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1. HOE WEET IK DAT ER EEN 
GOD IS?

“Mijn hart roept uit tot God Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.”
Psalm 84:1 berijmd

“Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God.”

In deze Psalm is de dichter zich ervan bewust dat er een levende God is, Die ook 
mensen levend kan maken. Hij is de Schepper van het menselijk leven, Hij onder-
houdt het menselijk leven en Hij bepaalt het einde van het menselijk leven. 

Wordt dat leven door de dichter bedoeld? Misschien ook wel, maar er is meer. Er is 
ook eeuwig leven. De ziel van de mens blijft eeuwig leven. Nu is het tijdelijke leven 
op aarde bepalend voor het eeuwige leven daarna. Want er zijn twee mogelijkhe-
den om eeuwig te leven. Eeuwig leven met God of eeuwig leven zonder God en 
met Zijn tegenstander, de satan. Dat eeuwige leven met satan is het gevolg van de 
ongehoorzaamheid van de mens aan God. 

De dichter bedoelt in Psalm 84 het eeuwige leven met God. Dat eeuwige leven 
begint op deze aarde. Het is een geestelijke relatie. Als Adam en Eva niet naar satan 
hadden geluisterd, zou die geestelijke relatie met God een normaal onderdeel zijn 
geweest van het leven van de mens.

God wil echter heel graag die geestelijke relatie weer hersteld zien. God wil daartoe 
de ongehoorzaamheid van de mens vergeven. God wil dat alle mensen zalig wor-
den. Dat ze niet eeuwig verkeren met satan in de hel als straf op hun zonde.

Dus, is het dan zó, dat alle mensen tóch zalig worden en niet worden gestraft voor 
hun afkerigheid van de God die hen geschapen heeft?

God heeft Zelf de Weg gebaand voor de mens om zalig te worden. Maar Hij heeft 
daar wel voorwaarden aan verbonden. 
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De mens moet tijdens zijn of haar leven op aarde een keuze maken. Hij kan Gods 
voorwaarden accepteren of afwijzen. 
Wat zijn die voorwaarden?
God heeft de zonde van de mensheid gestraft door Zijn eniggeboren Zoon te laten 
sterven aan het kruis van Golgotha. Hij is gestraft in onze plaats. Die Zoon is Jezus, 
de Christus. Na Zijn sterven is Hij weer opgestaan uit de dood en naar de hemel 
gegaan. Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God. Als de mens op de voorwaarde 
van God ingaat en dit persoonlijk gelooft, zal hij of zij zalig worden.

Dat lijkt toch heel gemakkelijk? Ja, maar een mens moet ook willen. Het blijkt dat 
veel mensen niet willen. Waarom niet? Omdat geloven in Jezus Christus ook bete-
kent een volledige overgave aan Hem. Dat gaat ten koste van onze oude zondige 
natuur en karakter. Je ontvangt dan de Heilige Geest waardoor een levende relatie 
met God weer mogelijk wordt. Je ontvangt dan ook het eeuwig leven, nu al, terwijl 
je nog op aarde bent is dit al begonnen. 

Johannes 17:3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige 
God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Het is dan ook ontzettend belangrijk om nu een keuze te maken. Want iedere mi-
nuut kan je laatste minuut zijn op deze aarde. Als je de verkeerde keuze maakt, ben 
je in eeuwigheid gescheiden van God. Verschrikkelijk toch? Maar God wil je zalig 
maken!

De Heere Jezus vertelt in Lukas 15 de gelijkenis van de verloren zoon. Hij maakt met 
deze gelijkenis duidelijk dat het behoud van die ene mens, die ene zondaar, voor 
Hem en Zijn Vader belangrijk is. De gelijkenis gaat over twee zonen en hun vader. 
De vader verdeelt voor zijn dood zijn bezittingen aan deze twee zonen. 

De jongste zoon trekt de wereld in, leeft in zonde, geeft veel geld uit en keert arm 
en hongerig terug naar zijn vader. Hij erkent dat hij heeft gezondigd tegen de 
Heere en tegen zijn vader. Het hart van zijn vader loopt over van blijdschap. Want 
hij heeft al heel lang op de uitkijk gestaan om te zien of zijn zoon ook terug zou 
keren. Nu hij teruggekeerd is, wordt het gemeste kalf geslacht en wordt er feest 
gevierd. 
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Jezus wil hiermee duidelijk maken dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar 
die zich bekeert en terugkeert naar God, Zijn Schepper. Die in Jezus Christus ook 
zijn Vader wil zijn. De Vader zegt dat deze zoon (geestelijk) dood was (voor Hem) en 
nu weer levend is geworden.

Jezus zegt:
Johannes 14:19  Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, 
want Ik leef en gij zult leven.
Wanneer werd deze belofte vervuld aan Zijn discipelen? Die belofte ging in vervul-
ling op de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort en zij vervuld werden 
met de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend. Niet alleen de discipelen, 
maar een iedere die in de Heere Jezus gelooft. Ieder mens is in Gods ogen dood 
door zijn overtredingen en zonden. Tenzij de mens opnieuw geboren wordt door 
de Heilige Geest en vervuld wordt met de Heilige Geest. 

1 Johannes 5:11  Dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven 
heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet.

Het diepe verlangen van God.
God heeft een diep verlangen dat alle mensen zalig worden. Het is Zijn wil dat alle 
mensen zalig worden.
Dat alle mensen de Heere Jezus leren kennen en aanvaarden als hun Zaligmaker. 
Of, als ze de Heere Jezus al kennen, gaan groeien in de genade en kennis van Hem. 
Daar gaat de hele Bijbel over, van Genesis tot en met Openbaring.

Het diepe verlangen van de Heere Jezus.
De Heere Jezus heeft een diep verlangen dat alle mensen in Hem gaan geloven. 
Dat alle mensen opnieuw geboren worden. Want niemand komt in de hemel zon-
der een nieuwe geboorte. “Als iemand niet op nieuw geboren wordt, kan hij het 
Koninkrijk van God niet zien’, zei de Heere Jezus tegen Nicodemus.
Hij vroeg aan Zijn Vader of God de kinderen, die Hij aan Hem heeft toevertrouwd, 
bij Hem mogen zijn om Zijn heerlijkheid te aanschouwen, die Hij bij de Vader had. 

De personen in onderstaande voorbeelden zijn fictief. Ik heb niemand daarbij 
persoonlijk op het oog gehad. Als men tot een bepaalde kerk behoort, kan dat zijn 
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van elke denominatie die in Nederland voor komt. Alleen in het laatste voorbeeld 
behoren de personen tot een bepaalde categorie kerkmensen.
Praktisch voorbeeld 1.
God kent u. God weet wie u bent. Hij weet af van uw leven. Hij weet ook dat u uit 
traditie naar de kerk gaat of de mis bijwoont. En dat u denkt, het zal met mij wel 
goed komen, omdat ik gedoopt ben. Tóch hebt u geen levende relatie met God en 
met de Heere Jezus. 
Als dit zo is, dan roept God ook u op: “Geef uw leven (opnieuw) aan de Heere Jezus.” 
Hij wil de eerste plaats innemen in uw leven. Hij is niet alleen uw Schepper, Hij wil 
ook uw Heere zijn. Hij wil uw leven vernieuwen door de kracht van Zijn Heilige Geest. 

God wil geen traditioneel geloof. God wil dat u zich overgeeft aan de Heere Jezus, 
Die voor de verzoening van uw zonden gestorven is aan het kruis. U zegt, ja maar, 
ik voel mij niet zondig. Hoe kunt u dat zeggen? De grootste zonde voor God is on-
geloof en als u de Heere Jezus niet op de eerste plaats hebt in uw leven. Niet kiezen 
voor Jezus betekent kiezen voor de tegenstander. Weet u dat wel? Het is echter het 
diepe verlangen van God dat alle mensen zalig worden.

Praktisch voorbeeld 2.
God kent u. God weet wie u bent. Hij weet dat u niet in Hem gelooft. Dat u wel 
door middel van de school of thuis opgevoed bent met het christelijk geloof als 
basis. Maar het zegt u niets en u kiest uw eigen weg door het leven. U kiest blijk-
baar wel. U kiest niet voor God en niet voor de Heere Jezus. Weet u wel dat u dan 
ook kiest voor satan. En dat u na uw sterven daarom eeuwig met hem in de hel 
zult verkeren? Dat is geen bangmakerij, geen sprookje. Het is de waarheid van het 
Woord van God.

