tussen de Vader en de Zoon. Jezus is niet langer de enige Zoon; na Zijn opstanding is Hij
“De eerstgeborene uit de dood”.

“…..Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld
zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;” Rom.8:29

“Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot
tienduizendtallen van engelen,
en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen…..”Heb.12”22

“en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de
koningen der aarde”. Op.1:5

“en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Kol.:18

Dat is wat er veranderde tussen Vader en Zoon. Hij is niet langer de enige zoon, maar eerder de
EERST geborene uit de doden. Ik weet niet welk nummer ik ben of welk nummer jij hebt, maar Jezus is
de eerstgeborene uit de doden en wij volgen, zeker weten. Jezus is niet langer een enig kind! Dat is wat
er veranderde.

Broeders
Het feit dat Hij de eerstgeborene is uit de doden en dat wij volgen, brengt ons op Zijn nivo, tot het nivo
van Zijn opstanding en in die kracht. Jezus was zich bewust van de verandering in de relatie tussen
Zichzelf en Zijn Vader bij de opstanding, want in Matt.28:10 zegt Hij: ”Weest niet bevreesd. Gaat heen
en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien”. (Broeders is een term
dat zowel mannen en vrouwen insluit)

Tot op dat moment had Hij hen alleen vrienden genoemd bij één gelegenheid, maar onmiddellijk bij de
opstanding noemt Hij hen broeders, Wauw.

“…ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en
uw God”. Joh.20:17

“Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid
te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en
zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen”.
Heb.2:10-11

In Rom.8:19-22 vertelt Paulus ons van het natuurlijke kreunen en barensnood als bij een geboorte,
wachtend op de manifestatie van de zonen van God. Dat is waar het met de aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en andere weersomstandigheden om gaat – de natuur kreunt onder de last van de
zonde en het is onderworpen om te wachten op de manifestatie van de zonen van God.

Paulus concludeert:”En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen
hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam”.

Amen…ik wil het verheerlijkt lichaam! Niet dat ik uit het huidige lichaam wil, maar ik kreun zoals Paulus
zei: “met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden”2Cor.5:2

Als wij de opstanding van de Here Jezus vieren, laat ons dan bedenken dat de dag van Zijn kruisiging
(ook) een dag was om je in te verheugen, want het zette iets in beweging van wat we vandaag hebben
in Christus. We zijn één met de eerstgeborene uit de doden, onze Grote Broer, onze Heer en Redder,
en Hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Geweldige Genade.
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