
Les 6   Het is nu te laat!? 
Bijbelstudie Jeremia 31:31-34 

Het is nu echt te laat! – het verhaal van Jaap 
Hoe lang hou ik mijzelf nog voor de gek houden? En God? Gisteravond ben ik weer voor die zonde gevallen. 
Ik heb het twee weken volgehouden, maar ik heb weer gefaald. Ik had me zo voorgenomen om het niet te 
doen … Zo gaat het nu elke keer. Steeds weer begin ik weer met nieuwe moed. Elke keer weer beloof ik om 
te stoppen. Maar elke keer moet ik weer naar God om Hem om vergeving vragen. Maar nu is het genoeg. 
God heeft veel geduld, maar ik ben het niet meer waard om vergeven te worden. Ik ben zo verschrikkelijk 
slap. Hoe moeilijk kan het zijn om niet te zondigen. En niet voor die vunzigheid te vallen. Ik ga het niet eens 
meer proberen. Ik heb het toch al verknald. Dan kan ik er maar beter aan toegeven in plaats van zo schijnheilig 
bezig te zijn. Daar ben ik klaar mee. Het is nu te laat. Voor mij is een heilig leven niet weggelegd. 

Deze gedachte van Jaap komen we ook tegen in de Bijbel. Judas Iskariot, een kind van het verbond, 
verraadt Jezus met een kus. Nadat Jezus gevangen is genomen, krijgt Judas spijt van zijn zondige actie. Hij 
gaat naar de hogepriesters en de oudsten en zegt dat hij gezondigd heeft, omdat hij Jezus verraden heeft. De 
hogepriesters en de oudsten luisteren echter niet naar Judas. Daarom smijt Judas het geld dat hij met het 
verraad verdiend heeft op de tempelvloer en vlucht weg. Hij denkt dat het te laat is. Het is te erg wat hij 
gedaan heeft. God kan hem niet meer vergeven. Totaal wanhopig berooft hij zichzelf van het leven. 

Judas moet zich verschrikkelijk gevoeld hebben. Vooral het gevoel dat je het nooit meer goed te maken 
is. Judas dacht dat het voor hem te laat was. Vanuit menselijk perspectief is dat begrijpelijk. Als je God op 
zo’n manier aan de kant schuift en op Zijn hart trapt dan is er toch geen vergeving meer!? Maar is dat ook 
zo? Was het voor Judas echt te laat? Is het voor jou te laat om vergeving te krijgen? 

Het is nog niet te laat! – het evangelie van God 
Soms kan je denken dat het te laat is voor vergeving. Net zoals je bij de geschiedenis van Israël op een gegeven 
moment kan denken: Nu, is het te laat. Keer op keer braken ze het verbond. Na eeuwen van ontrouw, 
ongeloof en ongehoorzaamheid zal het verbond tussen de HEERE en Zijn volk wel kapot zijn. Van het 
prachtige voornemen om de HEERE te dienen (Les 5), is in de afgelopen eeuwen niets terecht gekomen. De 
HEERE heeft wel Zijn wetten gegeven. Maar zij – net als jij en ik – hebben geen zin om God te vrezen. Israël 
heeft geen gewillig hart om de HEERE te dienen en zal het nooit krijgen, ténzij God daar Zelf voor zorgt. 

Toch geeft God Zijn volk niet op. Dat is genadig en geduldig van de HEERE! Hij belooft in Jeremia 31 
een nieuw verbond te sluiten. Weer ligt het initiatief bij God en niet bij Israël. Dit nieuwe verbond is niet 
compleet nieuw, maar een vernieuwing van het verbond met Abraham en het verbond bij de Sinaï. Toch is 
er één duidelijk verschil. Waar het volk bij de Sinaï de opdracht kreeg om de HEERE te gehoorzamen, belooft 
God in het nieuwe verbond om Zelf die gehoorzaamheid in het hart te werken. Hij zal een nieuw hart geven 
dat wel naar Zijn wet wil luisteren! God geeft dus Zelf wat Hij vraagt. God zal nu Zelf door de Heilige Geest er 
voor gaan zorgen dat de gelovigen het verbond gaan houden. Dat was bij het Sinaïverbond niet het geval. 
Daar klonk wél de eis, maar niet de belofte van vernieuwing. 