De Heere Jezus heeft, toen Hij op aarde was, gezegd: “Wie niet voor Mij is, is te-
gen Mij.” Er is geen middenweg. Maar God wil niet dat u eeuwig in de hel komt. 
Hij wil dat u eeuwig bij Hem in de hemel, in het Paradijs komt. Wie is nu zo dom 
om dat niet te willen? U hoeft alleen maar de Heere Jezus aan te roepen en Hem 
de eerste plaats geven in uw leven. “Geef Jezus het roer in handen van uw aardse 
levensschip.” Dat is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het kan strijd geven 
om tot die overgave te komen, maar het is een zaak van eeuwig leven met God of 
eeuwig leven zonder Hem. U moet kiezen, en als u niet kiest, kiest u ook. Het is het 
diepe verlangen van God dat alle mensen zalig worden.
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Praktijkvoorbeeld 3.
God kent u. God weet wie u bent. Hij weet dat u niet in God gelooft. Hij weet dat u 
niets van de Bijbel afweet. U bent niet met de Bijbel opgevoed. U leeft zoals u denkt 
dat u moet leven. Volgens uw eigen inzichten en gedachten. En als de dood komt? 
Geen probleem. Na het sterven is het over en uit. Zo leeft en denkt u. U probeert 
misschien ook nog wel een goed werk hier en daar te doen. 

En als er wel een God is die uw leven later gaat beoordelen? Geen probleem. Ik heb 
ieder het zijne gegeven. Dan moet het wel goed komen. Zou het zo gaan?
In de Bijbel, het Woord van God, lees ik heel iets anders.
God zegt dat Hij uw Schepper is. Dat u het leven aan Hem te danken hebt en dat 
Hij ook uw leven weer doet ophouden. Ook dat Hij daarna uw leven gaat beoorde-
len naar Zijn maatstaf. Onze goede werken kunnen ons niet behouden. We moeten 
bekleed zijn met de mantel van gerechtigheid die de Heere Jezus voor ons bereid 
heeft.
Als we Hem in ons leven niet als Redder hebben aangenomen, Die in onze plaats 
de straf voor de zonde gedragen heeft, is Hij aan het einde van ons leven onze 
Rechter. 

De belangrijkste voorwaarde van God is, dat een mens gelooft in Zijn Zoon, Die Hij 
gegeven heeft voor de verzoening van onze zonden. Als u dit gelooft, gaat u na uw 
sterven naar de hemel, naar de Heere Jezus. Als u dit niet gelooft, gaat u naar de 
hel, naar satan. Hij zet alles op alles om de ogen van de mensen te verblinden voor 
deze waarheid, zodat ze met een valse gerustheid voortleven.
In de Bijbel en in dit boek kunt u hier meer over lezen.
Het is het diepe verlangen van God dat alle mensen zalig worden.

Praktijkvoorbeeld 4.
God kent u. God weet wie u bent. U zegt dat u gelovig bent. Mag ik vragen wat u 
gelooft? Ja, ik geloof in een hogere macht. Kunt u daar nog iets meer over zeggen? 
Nee, dat is toch wel voldoende? 

Nou de Bijbel, het Woord van God, zegt wel heel iets anders. God, onze Schepper 
zegt dat we moeten geloven in Zijn Zoon, de Heere Jezus, om eeuwig zalig te wor-
den. Ieder mens moet opnieuw geboren worden, anders kan hij niet in de hemel 
komen en gaat hij voor eeuwig naar de hel. Nou, dat hoor ik voor het eerst. 
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Dat is mooi dan, want het is nog niet te laat. In de Bijbel kunt u daar alles over 
lezen.
Het is het diepe verlangen van God dat alle mensen zalig worden.

Praktisch voorbeeld 5.
God kent u. God weet wie u bent. U gelooft in God en in de Heere Jezus en pro-
beert een christelijk leven te leiden. U bent als baby gedoopt, en daarom ingelijfd 
in Christus en opgenomen in het genadeverbond denkt u.
Maar u hebt geen zekerheid of u wel bij de Heere komt na uw sterven. De volgen-
de opmerkingen komen regelmatig voorbij vanuit de rechterflank van de gerefor-
meerde gezindte. Wat zijn die opmerkingen?

• Ik val telkens terug in mijn zonde. Zou God mij nog wel willen bekeren? Ik 
belijd wel iedere keer mijn zonde.

• Ik pleit bij God op mijn doop (als baby). Dat God Zijn belofte aan mij waar 
maakt.

• Ik voel mij nog niet zo heel zondig. Waar moet ik mij dan van bekeren?
• Ik weet niet of ik behouden ben, ik hoop het.
• Ik weet niet of ik uitverkoren ben.
• Ik ga altijd naar de kerk, twee of drie keer op een zondag, heb belijdenis van 

geloof gedaan en ben als baby gedoopt. Dan ben ik toch al bekeerd? Of niet 
soms?

• Er is toch ook een toeleidende weg naar God? Ik denk dat ik meer tijd nodig 
heb.

• Ik probeer te leven zonder te zondigen. Lukt niet helemaal, maar ik doe mijn 
best. Zou dat niet voldoende zijn voor God.

Bovenstaande opmerkingen komen veelal van Godvrezende en serieuze mensen. 
Zij hebben respect en eerbied voor God en Zijn Woord. Toch hebben de meesten 
geen vrede met God gevonden. Wat ontbreekt? Ik ga nu niet in op iedere opmer-
king. Maar wil graag doorgeven wat Gods Woord zegt dat noodzakelijk is.

De Heere Jezus zegt dat u opnieuw geboren moet worden, anders kunt u het 
Koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Opnieuw geboren worden betekent met 
Jezus sterven aan je zondige natuur en karakter en met Hem opstaan in een nieuw 
leven. Een nieuw leven waarin de Heere Jezus de eerste plaats heeft. 
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Het klopt, dat kunt u zelf niet doen. Maar de Heere wil dat graag doen, want Hij wil 
dat alle mensen zalig worden. U moet echter wel willen. Ga naar Hem toe in gebed 
en zeg dat u wel opnieuw geboren wil worden. Hij gaat dat gebed zeker verhoren! 

En de uitverkiezing dan? Daarvan geldt ook: God verkiest die uitverkoren wil wor-
den. Het enige wat wij hoeven te doen is op Gods rijke aanbod van genade ingaan. 
De mens kan zelf kiezen wie hij dienen wil, God of satan. In de Bijbel wordt de 
mens steeds weer voor die keuze gesteld. Als u niet behouden wordt, is dat nooit 
de schuld van God. 

Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.

Het is het diepe verlangen van God dat alle mensen zalig worden.

De Bijbel is het Woord van God. 

Als we willen weten of er een God is, dan kunnen we het beste Gods Woord ter 
hand nemen en lezen wat God heeft laten opschrijven in Zijn boek, de Bijbel, over 
Zichzelf. 

De Bijbel is door mensen geschreven, maar wél door mensen die door de Geest 
van God geïnspireerd en geleid werden, of die zelf de woorden van God rechts-
reeks ontvangen hadden. Zoals bijvoorbeeld Abraham, Mozes en de profeten. 
“Heel de Schrift is door God ingegeven” en “de profetie is destijds niet voortge-
bracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige 
Geest gedreven, hebben gesproken.”

Spreuken 30:5:  “Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot 
Hem de toevlucht nemen.” 

Kunnen we buiten de Bijbel om er ook achter komen of er een God is? Ja, ieder 
mens heeft een ingeboren Godsbesef. Als de mensen hierover bevraagd worden 
dan hoor je heel vaak, ja, ik geloof wel dat er een hogere macht is. Mensen, volken, 
die nog nooit van God gehoord hebben, hebben meestal wel een vorm van religie, 
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een afgod of een geest die ze aanbidden. In veel gevallen de geesten van voorou-
ders.

Er zijn vele mensen die God niet erkennen als Schepper. Ze geloven niet dat God 
bestaat. Gevolg. De mens maakt een god van zijn eigen ego. Of hij maakt voor 
zichzelf een god, een afgod van hout of steen of hij aanbidt een mens. Er zijn vele 
idolen in deze wereld. Kijk maar naar de sport. Of mensen zitten volkomen vast aan 
aardse bezittingen. 

Veel mensen, zelfs ook christenen, zijn door voortdurend druk te zijn met allerlei 
activiteiten, bewust of onbewust bezig om God en de Heere Jezus buiten hun leven 
te houden. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn druk met zichzelf en met 
hun eigen beslommeringen. Vooral het de hele dag bezig zijn met de smartphone 
heeft een geweldige impact en leidt de mens af van het enige ware dat nodig is. 
Men is verder:

• Druk met de huishouding.
• Druk met de inrichting van de woning.
• Druk met gezond leven en bewegen.
• Druk met allerlei soorten ontspanning en met de vakantie.
• Druk met de kinderen en de kleinkinderen.

