
Wekelijkse overdenking | Lukas 12:8-12 | 24 juni 2021 | G.H.K.  
 
Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Voor deze week behandelen Lukas 12:8-12 met de 5 W’s van de 
Bijbelleeswijzer. We zitten daar midden in een geschiedenis waarin de Heere Jezus 
waarschuwt tegen mensenvrees. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Gods Naam moet beleden worden. Zijn Naam is heilig, groot en goed. Dat is een Naam die 
niet alleen in de kerk, in huis of op de christelijke school beleden moet worden, maar overal! 
Dat is Hij zo eeuwig waard! Bij de laatste vraag meer daarover. 
 
In dit gedeelte wijst de Heere Jezus de discipelen erop dat zij ter verantwoording geroepen 
zullen worden voor hogere machten van de kerk en de overheid. Maar dan op die 
momenten hoeven ze niet te vrezen. De Heilige Geest leidt in al de waarheid en geeft hen 
woorden om te spreken. Wat een rijke voorbeelden zijn daar ook van in de Bijbel. Dan denk 
ik aan de rede van Petrus voor het Sanhedrin, die van Stefanus even later, Paulus’ redes voor 
overheden en machten. Rijk mochten ze van Christus getuigen, van Zijn plaatsvervangend 
lijden en sterven, Zijn opstanding en hemelvaart. Ook in de kerkgeschiedenis hebben we hier 
voorbeelden van. Ik noem nu alleen Luther op de Rijksdag in Worms. Kostte wat het kost, de 
Naam van Jezus Christus, Zijn dienst, Zijn Woord belijden. Ben jij al zo’n belijder? Heb je 
mogen ervaren dat je dan niet alleen staat? Als het je werkelijk om de Heere te doen is, dan 
was dit vanmorgen ook je gebed, Heere maakt U mij ook vandaag een getrouwe getuige van 
Uw Naam.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
In het verlengde van hetgeen hierboven staat zou ik hier nog willen opmerken dat er bij ons 
een geneigdheid is de Naam van God te verloochenen. Dat is zoals wij geboren zijn, dus van 
nature, onze eerste reactie. Want in het paradijs kozen we voor onszelf en niet voor God. 
Die verschrikkelijke keuze, bracht de zondeval. Sindsdien zijn wij aangelegd op onszelf. Als 
wij het maar goed hebben. God moet daar maar ingepast worden zo het ons past. Een God 
van eigen makelarij zeg maar. Nou, dat is een afgod. Daar heb je niets voor te vrezen, maar 
die dien je met je leven. Wat keert die afgod je uit? De eeuwige rampzaligheid. Maar wie 
door genade Gods Naam mag belijden, dat horen we zo, die is werkelijk gelukkig, ook al is je 
alles tegen. 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Zonde tegen de Heilige Geest. Dit is een heel gevoelig en moeilijk onderwerp. Veel mensen 
worstelen hiermee. Heb ik die zonde gedaan? Laten proberen wat onderwijs te geven vanuit 
dit vers.  
De Heere Jezus lijkt hier terug te grijpen op hoofdstuk 11:15 waar staat: ‘Maar sommigen 
van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebul, den overste der duivelen.’ ‘Hen’, dat 
zijn hier de farizeeën. De Heere Jezus maakt een vergelijking. Wie tegen Hem iets zal zeggen 
dat niet goed is, in de zin van: ‘Jezus is ook niet meer dan maar een gewoon mens,’ die 
zonde, hoe vijandelijk en verachtelijk dit woord ook is, is vergeeflijk. Zo werd Jezus ook wel 
een ‘sabbatschender’ genoemd en vervolgde Paulus alles wat de Naam van Jezus beleed. 
Veelal worden deze dingen gezegd bij gebrek aan kennis. Paulus wist in zekere zin niet beter. 