God zegt in Jeremia 31 niet wanneer Hij dit verbond gaat geven, maar wel dat Hij het gaat doen. Wij 
weten dat Christus is gekomen om het genadeverbond te vervullen. Die Blijde Boodschap van het nieuwe 
verbond gaat sinds de uitstorting van de Geest de wereld over. Het evangelie van het nieuwe verbond komt 
ook bij de heidenen terecht. In Hebreeën 8 wordt Jeremia 31 aangehaald en uitvoerig besproken. Daar wordt 
duidelijk gemaakt dat de belofte niet alleen voor Israël geldt, maar voor heel de nieuwtestamentische 
gemeente van Joden én heidenen. Het nieuwe verbond wordt met Israël opgericht, maar de heidenen mogen 
door geloof en bekering tot het verbond toetreden. Niet in de plaats van Israël, maar erbij gevoegd! 

Bij het nieuwe verbond geeft God niet alleen de wet, maar Hij zal Zijn wet ook in het binnenste (hart) 
schrijven. Dit sluit aan bij wat Ezechiël hier over schrijft: God zal hun een hart geven uit één geheel – compleet 
voor de Heere – en Hij zal een nieuwe geest in hun binnenste geven. Hij zal het hart van steen uit het vlees 
wegdoen en een hart van vlees geven (Ez. 11:19-20). Deze vernieuwing van het hart, gewerkt door de HEERE, 
zorgt voor gewilligheid om voorgaan voor God te leven. De HEERE zorgt er Zelf voor dat Zijn volgelingen Hem 
met heel hun hart willen en gaan dienen! 

Als de wet in ons binnenste geschreven wordt, komt de Geest in ons hart wonen. Hij werkt dat 
verlangen in ons hart om voor God te leven. Zo komt de verbondsbelofte tot vervulling: Door het geloof in 
Christus deel je in de zegeningen van het verbond en is God jouw Vader. Door Zijn Geest leert Hij je hoe je je 
als Zijn kind mag gedragen. Zo vindt deze belofte zijn diepste vervulling door het verzoeningswerk van 
Christus. Hij was in alles, tot het einde van Zijn leven, gewillig en gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader. 

Het nieuwe verbond brengt volgens Jeremia 31:34 twee zaken met zich mee. Ten eerste zullen de 
gelovigen God kennen, omdat ze zelf door God geleerd worden. Dat betekent dat God door Zijn Woord en 
Geest de zondaar aan zijn zonde ontdekt en zijn hart en ogen opent voor het Evangelie. God gebruikt Zijn 
Woord om Zijn kinderen meer en meer over Hem te leren. Dit zal op aarde nog onvolledig zijn. Straks, op de 



nieuwe aarde zullen de gelovigen Hem volledig leren kennen (1 Kor. 13:12). Daarnaast is het meest rijke van 
het nieuwe verbond de belofte van de vergeving van de zonden. Niet dat er onder het oude verbond geen 
vergeving was. De offerdienst laat zien dat er vergeving was. Echter, onder het oude verbond moesten de 
offers steeds weer herhaald worden. Onder het nieuwe verbond heeft Christus door Zijn eigen bloed eeuwige 
verlossing teweeggebracht (vgl. Hebr. 9:12). Door het geloof in Hem worden al de zonden vergeven en zal 
God nooit meer terugkomen op de zonden. 