Allemaal dingen die op zich belangrijk zijn voor mensen. Maar de vraag blijft of 
God en de Heere Jezus dan nog wel op de eerste plaats in ons leven staan? Laten we 
een voorbeeld nemen aan Maria, die het goede deel uitgekozen had door te zitten 
aan de voeten van de Heere Jezus. Vragen we nog wel naar Gods wil en leiding in 
ons leven?

Naast het ingeboren Godsbesef kan men vanuit de natuur, de schepping, zien dat 
er een God, dat er een almachtig Opperwezen moet zijn, Die dit alles zo ingenieus 
geschapen heeft. Zoiets moois ontstaat toch niet vanzelf? Vanuit een zgn. oerknal? 
Dit alles kan toch niet door evolutie ontstaan zijn? Er is geen mens die een made-
liefje kan maken, zelfs geen grassprietje. Hoe prachtig zit het menselijk lichaam in 
elkaar!
“Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met glorie ge-
kroond,” lezen we in Psalm 8 over de mens.
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Wat een geweldige variatie aan planten en bloemen, aan dieren, vogels, insecten. 
Zie naar de zon, de maan en de sterren. De onmetelijke grootheid van het heelal.

Psalm 8 :1  HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw 
majesteit getoond hebt boven de hemel.

Psalm 19:1  De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen 
werk. (SV) 

De grootheid van de schepping.

God is nog veel groter dan het heelal, waarvan men tegenwoordig schat dat het 
een straal van 70 miljard lichtjaren heeft. De zon heeft een diameter van 1.392.000 
km. wat 109 keer zo groot is als die van de aarde (12756 km.). De maan heeft een 
doorsnede van 3476 km. De afstand van de aarde naar de maan bedraagt 384.400 
km. en naar de zon 149.600.000 km. Het licht van de zon heeft 8 min. en 19 secon-
den nodig om de aarde te bereiken. De snelheid van het licht is 299.792. km. per 
seconde. En dan is er nog de superplaneet VY Canis Majoris. 

Een vliegtuig dat 900 km. per uur vliegt zou 1165 jaar nodig hebben om daar om-
heen te vliegen. Dat zelfde vliegtuig zou er een half jaar voor nodig hebben om om 
de zon te vliegen, non stop! Men beweert dat er zonnen zijn die miljoenen keer 
zo groot zijn als de zon die wij kennen en ook miljoenen keer zo veel licht geven. 
Zo zijn er ook nog meer van die grote super planeten. Dat behoort allemaal tot de 
schepping van God. Er staat in: 

Psalm 104:1  Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent 
met majesteit en glorie bekleed. 2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de 
hemel uit als een tentkleed. 3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, 
maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. 4 Hij maakt Zijn 
engelen tot hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur…….

Psalm 104:24  Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de 
aarde is vol van Uw rijkdommen. 

Psalm 104:31  De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, laat de HEERE Zich ver-
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blijden in Zijn werken. 32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, 
dan roken zij. 33 Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen 
zingen, mijn leven lang. 34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij 
in de HEERE verblijden. 35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen 
zullen er niet meer zijn. Loof de HEERE, mijn ziel! Halleluja!

Psalm 139:13  Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder 
geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn 
Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, 
toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de 
aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek 
beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht be-
woont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeu-
wige kracht. Amen.

Hoe kan ik ervaren dat God leeft?
 
• Vanuit de schepping kan men zien dat er een levende God bestaat.
• Door te gaan geloven dat Hij er is, dat Hij bestaat.

Wie Hem zoekt, zal Hem vinden. God zegt in:
Hebreeën 11:6  Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot 
God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van degenen, die Hem zoeken.

Wie dus God wil ervaren in zijn of haar leven moet naar Hem op zoek gaan. Dat 
zoeken houdt in dat je wel gelooft dat Hij bestaat, anders ga je toch ook niet zoe-
ken? God heeft Zich geopenbaard in Zijn Zoon. Vraag de Heere Jezus of Hij Zich 
aan je wil openbaren.

Johannes 1:18  …..de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft 
Hem ons verklaard.

Kolossenzen 2:9  Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
Graag geef ik u het getuigenis door van iemand uit de Bijbel.
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Job, een rechtvaardig man, die bijzonder door satan werd geplaagd, onder de toe-
lating van God. Die ondanks deze beproeving tot het volgende getuigenis kwam:

Job 19:25  Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof op-
staan. 26 En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aan-
schouwen. 27 Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een 
vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.

Soms openbaren God of de Heere Jezus Zich door dromen.

Iets over de Psalmen.
Dit hoofdstuk ben ik begonnen met Psalm 84. In dit boek zult u meerdere 
Psalmteksten tegenkomen. Dat komt omdat de Psalmen zo rijk van inhoud zijn. 
Het is een echt troostboek. Maar ook een profetisch boek.

Want veel teksten verwijzen naar de komende Messias. Zijn alle profetieën al ver-
vuld? Nee, er zijn ook teksten die verwijzen naar het komende Vrederijk van de 
Messias. De meeste Psalmen zijn geschreven door koning David, een man naar 
Gods hart. Bestemd voor de tempeldienst, om gezongen te worden door de pries-
terkoren.
Dus alleen bestemd voor Israël? Nee, dat niet. Sommige Psalmen gaan alleen over 
Israël en kunnen niet door een NT gemeente ingevuld worden. Maar de Psalmen 
die over de Messias gaan en de echte troost- en lofpsalmen kan een NT gemeente 
van harte meezingen.
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2. IS GOD EEN PERSOON OF 
GEEST, OF ALLEBEI?

God is een Persoon, maar God is ook Geest. 

God is een Drie-Enig God en bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie 
Personen van één en hetzelfde Wezen.
Waaruit blijkt dat God een Persoon is? 

Dat blijkt uit Zijn spreken, Zijn daden, Zijn horen, Zijn zien en nog meer eigen-
schappen. Zijn Zoon had op aarde een menselijk lichaam. Zijn Zoon heeft nu een 
verheerlijkt Lichaam. Hij is de Zoon des mensen en de Zoon van God. De Geest is 
ook een Persoon. Dat blijkt onder andere uit het feit dat we Hem kunnen bedroe-
ven en dat Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 

Jezus heeft gezegd:
Lukas 10:22  Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie 
de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil 
openbaren.

Johannes 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 
van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Johannes 4:24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid.

Johannes 6:44  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, 
hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 45 Er is geschreven in de profe-
ten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord 
en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die 
van God is; Híj heeft de Vader gezien.  
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De apostel schrijft:
2 Korinthe 3:17   De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, aldaar is 
vrijheid.

Wie is de Heere Jezus?

In veertien verzen (Hebreeën 1:1-14) beschrijft de apostel wie de Heere Jezus is. Hij 
schrijft deze brief aan de Joodse gelovigen. Jezus is ook God, God de Zoon. De 
profeten hebben in het verleden al heel vaak over de Messias gesproken.

Hebreeën 1:1  In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze 
voorouders gesproken. 

In de tijd van de discipelen heeft de Heere Jezus, toen Hij op aarde was, in lichame-
lijke gedaante gesproken als de Zoon des mensen. Hij is in een verheerlijkt lichaam 
opgestaan. 
Door de Messias is ook de wereld geschapen.

Johannes 1:3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is.

Hebreeën 1:1  Maar nu, in onze tijd, in de laatste dagen, heeft Hij tot ons gesproken 
door Zijn Zoon, 2 aan Wie Hij alles heeft gegeven als Zijn Erfgenaam en door Wie Hij de 
wereld heeft gemaakt. 

Dat betekent dat de laatste dagen, volgens de Bijbel, beginnen vanaf de geboorte 
van de Heere Jezus.
Het is duidelijk, als we op de tekenen van de tijd letten, dat we ons nu bevinden in 
de laatste van de laatste dagen.
De Heere Jezus vergelijkt die tijd met de weeën van een barende vrouw. Weeën die 
elkaar steeds sneller opvolgen. 

De Heere Jezus is als God de Zoon, evenals God, almachtig. Hem is gegeven alle 
macht in de hemel en op de aarde.
Vol aanbidding riep Thomas uit: “Mijn Heere en mijn God!”
Jezus zegt: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
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Hebreeën 1:3  Gods Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en 
doet, blijkt dat Hij van hetzelfde wezen als God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig 
woord. Hij heeft hetzelfde gezag als God de Vader. 