Hiervoor bad Jezus ook aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 
doen.’  
Maar heel anders wordt het wanneer de Heere Jezus gelasterd wordt en de Heilige Geest 
raakt, in Wiens kracht Hij optreed en door Welke Hij werkt. Deze lastering wordt zichtbaar in 
het haten van dat wat heilig is, omdat het heilig is. Daarom is Jezus werk, voor duivels werk 
houden, zonde tegen de Heilige Geest. Het is een zonde, die dus niet uit misverstand of 
dwaling voorkomt, maar uit opzet en berekening. Waardoor het geweten geheel 
dichtgeschroeid wordt.  
Deze zonde overvalt een mens niet. Deze zonde is het resultaat van een langer proces. Ik las 
ergens: ‘Deze zonde is een gerijpte vrucht van dikwijls een lang voorafgaand verzet tegen de 
overtuigingen, door Gods Geest in het binnenste gewerkt.’ 
Tot slot zou ik je willen meegeven, de duivel probeert heel vaak deze zonde in je ziel te 
slingeren, in je hoofd te prenten, zodat je je maar niet zou bekeren. Of juist, als Gods Geest 
je ontdekt heeft aan je zonde, dat hij zegt, het kan voor jou niet meer. Je hebt de zonde 
tegen de Heilige Geest gedaan. Voor jou is er geen vergeving meer. Vergeet dit nooit meer: 
wie de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft, is totaal verhard, heeft geen gevoelige 
indruk meer in het geweten. De duivel maakt je maar wat wijs, hij wil je niet kwijt. Juist 
diegene die denkt de zonde tegen de Heilige Geest begaan te hebben, heeft deze zonde niet 
gedaan! Bid dan maar met de dichter van Psalm 35, ‘Twist met mijn twisters Hemelheer, 
gaat U mijn bestrijders toch tekeer…’ ‘Heere, zeg het toch tot mijn ziel, Ik ben uw heil, uw 
zaligheid, alleen!’ 
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Als het gaat over het verloochenen van God, het niet uitkomen voor Zijn Naam, terwijl dat 
wel van ons gevraagd wordt, dan vinden daar verderop in het NT ook voorbeelden van. 
Eenzelfde waarschuwing vinden we in 2 Tim. 2:12 ‘Indien wij verdragen, wij zullen ook met 
Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen.’ En in 1 Joh. 2:23 
'Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.’ Het verloochenen zou je hier 
op twee manieren kunnen nemen. Zowel in de zin als Petrus dat deed, of een totale 
ontkenning van de Heere Jezus uit ongeloof. Uiteindelijk, als we daarin vasthouden, zijn we 
zonder God, onbekeerd, op de brede weg naar het eeuwige verderf.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Vers 8 heeft een immense diepte. De Heere Jezus wil van Zijn discipelen, Zijn volgelingen, 
trouwe belijders van Zijn Naam maken. Hij zal belijden, die Hem belijdt. Wie Hem voor de 
mensen als Heere erkent, zal door Hem voor de engelen als Zijn discipel erkent worden. Met 
opzet lijkt de Heere Jezus hier de mensen tegenover de engelen te plaatsen, want daardoor 
laat Hij de beloning (het belijden van hun discipelschap voor de engelen) zo groot mogelijk 
zijn. Want hoe groot is niet die eer, om aan zulke hoge schepselen als engelen voorgesteld te 
worden. Het punt is als volgt: het zegt immers meer om door de engelen geëerd te worden, 
dan door de mensen gesmaad te worden?  
 
Dit punt onderstreept de Heere Jezus in vers 9. Daar wijst de Heere Jezus op de schande die 
weggelegd is voor de mens, die zich uit angst voor schade of schande voor mensen zwijgt 
over Christus. Die persoon, heeft niets te verwachten van de zegeningen die de belijders van 
Christus ontvangen. Ze gaan hem of haar voorbij. Wat aangrijpend. Zeg het eens, is jouw 
naam vandaag voor de engelen beleden, omdat jij de Naam van de Heere beleden hebt? We 



schamen ons zo vaak om er voor uit te komen. Maar waarom? Is dat uit onkunde? Uit angst? 
Uit weerzin? Wat drijft ons om te zwijgen over de Naam van de Heere, terwijl we zouden 
moeten spreken. Hoor eens de zegen die spreekt uit Psalm 64:10 

't Rechtvaardig volk zal zich verblijden, 
Betrouwend op den HEER alleen; 
D' oprechten zullen, weltevreên, 
Terwijl zij Hem hun harten wijden, 
Zijn Naam belijden. 

Laat het je gebed zijn, om die vrijmoedigheid te ontvangen om Zijn Naam te belijden. Dan 
heb je een zegen voor je eigen ziel ontvangen en je kunt tot zegen zijn voor de zielen van je 
naasten. Want, van wie moet je onkerkelijke collega, medestudent, buur het anders horen?  
Er is een bekend spreekwoord dat zegt: waar het hart vol van is stroomt de mond van over… 
Nou, zeg het eens? Is je hart vol van Zijn Naam, Zijn Woord, Zijn dienst…? 
 
 
Dit was het voor deze keer, we hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven 
zullen.  
 
 


