
Heb Goede Moed! 
 
Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 16:33; Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat 
u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: 
Ik heb de wereld overwonnen. 
 
De discipelen leefden in een tijd waarin alles zou veranderen en dat niet alleen voor hen en 
het joodse volk maar voor de hele wereld. Jezus de Redder van deze wereld was gekomen 
en Hij zou gaan lijden en sterven voor de wereld. Hij zou de prijs gaan betalen die nodig was 
om aan de enorme schuld van de mens te voldoen. Na Zijn lijden en sterven zou niets meer 
hetzelfde zijn voor Zijn volgelingen. 
De tijd waarin zij leefden was niet mis. Het joodse volk werd onderdrukt door de Romeinen. 
Hun vrijheid was hun ontnomen en de heersende macht was de keizer van Rome. De 
heersende overheid onderdrukte het volk met belastingen die niet mis waren. De joodse 
leiders waren niet veel beter. En zij waren niet alleen de maatschappelijke maar ook nog 
eens de religieuze leiders. De wetten en bepalingen voor het volk waren lasten zwaar om te 
dragen en zelf raakten deze wetskenners deze lasten met geen vinger aan. 
Kortom, het volk werd onderdrukt door hun eigen leiders en door de wereldse overheersers. 
Tegelijkertijd konden ze het nog best uithouden in die onderdrukking. Sommige mopperden 
wel en zagen uit naar het koninkrijk wat weer opgericht zou worden, maar ja, wanneer? 
 
Wanneer Jezus dan aan het eind van Zijn tijd op aarde is gekomen houdt Jezus een hele rede 
na het vieren van het Pascha. In die rede spreekt Jezus over zoveel zaken waarvan de 
discipelen sommige dingen niet begrepen en andere dingen weer wel. Prachtige beloften 
spreekt Jezus uit maar ook waarschuwingen. Mooie dingen zullen er gebeuren maar ook 
verdrietige dingen. Haat zullen jullie tegenkomen en verdrukking, zelfs tot het gedood 
worden toe. En dan aan het einde in Johannes 16:33; Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede 
moed: Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Jezus heeft de wereld overwonnen. 
 
Wij leven nu in een tijd waarin alles gaat veranderen. En niet alleen bij ons maar over de 
hele wereld. Onze eigen leiders misleiden ons en leggen ons lasten en beperkingen op die 
ondragelijk zijn. Het volk wordt onderdrukt. Zware belastingen, sociale beperkingen, 
groepen worden tegen elkaar opgezet. Mensonwaardige opsluitingen en buitensluitingen 
van samenleving. Geen samenkomen meer als gelovigen, of in een zeer beperkte mate met 
de nodige restricties. Geen samenzang meer. Er is een hele lijst op te sommen van alle zware 
lasten die de mens krijgt om te dragen door zijn eigen overheid en door de overheersende 
EU-macht.  
En alles staat haaks op hetgeen de Bijbel zegt wat goed is voor ons. Meer en meer worden 
we onderdrukt door de wereld. De vrede in de wereld is ver te zoeken en helaas, ook in de 
kerken. De verdeeldheid is groot in de wereld maar ook in het lichaam van Christus. Onvrede 
over van alles in de wereld en in de kerk. En we hoeven er niet van op te kijken want jezus 
zelf heeft het voorzegt. 
Soms kunnen de dingen ons overspoelen wanneer we erover nadenken en zien wat er 
allemaal gebeurt in de wereld. 



Maar waarom eigenlijk? Waarom worden we overspoeld. Raakt uw hart ervan in beroering? 
Waarom dan?  
Jezus begon zijn rede met, “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof 
ook in Mij.” (Johannes 14:1) 
Ergens halverwege Zijn rede zegt Jezus nog een keer; “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; 
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet 
bevreesd worden.” (Johannes 14:27) 
En dan aan het einde van Zijn rede; “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij 
vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen.” (Johannes 16:33) 
 
Ik heb de wereld overwonnen, heb dus goede moed.  
Soms kunnen we zo bezig zijn in dit leven om te overwinnen. Van alles en nog wat komen we 
tegen. Op maatschappelijk gebied, in ons persoonlijk leven, het huwelijksleven of in het 
gezinsleven. Onderdrukking die van buitenaf komt. We zijn vaak op zoek naar vrede, naar 
blijdschap, naar genegenheid, naar geborgenheid, naar liefde, naar erkenning van anderen, 
naar voorspoed, naar …….. vult u zelf maar in. En we zoeken het in de wereld. Denken het 
daar te krijgen en soms lijkt dat ook zo totdat. We zijn aan het strijden voor al die dingen in 
de wereld om een overwinning te behalen.  
Maar Jezus zegt, “Ik heb de wereld overwonnen.” De wereld geeft verdrukking. Het woord 
dat daarvoor gebruikt wordt betekent onderdrukken, samenpersen, gekweld worden. Dat is 
wat de wereld geeft, maar Jezus zegt, “Ik heb de wereld overwonnen.” 
Dezelfde Johannes die dit evangelie schreef, schrijft in zijn brief in 1 Johannes 5:4 Want al 
wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld 
overwonnen heeft: ons geloof. 
 