Door voor ons te sterven en Zijn bloed te storten, heeft Hij ons gereinigd en heeft 
al onze zonden, het bewijsstuk dat tegen ons getuigde, uitgewist. Daarna is Hij 
gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God, Die in de hemelen is. 

Hebreeën 1:4  Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt 
uit de prachtige naam die Zijn Vader Hem heeft gegeven: ‘Zoon van God’. 

Hebreeën 1:5  Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: “U bent mijn 
Zoon. Vandaag heb Ik U de eer gegeven die bij U past.” Maar Hij zei dat wel tegen Jezus. 

Een andere keer zegt God de Vader: “Ik ben Zijn Vader en Hij is mijn Zoon.” 

Hebreeën 1:6  En toen Hij Zijn enige Zoon naar de aarde zond, zei Hij: “Laten alle en-
gelen van God Hem aanbidden.” 7 God zegt van Zijn engelen dat zij zo vlug zijn als de 
wind; dienaars van vuur en vlam. 8 Maar van Zijn Zoon zegt Hij: “Aan Uw Koninkrijk, o 
God, komt nimmer een einde; 

Hebreeën 1:10  Hij wordt ook ‘Heere’ genoemd, als er staat: “Heere, in het begin hebt 
U de aarde gemaakt; en de hemel is het werk van Uw handen. 11 Eens zullen die vergaan, 
maar U blijft voor altijd. Zij zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren; 12 op een 
dag zult U ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar U zult Zelf nooit veranderen; aan 
Uw jaren zal geen einde komen.” 

Hebreeën 1:13  Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen Zijn Zoon: “Ga 
hier naast Mij op de ereplaats zitten, totdat Ik al Uw vijanden aan Uw macht heb onder-
worpen”? 14 Nee, want de engelen zijn geesten, die God dienen en die Hij erop uit stuurt 
om de mensen die gered worden, te helpen.

1 Johannes 5:6  Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de 
Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, 
Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. 7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de 
Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die getuigen 
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op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

2 Johannes 1: 9  Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 
niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.
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3. WAT ZEGT GOD OVER 
ZICHZELF?

In de volgende teksten beklemtoont de HEERE, dat wat Hij zegt, echt zal gaan 
gebeuren. De HEERE voegt er steeds aan toe: “zo waar Ik leef”. Die toevoeging zou 
eigenlijk niet nodig moeten zijn. Maar vanwege de ongelovigheid van de mensen 
zegt de HEERE dit erbij. Ook vanwege de belangrijkheid van de boodschap. 

Het is toch heel belangrijk dat de HEERE zegt dat Hij geen lust heeft in de dood 
van de goddeloze, maar daarin dat deze zich bekeert en leeft. Dat is een zaak van 
eeuwig behoud of eeuwig verloren gaan. Maar de Heere is zo liefdevol dat Hij niet 
ophoudt de mensen te waarschuwen. 

Numeri 14:19  Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de groot-
heid van Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier 
toe. 20 De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven.

Numeri 14:21  Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEE-
RE vervuld worden!

Numeri 14:21 is een profetische tekst. In de toekomst zal dit gaan gebeuren, dat 
de hele aarde vervuld zal worden met de heerlijkheid van de HEERE. Wanneer 
zal dat gaan gebeuren? Dat zal zijn op de Nieuwe Aarde. Niet in het Messiaanse 
Vredesrijk? Nee, want in dat rijk leven wel gelovige mensen, maar nog wel mensen 
met een zondige oude natuur. Er sterven in dat Rijk ook nog mensen. 

Aan het einde van dit duizendjarige Vrederijk blijkt, dat niet alle gelovigen van de 
volken ook wedergeboren zijn. Want dan trekken ze onder leiding van Gog op naar 
Jeruzalem, om tegen de Koning van Israël te strijden. Daar gaan die opstande-
lingen ten onder. Want de Heere Jezus is almachtig en Hij is Overwinnaar. In de 
volgende teksten lezen we daar ook over.
 
Deuteronomium 32:39  Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood 
en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die uit Mijn hand redt! 40 
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Want Ik hef Mijn hand op naar de hemel en zeg: Zo waar Ik in eeuwigheid leef: 41 Als Ik 
Mijn glinsterend zwaard wet, Mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal Ik de wraak laten 
terugkomen op Mijn tegenstanders, en het hun die Mij haten, vergelden. 

Opdat u leeft! De voorwaarde van God om te leven:
Doe niets af van Gods Woord en voeg er niets aan toe. Opdat u leeft.

Deuteronomium 4:1  Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepa-
lingen die ik u leer te doen; opdat u leeft en u het land dat de HEERE, de God van uw 
vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. 2 U mag aan het woord dat ik u gebied, 
niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, 
die ik u gebied, in acht neemt.

Als de mens zich bekeert, zullen zijn overtredingen hem later niet 
door God in herinnering gebracht worden. 

In Ezechiël 14:19-23 waarschuwt de profeet namens God dat alleen bekering een 
mens kan redden. Hem kan doen ontkomen aan de eeuwige straf. God voegt er 
nog een troostvolle-, heerlijke belofte aan toe. Als de mens zich bekeert, zullen zijn 
overtredingen hem later niet door God in herinnering gebracht worden.

Nu is het zó, dat een bekeerd mens nog wel regelmatig last kan hebben van vroe-
gere zonden. Satan kan dit gebruiken om hem aan te klagen. Hij is de aanklager 
van de broederen. Hij doet dat zelfs dag en nacht staat er in Openbaring. Maar als 
de zonden door God vergeven zijn, komt God daar niet meer op terug. De rekening 
is niet alleen doorgestreept, maar de schuld is uitgewist. Dat is de betekenis van 
gerechtvaardigd zijn voor God. 

Voor God staan we nu alsof we nooit gezondigd hebben. We zijn niet meer naakt, 
zoals Adam en Eva zichzelf na de zondeval ervaarden in de nabijheid van God. We 
zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus en met de heiligheid van Christus 
die ons door het geloof toegerekend worden. 
 
Ezechiël 14:19  Of als Ik de pest in dat land zou zenden en Mijn grimmigheid erover 
bloedig uitstorten om daar mens en dier uit te roeien, 20 en al zouden Noach, Daniël en 
Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, geen zoon, geen 
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dochter zouden zij kunnen redden, zíj zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen le-
ven redden. 21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan 
heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in 
leven blijven, hij zal niet sterven.

Ezechiël 14 22  Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in her-
innering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven. 
23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere 
HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

LEEF! Heeft de HEERE gezegd tegen Israël.
Maar Israël, die door de HEERE levend gemaakt werd, bleef niet in deze staat. Ze 
gingen weer verder met zondigen, ongehoorzaam zijn en met het dienen van de 
afgoden. 

Het Leven is in God en in Zijn Zoon.

Johannes 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft 
Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de hel, maar is uit de dood 
overgegaan in het leven. 25Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de 
doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. 
26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het 
leven te hebben in Zichzelf;

Met doden in vers 25 worden bedoeld mensen die geestelijk dood zijn voor God.

Johannes 6:33  Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de 
wereld het leven geeft.

Johannes 6:40  En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon 
ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:47  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

Johannes 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; 
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Johannes 6:57  Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo 
zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; 
niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal 
in eeuwigheid leven.

Johannes 6:63  De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De 
woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Johannes 11:26  als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood 
dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.

Johannes 12:49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezon-
den heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 50 
En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij 
gezegd heeft.

De Gemeente is een hemels volk, Israël is een aards volk. Dit heb ik dikwijls horen 
zeggen in kringen van Baptisten en Evangelische Gemeenten. Wat bedoelt men hier 
mee en is het waar? Waar is die uitspraak op gebaseerd? In Johannes 10 en Johannes 
14 spreekt de Heere Jezus over Zijn schapen, Zijn kudde, Zijn Gemeente. Hieruit 
blijkt dat er voor de Gemeente een plaats bereid is in de hemel. Maar Israël dan? De 
Gemeente die naar de hemel gaat bestaat geheel uit wedergeboren gelovigen, zowel 
Jood als heiden. De naam Israël is de aanduiding voor zowel het land als het volk. 

Voor het volk Israël, het Joodse volk, staan ook beloften in Gods Woord. Als we die 
beloften goed lezen, zien we dat een deel van het Joodse volk nu al tot bekering 
komt en is gekomen en bij de komst van de Heere Jezus zullen ze allemaal tot be-
kering komen. Dit betreft de mensen die op dat moment leven. Deze gaan in het 
land Israël wonen, of ze wonen er al, en gaan onder het Koningschap van Jezus, de 
Heere dienen in het Messiaanse Vrederijk. 

