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U zult Mij het pad des levens bekend maken
verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht;
liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwig.
Psalm 16:11
Woorden van David die we ook profetisch op onze geliefde Heer mogen toepassen.
Woorden die de Heer Jezus als Volmaakt Mens tot Zijn Vader richtte toen Hij op aarde was.
In deze Psalm wordt Hij gezien als de nederige, afhankelijke Mens, Die door omstandigheden
van beproeving en smarten gaat. Deze houden lijden en dood in, wat blijkt als Hij zegt: Want
Gij zult mijn ziel in het dodenrijk (sheol) niet laten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de
verderving ziet' (vs. 10).
De zondaar bewandelt het pad van de dood, het pad van het doen van zijn eigen wil en
ongehoorzaamheid. Christus kwam als de gehoorzame Mens Die het pad van het leven
bewandelde, het pad van geloof, afhankelijkheid en vertrouwen: "Bewaar Mij, o God! want
Ik betrouw op U" (vs. 1). Dit pad van het leven leidde Hem - ondanks alles met een verblijd
hart en een onbewolkte hoop - door de dood tot de overzijde van de dood in de opstanding
om daar het aangezicht van Zijn God te aanschouwen, Wiens aangezicht voor Hem eeuwige
verzadiging van vreugde is.
We mogen God wel danken dat Christus als de Overste Leidsman en Voleinder van het
geloof in Zijn weg een voorbeeld voor ons is. Daarom zijn wij bevoorrecht deze woorden ook
op onszelf te kunnen toepassen. Er zullen op onze weg die wij hier op aarde gaan,
beproevingen, smarten en noden zijn, maar God heeft ons reeds de weg van het leven
getoond, die wij zien in Christus als de Opgestane vanuit de doden en het einde van dat pad
is voor ons een volkomen zekerheid en heerlijkheid. Ook wij zullen in de zeer nabije
toekomst gezegend worden met die volle verzadiging van vreugde, in het zien van het
aangezicht van de Heer. Wij zullen Hem zien "van aangezicht tot aangezicht" (1 Kor. 13:12).
Ja - o, onuitsprekelijke vreugde -"wij zullen Hem zien zoals Hij is" (1 Joh. 3:2).
'k Zou tot Jezus willen ijlen,
om daar bij mijn dierb're Heer
eeuwig, eeuwig te verwijlen,
daar is smart noch zonde meer.
O, Heer Jezus, mijn vertrouwen,
wat zal 't voor mijn ziele zijn,
Uin heerlijkheid te aanschouwen,
eeuwig U mijn dank te wij'n.
Kom, Heer Jezus, hoor mijn smeken,
'k zie verlangend naar U uit;
wil het wolkenfloers verbreken,
voer ter bruiloft Uwe bruid.

