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Maakt Christus je gelukkig? 

Door: Justin Johnson 

Het ultieme doel in het leven voor velen is om gelukkig te zijn. Advies om gelukkig te zijn is zo 

alomtegenwoordig dat het cliché is. Zelfs sommige Christenen zijn in deze valkuil getrapt. 

“Doe waar je blij van wordt!” 

"Vermijd mensen die je van je geluk beroven." 

"Glimlach." 

Zolang ze gelukkig zijn, is het leven goed. Ongeluk is de vijand. Ze offeren alles op voor geluk, zonder 

welke het leven geen echt doel voor hen zou hebben. 

Maar als dit juist was, waarom zouden we dan Christus nodig hebben om gelukkig te zijn? Je kunt 

gelukkig zijn zonder hem. Sterker nog, velen zijn gelukkiger zonder hem. 

Jezus Christus leefde een korter leven dan de gemiddelde rockster en stierf door kruisiging zonder een 

woord te zeggen om zichzelf te verdedigen. Was Christus gelukkig aan het kruis? 

Mensen die Christus noemen, worden in sommige landen afgeslacht, uit hun huis verjaagd, gemarteld 

en uitgehongerd. In ons eigen land wordt je als Christen misschien belachelijk gemaakt door  

“ongelovigen” en stadsatheïsten. Hoe dan ook geen gelukkige ervaring. 

Onwetendheid is een zegen, maar het leren van de waarheid van Christus over zonde en gerechtigheid 

onthult de realiteit van een gebroken wereld en mensheid. Waar is geluk in het Christelijk leven? 

Dit moet de reden zijn waarom ik nooit "kennis van Jezus Christus" en "gemeenschap aan zijn lijden" 

heb gezien op een lijst met gewoonten van gelukkige mensen. 

“1 Kor. 15:19: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van 

alle mensen. 

 

Het evangelie van geluk 

Als geluk het uiteindelijke doel in het leven is, dan kan Jezus Christus dat gemakkelijk in de weg staan. 

Christus is niet gekomen om mensen gelukkig te maken, noch belooft hij ons nu een leven van geluk. 

Waarom zou iemand een Christen willen zijn, en eventueel zijn geluk, en soms zijn leven, opofferen 

om hem te leren kennen? 

Christenen weten dat niet elke frons op het voorhoofd verdwijnt door persoonlijk geluk na te streven. 

Niet elk probleem kan worden opgelost door het leven van de zonnige kant te bekijken. 

Kan geluk Christus vervangen? Zeker niet. Het “evangelie van geluk” negeert echte problemen, 

aannemende dat het bereiken van geluk voor iedereen te allen tijde mogelijk is. Met andere woorden, 

leven om gelukkig te zijn is leven in een droomwereld. Het is nep, jeugdig en onwetend. 

Is er geen manier om gelukkig te zijn zonder de waarheid te verbergen? Zie Spr. 3:13: 

“Spreuken 3:13: Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid 

voortbrengt! 
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Het beste wat 'een gelukkig leven' kan doen, is ervoor zorgen dat terminaal zieke patiënten zich beter 

voelen op hun sterfbed. Ze sterven nog steeds in hun zonden. Hun families zijn nog steeds verdrietig. 

Ongeluk is er in overvloed. 

Het is veel beter om degenen die sterven de genezing voor de dood te geven, zelfs als het tijdelijke 

pijn, harde realiteit en ongeluk jegens ons vereist. Zou de remedie niet meer blijvende vreugde 

brengen dan welk persoonlijk geluk dan ook zonder dat? 

 

Geluk en Christus 

Geluk is prachtig, maar het is niet het doel van het leven en ook niet het antwoord op problemen in 

het echte leven.  

Dus, wat is het alternatief om voor altijd gelukkig te zijn? Zijn Christenen dienaars van droefheid, 

chagrijnigheid en algemene negativiteit? Onzin! Christenen zorgen voor redding uit deze 

deprimerende toestand door het evangelie van Jezus Christus. 

Wat we nodig hebben is de waarheid over het leven nu, en een manier voor ons allemaal om nieuw 

leven te krijgen. Waar vinden we gerechtigheid die alle onrecht oplost, vrede die blijft bestaan en 

vreugde die langer duurt dan onze ijdele maskerade van geluk? 

Jezus Christus is: “de weg, de waarheid, en het leven” (Joh.14:6). 

Dit is waarom Christus stierf, en waarom mensen bereid zijn te sterven, Hem kennende. God voorziet 

gratis in vergeving van zonden, gerechtigheid en nieuw leven in Christus Jezus. 

Het leven in Christus is groter dan een gelukkig leven zonder Hem, zie Mal. 3:15; Spreuken 11:4: 

“Mal. 3:15: En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden 

gebouwd; ook verzoeken zij den Heere, en ontkomen. 

“Spr. 11:4: Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood.  

 

Vreugde in het Christelijk leven 

Wat verhindert de eeuwige ellende in het Christelijk leven? De hoop op de heerlijkheid van de 

opstanding in Christus Jezus. 

Geluk kan zo vluchtig en zeldzaam zijn als de regenbogen waarop het rijdt. Christus leeft vandaag en 

voor altijd, en zijn dood en opstanding worden u aangeboden voor het eeuwige leven. 

Hoewel de Christen op het eerste gezicht alles verkeerd lijkt te doen om geluk te bereiken, is een leven 

met Christus de enige manier om lankmoedigheid met vreugde te kennen. 

Het “evangelie van geluk” is zeker niet het evangelie dat wij prediken. Wij prediken het kruis van de 

Heer Jezus Christus en de heerlijkheid van zijn opstanding na de dood. Er wordt vreugde gevonden in 

deze hoop op heerlijkheid. Er is tevredenheid en heerlijkheid in Christus. 

Het leven gaat niet over het vinden van waar geluk, maar over het vinden van het ware leven in Christus 

Jezus. Vertrouw op God om te voorzien in wat je nodig hebt, zie Ef 2:7: 



 

3 
 

“Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

Heb geen vertrouwen in wat je denkt dat je gelukkig maakt, zie Fil. 3:3: 

“Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in 

het vlees betrouwen. 

Kies er niet voor om te handelen op basis van wat je gelukkig maakt. Maak keuzes volgens de wil van 

God. 

Als je geluk wordt beroofd door deze wereld, verheug je dan in de Heer en niet in jezelf. 

Als het leven je niet aan het glimlachen maakt, huil dan tranen in gebed tot God en wees dankbaar dat 

het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden in 

Christus Jezus, zie Rom. 8:18; Rom. 12:15 en Fil. 4:4: 

“Rom. 8:18: Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen 

tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 

“Rom. 12:15: Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. 

“Fil. 4:4: Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