Maar wat gebeurt er dan met de gelovige Joden, die al gestorven zijn en in het 
Paradijs leven? Wat wij uit Gods Woord kunnen opmaken in Hebreeën 11, zagen 
deze geloofshelden uit naar de stad met fundamenten, het hemelse Jeruzalem. 
De Messias belijdende Joodse mensen zijn evenals wij, leden van het Lichaam van 
Christus. 
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Efeze 2:14  Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 15 En door de tussen-
muur, die scheiding maakte, af te breken heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietge-
daan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.

Johannes 12:26  Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook 
Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 

Johannes 14:3  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als 
Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

Johannes 17:24  Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad 
vóór de grondlegging van de wereld. 

2 Korinthe 5:1  Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken 
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig 
in de hemelen………..8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in 
om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.

God maakt Zich bekend door Zijn Naam. 
Wie is de IK BEN DIE IK BEN?

Waarom is het zo belangrijk om Gods Naam te kennen? Als je de naam van iemand 
kent, dan krijg je de gelegenheid om hem beter te leren kennen. Mozes, de toe-
komstige leider van Israël, vond het belangrijk om de Naam van God te weten. Dat 
had zijn reden, want hij moest het volk een boodschap van God overbrengen. Dat 
volk wist niet wie God was, want zij dienden de afgoden van Egypte.

God heeft Zich geopenbaard in de Heere Jezus en door middel van Hem de naam 
IK BEN ingevuld en vervuld: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de 
Deur. Ik ben de goede Herder. Ik ben het Brood des levens. Ik ben het Licht der 
wereld. Ik ben het Water des Levens. Ik ben de Opstanding en het Leven.”
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Exodus 3:13  En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen 
hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat 
is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN 
DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar 
u toe gezonden.

In het Hebreeuws hebben alle namen een betekenis. Dikwijls zegt het iets over 
iemands karakter of over zijn bediening. In het bijzonder als die naam door God is 
gegeven. Als je dus de naam van iemand uit de Bijbel weet, dan zegt dat heel veel 
over de persoon. 
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4. GOD HEEFT ZICH 
GEOPENBAARD.

In Zijn schepping.

Psalm 8:2  HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw 
majesteit getoond hebt boven de hemel. 3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelin-
gen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand 
en wraakzuchtige te laten ophouden. 4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de 
maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 

Psalm 8:5  wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U 
naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem 
met eer en glorie gekroond.7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt 
alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van 
het veld, 9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën 
gaat.10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

God heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord en door Zijn Woord.

Johannes 1:1  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder 
dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het leven en het leven 
was het licht van de mensen. 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft 
het niet begrepen.

Genesis 1:3  En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Psalm 33:6  Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van 
Zijn mond heel hun legermacht.

Efeze 3:9  en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan 
het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle 
dingen geschapen heeft door Jezus Christus, 
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Kolossenzen 1:16  Want door Hem (Jezus) zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschap-
pijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Hebreeën 1:2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 
gemaakt heeft.

1 Johannes 1:1  Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien 
hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 
Woord des levens 2– want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getui-
gen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3 
wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons 
hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.

In Zijn machtige daden.

God toont Zijn almacht in Zijn daden. 
Als we geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde, zien we ook Zijn al-
machtige daden in de natuur. Ieder voorjaar wordt het aanzien van de aarde weer 
vernieuwd door de werking van Gods Geest.

In de Evangeliën en in het boek Handelingen zien we dat God machtige wonderen 
van genezing doet, zelfs doden opwekt. Door de Heere Jezus en door de aposte-
len. Deze waren in de eerste plaats bedoeld als tekenen om aan te tonen dat Jezus 
Christus de Zoon van God is, de beloofde Messias voor Israël. 

In de Bijbel kunnen we lezen over de grote daden die God gedaan heeft in en met 
Zijn volk Israël.

Psalm 98:1  Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan;

Psalm 105:1  Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de 
volken. 2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonde-
ren……5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen 
van Zijn mond, 
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Vele wonderen die God gedaan heeft voor Israël staan uitgebreid beschreven in het 
Oude Testament. We noemen hier de belangrijkste:

• De plagen in Egypte om Israël te bevrijden uit de hand van Farao.
• De doortocht door de Rode Zee.
• Het onderhouden en voeden van een paar miljoen Israëlieten in de woestijn 

gedurende 40 jaren.
• De doortocht door de Jordaan.
• De intocht in het beloofde land.
• De val van Jericho.
• De overwinning van koning David op zijn vijanden.
• De bouw van de tempel door Salomo.
• De terugkeer uit ballingschap, uit Babel 
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5. GOD HEEFT ZICH 
GEOPENBAARD IN ZIJN 
ZOON.

Door de woorden van de Heere Jezus.

God heeft Zich heel Persoonlijk geopenbaard in Zijn Zoon Yeshua, of Jezus in het 
Grieks. God heeft Zich ook door de profeten van Israël meer direct laten kennen. 
Ze waren Zijn Woordvoerders. Niet alleen zagen ze daardoor Wie Hij is, maar ook 
hoe Hij is. 

Psalm 30:6  Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgun-
stigheid.

In het NT heeft de Heere Jezus laten zien Wie God, de Vader is. Hij heeft ons Hem 
verklaard. “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”, zegt de Heere Jezus. Nadat de 
Heere Jezus naar Zijn Vader terug gegaan is, heeft Hij Zich ten laatste nog geopen-
baard aan Paulus, die daarna de apostel voor de volken werd. 

Wie God wil leren kennen, moet geloven dat Hij leeft, dat Hij er is. Dat Hij er altijd 
zal zijn. God is een betrouwbaar God. God doet niets geheimzinnigs, is open en 
transparant en deelt Zijn plannen aan de mens mee. 

God is een God Die leeft. God spreekt. God ziet. God hoort. God zwijgt. God is 
verheugd. God is blij. God is boos. God toornt. 

God heeft zowel in het OT als in het NT gesproken tot mensen en door mensen. 
God heeft Zich in het OT o.a. geopenbaard aan Abraham en aan Mozes en aan 
enige Oudsten van Israël, althans gedeeltelijk, (Exodus 24:8-10).Want niemand kan 
God zien en blijven leven.
God heeft Zich ook in het OT geopenbaard in Zijn Zoon, de Messias, als de Engel 
van de Heere. 
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Afgoden zijn dode voorwerpen van b.v. hout of steen. Zij kunnen niet spreken, niet 
horen noch zien. Als ze zich al manifesteren, kan dat omdat ze gebruikt worden 
door demonen. Het zijn door mensen bedachte goden. Arm en verloren is de mens 
die op zelf gemaakte goden vertrouwt en die aanbidt. 

Satan en zijn engelen zijn geen denkbeelden van mensen. Het zijn geschapen we-
zens, die hun Schepper ongehoorzaam zijn geworden en daarom uit de hemel ver-
dreven zijn. Mensen die de Heere Jezus niet kennen, bevinden zich in de macht van 
de duisternis en zijn bewust of onbewust slaven van de boze en van de zonde. Satan 
wordt ook genoemd de god van deze eeuw en ook de aanvoerder van de machten 
in de lucht, van de geest die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. 
Efeze 2: 2. 

Genesis 6:6  Het berouwde God dat Hij de mens gemaakt had. De zondvloed – de 
straf op de zonde van een bedroefd God. Het smartte Hem in Zijn hart dat Hij de mens 
geschapen had.

Jezus toont Zijn Goddelijke macht. 
Daardoor heeft Hij ook het Wezen van God, Zijn Vader, geopenbaard. Want Jezus 
en de Vader zijn Eén.

Kenmerken, namen van de Heere Jezus.

Deze namen vinden we in de verzen 34 t/m 52 van Johannes 1.
Zoon van God, Lam van God, Rabbi, Meester, Messias, Christus, Zoon van Jozef, 
Koning van Israël, Zoon des mensen.

Johannes 1:34  En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. 35 De volgen-
de dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. 36 En toen hij Jezus zag 
lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! 37 En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen 
en zij volgden Jezus. 38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen 
hen: 39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), 
waar woont U? 40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woon-
de en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur. 41 Andreas, de broer 
van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem 
gevolgd waren. 
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42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias 
gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. 43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek 
hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat 
vertaald wordt met Petrus. 44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij 
vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. 45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad 
van Andreas en Petrus. 

46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes 
in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit 
Nazareth. 47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus 
zei tegen hem: Kom en zie. 48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: 
Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. 49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar 
kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de 
vijgenboom was, zag Ik u. 

