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Eeuwig Dezelfde
Wij leven te midden van beweeglijke dingen. Onze jaren vliegen voorbij als een gedachte. Wij kunnen het
haast niet begrijpen dat er alweer bijna een jaar voorbij is. Het vorige Nieuwjaar ligt ons nog zo vers in
het geheugen. En dit jaar zal, als de Heer Jezus nog niet komt en wij leven, even snel zijn verdwenen.
Alles is aan verandering onderhevig. Wat een wisselingen vinden er niet in één jaar plaats! Als wij het
afgelopen jaar vóór ons plaatsen, wat een reeks van gebeurtenissen die elkaar in bliksemsnelheid
opvolgden, staan ons dan niet voor ogen! Oorlogen in verschillende delen van de wereld,
omwentelingen, moorden, vervolgingen, hongersnoden, epidemieën, over-stromingen, orkanen, zodat
mensen het hart vaak bezweek van vrees en verwachting van de dingen die komen zullen.
Maar niet alleen in de wereld, ook in onze familie- en vriendenkring is er zoveel veranderd sinds het
vorige Nieuwjaar. Hoeveel worden er nu gemist die vorig jaar nog mee feest vierden! Hoe velen dragen
nu het rouwkleed, die op de eerste dag van het vorige jaar aan geen kleed van rouw dachten! Velen
werden in het leven gespaard en met zegeningen overladen. Maar anderen zijn weer zwaar beproefd,
hebben veel geleden, moesten veel verdragen. Terwijl aan de één geen offers werden gevraagd, heeft
een ander ze moeten brengen, vaak met een bloedend hart en met bevende handen. Waar de één alles
tegenzat, mocht de ander zich in voorspoed verheugen. De één werd rijk, de ander arm. De één sloot een
gelukkig huwelijk en de ander zag al zijn geluk ineens door de onverbiddelijke dood verdwijnen. Ja,
hoeveel is er veranderd in het afgelopen jaar!
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Wij weten het niet. Er is niemand op aarde die het u zeggen kan.
Wij mensenkinderen zijn van gisteren en weten van de toekomst niets. Maar één ding weten wij: wij
zullen ook dit jaar leven te midden van de beweeglijke dingen. Geen enkele dag zal aan de andere gelijk
zijn. De gebeurtenissen zullen elkaar weer even snel opvolgen. Blijdschap en lijden, voor- en tegenspoed,
leven en dood zullen voortdurend afwisselen. En aan het einde van dit jaar roepen wij weer uit: ‘Wat er
hier op aarde ook wisselt, maar Hijzelf verandert niet’.
Maar wát ook verandert, in onze Heer Jezus Christus is geen verandering. ‘Hij is gisteren en heden
Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). U zult Hem ’s avonds niet anders vinden dan ’s morgens, en
bij het eind van de maand niet anders dan aan het begin van de maand. Het maakt niet uit in welk jaar
van uw leven u Hem zocht, Hij is altijd Dezelfde, Die Hij reeds was toen u geboren werd, toen er in uw
jeugd voor u gebeden werd, toen u voor het eerst Zijn naam hoorde, of toen u de eerste keer Zijn naam
op uw lippen nam. In Hem is geen verandering, er is geen gevaar om het gunstige ogenblik om bij Hem
gehoor te vinden, te laten voorbijgaan. In Hem is geen verandering, dat Hij nu eens zou zeggen: ‘En wie
tot Mij komt, zal Ik geenzins uitwerpen’ (Joh. 6:37) en dan weer: ‘Ga voor heden heen; als het Mij gelegen
komt, zal Ik u laten roepen’ (verg. Hand. 24:25).
Nee! Hij is altijd Dezelfde. Elk ogenblik kan iedereen tot Hem gaan en dat wel zoals hij is. ‘Gisteren en
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’, zo is Hij dan nu ook nog dezelfde Heer Jezus van Wie ongeveer
2000 jaar geleden werd gezegd: ‘Deze ontvangt zondaars en eet met hen’ (Luk. 15:2). En van Zichzelf
getuigde Hij: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering’ (Luk. 5:32).
Wat is dat heerlijk! Ook nu is Hij te allen tijd bereid om iedereen die tot Hem komt, aan te nemen en met
God te verzoenen, de vergeving van zijn zonden te schenken en voor eeuwig te behouden.
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Ja, wat ook verandert, in de Heer Jezus is geen verandering. Zijn macht is altijd even groot, Zijn liefde is
steeds dezelfde, Zijn genade onveranderlijk, Zijn geduld onuitputtelijk, Zijn trouw onwankelbaar. Zoals Hij
Zich openbaarde toen Hij hier beneden wandelde, zoals Hij was na Zijn opstanding uit de doden, zo is Hij
nu, nu Hij in de hemel verheerlijkt is. Verloren zondaars worden door Hem gered, onwetenden
onderwezen, bedroefden getroost, wankelmoedigen gesterkt, treurenden en verdrukten geholpen en
uitgered. O, als dit niet zo was, wat een grote vrees moest Zijn discipelen dan vervullen, daar zij zo vaak,
in strijd met hun eigen belijdenis, ten opzichte van Hem de veranderlijkheid zelf zijn. Maar, God zij dank,
Hij blijft Dezelfde. Hij blijft roepen en wijkt niet terug, evenmin als toen Hij eens de moordenaar aan het
kruis en daarvoor de zondige zondares ontving, of Petrus, die niet getrouw was geweest, en Thomas, die
niet geloven kon, opzocht.
‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’. Dat is een heerlijk woord bij het
wisselen van de jaren. Dit geeft troost, kracht en moed aan ons die zo vaak de moed verliezen. Wat ook
verandert of wijkt, Hij blijft Dezelfde, de eeuwige Getrouwe. Hoewel wij ons te midden van de
beweeglijke dingen bevinden, toch is door de onveranderlijkheid van de Heer Jezus de toekomst niet
onzeker of duister. Al kunnen wij ook niet in bijzonderheden beschrijven wat ons ontmoeten of treffen
zal dit komende jaar, dit ene weten wij, dat alle dingen ten goede zullen meewerken voor hen die God
liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn (Rom. 8:28). Alles – voor- en tegenspoed, smart en
vreugde, genot en ellende – zal voor al de gelovigen zijn tot hun eeuwig heil en tot lof van God. En na
onze tocht door de woestijn, na de droevige ervaring van de veranderlijkheid van alle aardse dingen,
wacht ons het onbeweeglijk, eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.
Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet;
welk een ramp ik moog’ bewenen,
God, mijn God, verandert niet.
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand
schouw ik, uit dit nietig leven,
in mijn eeuwig Vaderland.
Bundel J.d.H. 406:3
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