Dat betekent niet dat wij met ons geloof de dingen van de wereld moeten overwinnen. O 
nee. Jezus heeft de wereld overwonnen, dat zegt Hij zelf. Wij hoeven dat niet te doen voor 
Hem, Hij deed het voor ons. Wij hoeven de wereld niet te redden, Jezus is onze redder. Wij 
hoeven de wereld niet te verlossen, Jezus is onze verlosser. Jezus is onze bevrijder, genezer, 
zaligmaker, Heer en Koning. 
Maar hoeven wij dan niets te doen? Diezelfde vraag werd aan de Heere Jezus gesteld en 
welk antwoord gaf Jezus? 
Johannes 6:28 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van 
God mogen verrichten? 
29. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij 
gezonden heeft. 
Het is ons geloof in Hem, in Jezus de zoon die de Vader gezonden heeft, wat de wereld 
overwint en alreeds overwonnen heeft. Zo graag willen we iets toevoegen aan het werk van 
Jezus. Maar Zijn werk was volkomen en klaar. Waar het om gaat is het geloof in Jezus en Zijn 
volbrachte werk en daaruit vloeit voort de dingen die we kunnen doen daar waar we zijn.  
Het is niet het geloof in Jezus wat voortkomt uit onze werken maar werken die voortkomen 
uit het geloof in Jezus Christus. 
 
Ik dwaal een beetje af van de essentie van dit stukje. Want waar gaat het om. We leven in 
een tijd waarin alles veranderd en het gaat razendsnel. Wat vandaag is kan morgen alweer 
achterhaald en verouderd zijn. Waar gaat het heen met deze wereld? Worden we straks 



overspoeld door wereldse machten. Worden we gedwongen in een richting die we absoluut 
niet op willen? Krijgt het rijk van de duisternis de overhand op ons? Hoe groot wordt de 
verdrukking? 
Let op dat u niet, door gehoorzaam te zijn aan de overheid, ongehoorzaam wordt aan God. 
Ja, maar we moeten de overheid toch gehoorzamen? Zolang het niet in strijd is met Gods 
woord wel, maar als de regelgeving van onze overheid in strijd is met hetgeen God zegt, 
moeten we God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. 
Nou dan kan het best wel eens zwaar worden hier in de wereld. Ik denk dat we het in onze 
westerse samenleving maar al te best hebben gehad en we nu in een tijd terecht zijn 
gekomen waar de dingen drastisch aan het veranderen zijn. We hebben hier nog geen 
verdrukking gekend, maar is nu aan het komen. Kijk er niet vreemd van op lieve mensen. 
 
Jezus zegt tegen ons in Johannes 16:33;  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij 
vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen. 
 
We zijn een tijd ingegaan waarin we steeds dichter komen bij het moment van onze 
ontmoeting met onze overwinnaar. Steeds dichter bij komt de ontmoeting met de 
Bruidegom Jezus. Dat is onze gezegende hoop, dat is wat we geloven, dat is waar we naar 
uitzien, de ontmoeting met onze Koning. “heb goede moed” 
 
Wat er ook gebeurt in de wereld, in ons land, onze woonplaats, in ons huis, in ons leven, 
Jezus zegt; “heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” En, “Deze dingen heb Ik tot u 
gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben.” Dat is niet de vrede van de wereld maar de 
vrede van God. “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik 
die u.” 
 
Paulus schrijft in 2 Korinthe 5:  
1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 
2. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit 
de hemel is, overkleed te worden, 
3. als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 
4. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij 
willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven 
wordt verslonden. 
5. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de 
Geest gegeven heeft. 
6. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, 
uitwonend zijn van de Heere, 
7. want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 
8. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit 
te wonen en bij de Heere in te wonen. 
9. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem 
welbehaaglijk te zijn. 
 



Dank U Jezus dat U de wereld hebt overwonnen. Als wij dat hadden moeten doen waren wij 
zeker iets vergeten Heer. Maar U Heere Jezus hebt het gedaan voor ons. Uw offer was 
volmaakt, Uw overwinning was volkomen. Dank U wel dat we mogen rusten op Uw 
volbrachte werk. Dank U lieve Vader voor Uw onuitsprekelijke liefde voor deze wereld. U gaf 
Uw Zoon, Uw enige, het allerbeste, het aller heerlijkste wat U had, voor ons om ons te 
redden van deze wereld. Dank U wel voor uw genade. Wat we niet verdienen ontvangen we 
van U. Dank U wel voor Uw barmhartigheid. Wat we wel verdienen ontvangen we niet.  
Dank U dat U ons Uw vrede geeft en dat we in die vrede kunnen leven vol goede moed. 
Dank Jezus dat U als Koning der Koningen overwonnen hebt en dat wij U kunnen aanbidden. 
 
 

Komt laten wij aanbidden, die Koning! 
 
 

https://youtu.be/UgSozrgq3Wg 
 
 