50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de 
Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: 
Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 52 En Hij zei 
tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en 
de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

Door Zijn daden:

Wonderen en machtige daden door de Heere Jezus verricht tijdens Zijn verblijf 
op aarde.

Jezus heeft vele wonderen gedaan. Dit waren tekenen om te bewijzen dat Hij de 
Zoon van God is en om Zijn woorden te bevestigen. Hij is, nadat Hij vrijwillig Zijn 
leven gegeven heeft, weer opgestaan uit de dood door eigen kracht en opgevaren 
naar de hemel. Dat zijn toch machtige daden? 

Jezus werkt de werken van Zijn Vader.

Johannes 5:36  Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want 
de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, 
getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft.
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Zie ook Johannes 10:25, 37,38

• Jezus toont Zijn macht over Zijn schepping.
• Jezus geneest mensen uit Israël en de volken.
• Jezus toont Zijn macht over de dood.
• Jezus drijft boze geesten – duivels – uit.
• Jezus staat Zelf op uit de dood.
• Door vele tekenen en wonderen heeft Jezus bewezen de Zoon van God te 

zijn. Hij en de Vader zijn één. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde.
• Jezus is de tempel van God.
• Jezus maakt Zijn gelovigen tot tempels van God door de inwoning van de 

Heilige Geest.

Jezus toont Zijn macht over Zijn schepping.

Jezus verandert water in heerlijke wijn van de beste kwaliteit.
“Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.”
Jezus is de Schepper van alles, van hemel en aarde.
Jezus openbaart Zijn heerlijkheid.

Hij heeft 240 liter wijn gemaakt uit water. Alleen voor deze bruiloft? Dat zou kun-
nen. Het feest duurde waarschijnlijk zeven dagen en misschien kwamen alle men-
sen uit het dorp wel op bezoek om de bruiloft mee te vieren. 

Johannes 2:9  Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden 
was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept 
hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. 10 En hij zei tegen hem: 
Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, 
daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. 11 Dit heeft Jezus gedaan als 
begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en 
Zijn discipelen geloofden in Hem.

Vermenigvuldiging van de broden en de vissen voor vijfduizend mannen.
Waarschijnlijk gezamenlijk met hun vrouwen en kinderen.
Johannes 6:10-14
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Jezus geneest ook mensen uit de volken.

Genezing van een door een demon bezeten meisje uit het gebied van Tyrus en 
Sidon. Dus buiten Israël.
Mattheüs 15:21-28 Een groot geloof.

Jezus toont Zijn macht over de dood. 

Dochtertje van Jaïris opgewekt uit de dood. 
Mattheüs 9:18 

Lazarus opgewekt uit de dood.
Johannes 11:1 

Jongeling te Naïn opgewekt uit de dood. 
Lukas 7:12 

Jezus drijft boze geesten-duivelen uit.

Jezus toont Zijn macht over satan.
De eerste zendeling in het buitenland. 
Mattheüs 4:24 

Door ongeloof konden de discipelen niet genezen.
Mattheüs 17:14 

Jezus wordt gesmaad, bespot, gegeseld en overgeleverd om gekruisigd te wor-
den. 
Mattheüs 20:18  Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de Over-
priesters en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroorde-
len; 19 en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen 
en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. 

Het sterven van Gods Zoon.
Mattheüs 27:45  En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 
negende uur toe. 46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, 
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lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 47 
Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. 48 En 
meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem 
op een rietstok en gaf Hem te drinken. 

Mattheüs 27:49  Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om 
Hem te verlossen. 50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51 En zie, het 
voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde 
en de rotsen scheurden; 52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen 
die ontslapen waren, werden opgewekt; 53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, 
kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

De Heere Jezus gaf de geest. Hij had de macht gekregen van Zijn Vader om vrijwil-
lig Zijn leven af te leggen en Zijn leven weer te nemen, (Johannes 10:18).

De opstanding van de Zoon van God.
Mattheüs 28:1  Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de 
week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. 2 En zie, er 
vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, 
ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. 3 Zijn gedaante was als 
een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst voor hem en wer-
den als doden. 5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te 
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 
zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. 

Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. 

Jezus is de Redder. 

Mattheüs 18:11  Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren 
was. 

Jezus zegt in Mattheüs 18 dat een mens niet verloren gaat, maar al verloren is. 
Zonder bekering tot God is een mens al verloren. Al leeft die mens voor het oog 
nog zo netjes. God ziet echter het hart aan en weet wat er in een mens leeft aan 
gedachten en begeerten. 
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Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 
zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.18 Wie in Hem 
gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet 
geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon onge-
hoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Mattheüs 19:29  En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of 
kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig 
ontvangen en het eeuwige leven beërven. 30 Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en 
veel laatsten de eersten. 

2 Petrus 3:9  De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), 
maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen 
tot bekering komen. 

Jezus is de Rechter. 

2 Petrus 3:7  Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als 
een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van 
het verderf van de goddeloze mensen. 

Jezus zal aan het einde van de tijden de volken oordelen. God heeft Zijn Zoon naar 
deze wereld gezonden om mensen te redden van het eeuwig verderf. God wil niet 
dat mensen eeuwig verloren gaan. De Zoon gehoorzaamde Zijn Vader. Ja, het was 
Zijn lust, Zijn spijs om de wil van Zijn Vader te doen. 

Aan de tijd van genade en redding komt echter eens een door God bepaald einde. 
Sommige mensen leven maar kort, anderen mogen heel oud worden. Niemand 
weet echter wanneer het einde komt. Wat houdt u tegen om deze God te dienen, 
om in deze Jezus te geloven? Als u meent dat u niet kunt, vraag dan God of Hij u 
gewillig wil maken. Stel niet uit, want u weet niet wanneer uw einde komt. Of wan-
neer de Heere Jezus terugkomt. Het is momenteel heel duidelijk dat de komst van 
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de Heere Jezus dichtbij is als we letten op alle tekenen om ons heen. Alle tekenen 
die de Heere Jezus noemt in Mattheüs 24, komen tegelijk en in versneld tempo 
over deze aarde.

Aan het einde van een mensenleven volgt de beoordeling en veroordeling door 
God, als Rechter. God heeft deze taak echter overgegeven aan Zijn Zoon.

Johannes 3:18  Wie de Zoon heeft, wordt niet veroordeeld. Wie de Zoon niet heeft, is 
reeds veroordeeld. 

Hebreeën 9:27  En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten ster-
ven en dat daarna het oordeel volgt.

Het is de Zoon, Die na Zijn Hemelvaart van God, de Vader, alle macht ontvangen 
heeft in de hemel en op de aarde. Hij heeft ook de volmacht ontvangen om als 
Rechter ieder mens te beoordelen of te veroordelen. 
Het eindoordeel vindt plaats als de Heere Jezus gezeten is op de grote witte troon 
in de hemel, (Openbaring 20). 

De gelovigen worden beoordeeld op grond van het feit of hun werken in de Heere 
verricht zijn, of niet. De ongelovigen worden veroordeeld. De gelovigen ontvangen 
eeuwig leven in het Paradijs en hun wacht de eeuwige erfenis, want zij zijn mede 
erfgenamen van Christus als leden van Zijn Lichaam. De ongelovigen gaan, in 
afwachting van hun veroordeling, eerst naar het dodenrijk. Gescheiden van het 
Paradijs. Daarna volgt aan het einde van de tijden hun eeuwige veroordeling tot 
de hel. 
Vergelijk de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ze waren geschei-
den door een onoverbrugbare kloof. 

Veroordeling van de ongelovigen.
Mattheüs 13:41  De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn 
Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, 
42 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 
43 Dan zullen de recht vaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. 
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen…….. 49 Zo zal het bij de voleinding van de 
wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardi-
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gen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 

Mattheüs 15:13  Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet 
geplant heeft, zal uitgetrokken worden. 

Markus 3:28  Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen 
worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben; 29 maar wie ge-
lasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar 
is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. 

2 Thessalonicenzen 1:8  wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die 
God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet ge-
hoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht 
van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 10 wanneer Hij zal gekomen zijn 
om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die 
geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). 

Veroordeling van de antichrist.

De Heilige Geest, Die in de Gemeente woont, in het hart van elke gelovige, weer-
houdt de openbaring van de antichrist op aarde. Totdat de Gemeente wordt opge-
nomen. 

2 Thessalonicenzen 2:7  Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. 
Alleen is er Iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En 
dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van 
Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst 
overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van 
de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En 
daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

Jezus is de tempel van God.