Jezus Christus heeft gedaan wat nodig was om dit nieuwe verbond te kunnen sluiten. Hij heeft van 
eeuwigheid Zichzelf aangeboden om het verbond te vervullen en de straf voor verbondsbrekers te dragen. 
De Heere Jezus zorgt ervoor dat Gods genadeverbond met mensen tot vervulling kan komen. In Hem zien we 
iets van Adam terug, alleen dan precies tegenovergesteld. Waar Adam ongehoorzaam was, is Hij wél 
gehoorzaam. En zoals door de ongehoorzaamheid van Adam alle mensen zondaar zijn geworden, zullen door 
de gehoorzaamheid van de Heere Jezus velen rechtvaardig worden (vgl. Rom. 5:19). Hij is gehoorzaam aan 
Gods wet geweest, heeft de straf gedragen en daarmee verzoening verdiend. 

Wat heb ik aan deze informatie? 
Ook vandaag eist de HEERE van jou en mij volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn wet. We moeten ons aan de 
wet houden, maar we kunnen dat niet. Daar loop ik soms behoorlijk vast mee. Als je ongehoorzaam bent kan 
je best wel eens denken nu is het te laat. Maar hoewel het soms hopeloos lijkt, openbaart God in het 
evangelie een uitweg. De Heere Jezus heeft aan de eis van gehoorzaamheid voldaan. Hij heeft niet gefaald! 
Toen Hij uitriep ‘Het is volbracht!’ werd de belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid. Zijn bloed is het 
bloed van het verbond, dat de zonden van Zijn volk helemaal bedekt. Hij is Degene die de vloek van onze 
ongehoorzaamheid op Zich genomen heeft en voor verzoening en vergeving heeft gezorgd. 

Omdat Hij de eis vervuld en de zonde verzoend heeft, kan Hij ook de zegeningen van het verbond 
uitdelen: genade, vergeving van zonde, vernieuwing van ons leven en het eeuwige leven. Het is werkelijk een 
GENADEverbond. Er wordt niets van jou en mij gevraagd. Je ontvangt Gods genade door het geloof. Het is 
geen verbond waarbij het gaat om wat jij en ik doen, maar om wat Hij doet. Denk daarom nooit dat het te 
laat is. Als je klem zit doordat je je eigen zonden ziet en beseft dat je nooit zal kunnen doen wat God van je 
vraagt, dan mag je zien op Christus en wijzen op Zijn beloften in de doop. Hij heeft het voor jou willen doen. 
Hij vraagt jou te geloven in Hem en erop te vertrouwen dat Hij dat ook voor jou heeft gedaan. 

Casus in groepjes – verhaal van Jaap (eerste alinea) 
1) Waarom vindt Jaap het te laat? Ben je het met Jaap eens? Waarom wel of niet? 

2) Houdt God nog van Jaap? 

3) Wat moet je doen als je net als Jaap telkens met vallen en opstaan probeert Jezus te volgen? 

4) Hoe komt het dat het zo moeilijk is om voor God te leven? 

Vragen in groepjes 
1) Wanneer heb jij je wel eens afgevraagd of het nu te laat is? 

2) Wat heb je gedaan toen jij dacht dat het nu echt te laat was? 

3) Kun je iets doen, waardoor het echt te laat is? Waarom wel of niet? 

4) Is het niet te makkelijk als je altijd weer bij God terug kunt komen? Wordt genade zo niet goedkoop? 

5) Waarom is het genadeverbond geschikt voor mensen die zich niet aan het verbond kunnen houden? 

6) Wat maakt het verbond uit Jeremia 31 tot een genadeverbond? Ben je daar blij mee? 

Stellingen in groepjes 
1) Als je elke keer weer gewoon bij God kunt komen, wordt de drempel tot zondigen lager. 

2) God wil je elke keer vergeven, maar je moet dan wel laten zien dat je echt voor Hem gaat. 

3) Het gevoel dat het te laat is, komt altijd van de duivel. 

4) Het is niet goed als je denkt dat het te laat is, je moet gewoon altijd naar God teruggaan. 

5) Voor God is het nooit te laat, wat je ook doet. 