Johannes 2:19  Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen 
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zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel 
gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? 21 Maar Hij sprak over de tempel 
van Zijn lichaam. 22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen 
zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus 
gesproken had.

Mattheüs 26:61  Maar ten slotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft 
gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen.

Markus 14:58  Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen ge-
maakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen.

Markus 15:29  En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: 
Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, 30 verlos Uzelf en kom van het 
kruis af!

Jezus maakt de gelovigen tot tempels van God.

Nu de gelovigen tempels van God zijn door de inwoning van de Heilige Geest, staan 
ze aan dezelfde gevaren bloot als de tempel in het OT. Welke gevaren waren dat?
• Toen Nehemia een tijdje weg was, kreeg een tegenstander, een heiden, een ka-

mer in de tempel (Tobias). Dat ging ten koste van de Levieten, want het was hun 
voorraad kamer. De Levieten waren daarom allemaal weggevlucht. Bovendien 
werd door deze heiden de tempel verontreinigd. 

• Deze geschiedenis leert ons dat wij geen plaats moeten geven in ons leven of 
in onze gedachten aan iets dat niet van de Heere is, maar van de wereld. Dan 
is het erg belangrijk dat de Heere Jezus de eerste plaats heeft in ons leven en 
die plaats ook houdt, (Nehemia 13). Als we al een compromis met de wereld zijn 
aangegaan, moeten we deze radicaal verbreken en verwijderen wat niet van de 
Heere is. Geen onreine lectuur, films e.d. toelaten of verkeerde dingen bekijken 
op de smartphone. “Weest heilig, want Ik ben heilig”, zegt de Heere.

• Tobias had een familierelatie met de priester Jojakim gekregen.
• Daardoor werd Jojakim een mensenbehager. En daarom ging het fout. Dat was 

Jojakims eigen schuld. Een gelovige mag geen juk aangaan met een ongelovige. 
Tobias was een Ammoniet. Hij en zijn nageslacht mochten niet in de tempel 
komen.
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• In de voorhof van de tempel vond koophandel plaats. De Heere Jezus verdreef 
de kooplui. De les voor ons is, dat wij ons geloof niet moeten laten beïnvloeden 
door commerciële overwegingen of om mensen naar de ogen te kijken. Dat zijn 
overwegingen van de afgod Mammon. Dat is heel gevaarlijk.

1 Korinthe 3:16  Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u 
woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, 
want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Hebreeën 3:6  Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als 
wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar 
vasthouden.

1 Petrus 2:6  Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitver-
koren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
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6. GOD HEEFT ZICH 
GEOPENBAARD AAN 
MENSEN.

God heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord, in Zijn Zoon en in Zijn schepping. In 
de Bijbel kunnen wij lezen en ontdekken Wie God is. Hij heeft Zich geopenbaard 
aan mensen. Hij heeft Zich Persoonlijk geopenbaard aan Adam en Eva, het eerste 
mensenpaar. Hij wandelde met hen in de hof van Eden. 

God heeft Zich geopenbaard aan Henoch. 

Henoch wandelde met God. Van Henoch staat geschreven dat hij profeteerde. 
Profeteren is de mensen oproepen tot bekering en geloof in God en Gods doel 
en plan bekend maken. In de Brief van Judas staat (1:14) dat Henoch geprofeteerd 
heeft dat in het einde van de tijden de Heere (Messias) zal komen met vele duizen-
den heiligen (gelovigen) om gericht te houden tegen alle goddeloze mensen.

God heeft Zich geopenbaard aan Noach.

Genesis 6:6  Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde ge-
maakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik 
geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende 
dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt 
heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE

Na de zondvloed is één van de eerste daden van Noach, dat hij een altaar bouwt om 
de HEERE een brandoffer te brengen. Noach gebruikt daarvoor reine dieren. Door 
het brandoffer beleed Noach zijn schuld tegenover God, maar ook zijn dankbaar-
heid voor de verkregen bewaring. God aanvaardde zijn offer. 

God richt een verbond op met Noach en zijn nageslacht. Dus met het gehele mens-
dom. Het is een éénzijdig verbond. Van Noach wordt geen tegenprestatie verwacht. 
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Wat belooft God in het verbond met Noach? 

• God zal de aardbodem niet meer vervloeken vanwege de zonde van de men-
sen. 

• God zal niet meer al wat leeft op de aarde vernietigen. 
• Zomer en winter, dag en nacht, koude en hitte, zaaiing en oogst zullen niet 

ophouden. 
• De mensen en de aarde zullen niet meer door een vloed verdelgd worden. 
• Als teken van dit verbond stelt Hij de regenboog in de wolken.

Genesis 9: 9  En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 10en met 
alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van 
alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. 11 Ik maak Mijn verbond 
met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat 
er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten 

Genesis 9:12  En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, 
en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:13 Mijn boog 
heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de 
aarde. 14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken 
gezien wordt, 15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle 
levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees 
te gronde te richten. 

Genesis 9:16  Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig 
verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 17 God zei 
dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle 
vlees dat op de aarde is.

Noach wandelde met God. 
God sprak met Noach over het toekomstig oordeel van de zondvloed. De slecht-
heid van de mensen was zó groot geworden dat God berouw kreeg dat Hij de 
mens geschapen had. Noach en zijn gezin zouden gespaard worden, omdat hij 
God vreesde en met God wandelde. Daarom moest hij een gigantisch grote ark 
bouwen voor het behoud van zijn gezin en van de vele dieren op aarde. 
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Met zijn drie zonen heeft Noach 120 jaar aan de voltooiing van de ark gewerkt. 
Gedurende die 120 jaar werd hij bespot en gesmaad door mensen die doorgingen 
met zondigen tegen God. Na de vloed bouwde Noach een altaar voor de HEERE 
en bracht daarop een offer. 

De vraag komt bij mij op: “In welk opzicht lijkt de huidige tijd op de tijd van Noach?” 
Wel belangrijk om te weten. De Messias zegt Zelf dat Zijn terugkomst zal zijn in 
een tijd met dezelfde kenmerken als gedurende de tijd van Noach. 

Lukas 17:26  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de 
dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij 
werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zond-
vloed kwam en hen allen om deed komen. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de 
Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 

In veel opzichten is de huidige tijd, wat goddeloosheid betreft op deze wereld, óók 
in Israël, groter dan in Noachs tijd. In Noachs tijd werden er nog geen miljoenen 
baby’s in de moederschoot vermoord. (in 2020 46.000.000) 
Wél waren er tegennatuurlijke huwelijken. Dat was een gruwel in Gods ogen. De 
scheppingsorde van God werd doorbroken en overtreden. Dit kunnen we lezen in 
Genesis 6: 1-8.

Toen waren er nog geen oorlogen, waarin massaal door middel van chemische- en 
andere verschrikkelijke wapens mensen vernietigd werden. Wel staat er dat de aar-
de vervuld was van geweld. Als we op deze specifieke tekenen letten, weten we dat 
de Messias ieder moment kan terugkomen.

God heeft Zich geopenbaard aan Abram. 

God begint met de verkiezing van Abram om Zijn reddingsplan uit te voeren. Wat 
betekent dit reddingsplan voor de mensheid?

God heeft een reddingsplan voor de in zonde gevallen mens. 

Nadat satan zich boven God wilde verheffen en de val van de eerste mens door 
ongehoorzaamheid aan hun Schepper plaats vond, is er een voortdurende strijd 
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gaande tussen God en satan. Deze strijd speelt zich af op de aarde, maar ook in de 
hemelse gewesten (in de lucht). Deze strijd is in principe reeds beslist, maar wordt 
pas definitief beslist door de tweede komst van de Zoon van God, de Messias Jezus, 
naar deze aarde. Dit vindt plaats aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk. 

God heeft na de zondeval van Adam en Eva echter heel duidelijk aangekondigd dat 
er Iemand zal komen die de mensen en deze wereld zal bevrijden van satan en Die 
satan de kop zal vermorzelen. Dit werd al aangekondigd in het begin van de Bijbel 
in Genesis 3:15, maar wordt heel duidelijk verwoord in het NT in: 

Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 

Genesis 3:15:  En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 
nageslacht en haar Nageslacht (de Heere Jezus); dat zal u de kop vermorzelen, en u zult 
Het de hiel vermorzelen.

In deze beide teksten is, kort samengevat, de gehele inhoud van de Bijbel, het 
Evangelie, weergegeven. God, de Schepper van deze wereld en van de mens is een 
God van liefde. God is liefde. Maar deze God is ook een heilig en rechtvaardig God, 
Die aan Zijn heiligheid en rechtvaardigheid verplicht is de zondaar te straffen, wan-
neer de mens Zijn aanbod van genade, van verzoening door middel van Zijn Zoon, 
verwerpt. De verwerping van- en het ongeloof in Gods Zoon wordt in de Bijbel de 
grootste zonde genoemd. De gevolgen daarvan staan in: 

Johannes 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon onge-
hoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. 

Wie is Abram? 

Abram is de stamvader van het Joodse volk. Zijn geboortestad Ur, een stad van de 
Chaldeeën, ligt nu in het huidige Irak. Volgens archeologen was Ur een rijke stad 
waarin de afgoden gediend werden. Hij leefde van 1948 – 2123 na Adam. 
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Uit de Bijbel blijkt dat Abram wandelde met God. Dat is wel bijzonder want hij is 
de derde persoon waarvan we dat weten in de, dan ongeveer 2000 jaar bestaande, 
wereld. Hij wordt ook een vriend van God genoemd. God noemde hem Zijn pro-
feet. Hij had dus wel een speciale relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. 

Toen Abram 75 jaar oud was, werd hij door God uitverkoren om de stamvader te 
worden van een groot volk. Een volk waardoor de gehele aarde gezegend zou wor-
den. Een volk waaruit ook de beloofde Messias zou voortkomen. De Messias die 
God aan Adam beloofd had in Genesis 3:15. 

Abram moest het afgodische Ur verlaten en op weg gaan naar het land dat God 
hem zou wijzen. Dat land bleek het land van o.a. de Kanaänieten te zijn. Ook een 
volk dat de afgoden diende. Dat beloofde land is het huidige Israël en nog veel 
meer. De belofte van de HEERE omvat het land: “van de rivier van Egypte af tot 
aan de rivier de Eufraat”. Omdat de zonden van de Kanaänieten e.a. zo groot waren 
geworden, wilde God die volken verdrijven. 

Dat Abram een profeet was blijkt ook uit:

Genesis 15:13  Toen zei God tegen Abraham: Weet wel dat uw nakomelingen vreemde-
lingen zullen zijn in een land (Egypte) dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men 
zal hen 400 jaar onderdrukken. 14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, 
rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken.

Nu is het zó bijzonder dat God aan het begin van de uitvoering van Zijn plan om 
de gehele wereld te zegenen door de Messias, Hij aan Abram bijna volledig inzicht 
geeft in hoe dit proces zal verlopen. 

Hoe dit precies zou gaan verlopen was nog niet duidelijk. Maar in Genesis 12 wordt 
een tipje van de sluier opgelicht en wordt er een begin gemaakt met de uitvoering 
van Gods plan. De man Abram wordt door God uitgekozen om uit zijn zaad Iemand 
te laten voortkomen waardoor alle geslachten op de aardbodem gezegend zullen 
worden. Uit Abram zal een groot volk voortkomen. Dat volk zal gezegend worden 
door God en zal andere volken tot zegen zijn. De HEERE zal ook zegenen wie het 
volk van Abram zegent. 



45

Genesis 12:1  De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en 
uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk 
maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen 
wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden. 4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem 
gesproken had, en Lot ging met hem mee. 

Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Deze beloften aan 
Abram en zijn nakomelingen gelden nog steeds, maar helaas wordt er in de wereld 
weinig of geheel geen rekening mee gehouden. De wereld wordt nog steeds ge-
zegend door middel van Joodse mensen, denk maar aan de vele uitvindingen op 
allerlei gebied. 

Maar Israël ondervindt veel haat en vijandschap van de landen om haar heen en 
van een groot deel van de landen in de VN. Het antisemitisme neemt in de gehele 
wereld toe. Maar door de Messias zal de gehele wereld gezegend worden.

De Messias Jezus is de grootste Zegen voor alle volken. 

Wat belooft God aan Abram in Genesis 12 ?

• God verkiest Abram en in hem zijn nageslacht. 
• God zal Abram een land wijzen om te wonen. 
• God zal Abram tot een groot volk maken. 
• God zal Abram zegenen en zijn naam groot maken.
•  Abram zal tot een zegen zijn. 
• De wereld zal gezegend worden door zijn nageslacht. 
• God zal zegenen wie het volk van Abram zegent. 
• God zal vervloeken wie het volk van Abram vervloekt.

God bezoekt Abraham in een visioen.
Genesis 15:1  Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: 
Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.

Genesis 15:5  Toen leidde Hij hem buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de ster-
ren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. 6 En hij 
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geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

Hierna volgt de verbondssluiting inzake het beloofde land.
Het is een eenzijdig verbond, Genesis 15: 7-18.

De Messias openbaart Zich in Genesis 17 aan Abram als de Engel des Heeren. 
Een bijzondere openbaring en verschijning van God. God bevestigt Zijn belofte aan 
Abram. God zal een eeuwig verbond maken met Abram en zijn nageslacht om hun 
tot een God te zijn. 

Genesis 17:1  Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan 
Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en 
wees oprecht. 2 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. 
3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 4 Wat Mij 
betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 

Genesis 17:5  U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik 
zal u vader van een menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: 
Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond 
maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig ver-
bond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u en uw 
nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit 
geven. Ik zal hun tot een God zijn. 

Wat beloofde God aan Abram in Genesis 17?

• Ik zal een eeuwig verbond met u en uw nageslacht sluiten. 
• Ik zal u uitermate talrijk maken. 
• U zult een vader van vele volken worden. 
• U zult Abraham gaan heten. 
• Koningen zullen uit uw nageslacht voortkomen. 
• Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn. 
• Ik zal u het land Kanaän tot een eeuwig bezit geven. 
• Als teken van dit verbond moet al wat manlijk is besneden worden op de acht-

ste dag. Dit is een instelling voor alle generaties na u. 
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Abraham wist al dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden. Dat was 
hem duidelijk geworden door de belofte van God aan hem in Genesis 12 en door 
zijn ontmoeting met Melchizedek.

Een bijzondere openbaring en verschijning van God. 
Aankondiging van de geboorte van Izak. 
Niet Ismaël maar Izak zal de erfgenaam worden. Ismaël wordt wel gezegend en zal 
tot een groot volk worden. Maar God zal een eeuwig verbond met Izak maken. God 
verschijnt in menselijke gedaante aan Abraham. Abraham reageert met een uiting van 
grote eerbied op Zijn bezoek. Hij buigt zich voor de HEERE neer en nodigt Hem uit. 

Omdat niemand God kan zien en in leven blijven, moet dit wel de Zoon van God 
geweest zijn, als de Engel des Heeren. Maar dan wel in een bijzondere openba-
ring. De Engel des Heeren is de Goddelijke openbaring van de Messias Jezus in 
de Tenach. Saraï krijgt evenals Abraham een nieuwe naam van de HEERE. Zij zal 
voortaan Sara (vorstin) heten. Zie ook Genesis 17:15-21. 

Abraham ziet de hemelvaart van de Engel des Heeren.

Genesis 17:22  Toen Hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op.

Meer openbaringen van God aan Abram – Abraham.
In Genesis 18:1-15 worden Abraham en Sara opnieuw bezocht door de Engel van 
de HEERE. Sara zal op haar hoge leeftijd, over een jaar een zoon krijgen. Dat is de 
boodschap van de Heere. 

Het offer van Abraham – de binding van Izak. 
God zal Zelf in een Offerlam voorzien! 

Abraham wordt door God op de proef gesteld. Waarom? Om zijn liefde voor God 
te testen. Heeft Abraham God op de eerste plaats staan in zijn leven? “Gehoorzaam 
je Mij, ook al begrijp je Mij niet?” Dat is het hoofddoel van deze beproeving. Later 
lezen we in Hebreeën 11 dat Abraham overwogen heeft dat God bij machte was 
Izak uit de doden op te wekken. Uit het verloop van deze geschiedenis zien we dat 
God nog veel meer duidelijk maakt aan Abraham. Namelijk dat God Zelf in een 
Offerlam zal voorzien. 
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Genesis 22:1  En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij 
zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. 2 Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, 
die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van 
de bergen die Ik u noemen zal. 3 Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn 
ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. 

Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem ge-
noemd had. 4 Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de 
verte. Uit hetgeen Abraham tegen zijn knechten zegt blijkt, dat hij er op vertrouwt dat 
God bij machte is zijn zoon Izak uit de dood te doen opstaan, (Hebreeën 11:18,19). 

Genesis 22:5  Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen 
ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie te-
rugkeren. 6 Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon 
Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. 

Het hout waarop Izak geofferd moest worden, wordt door hemzelf naar de offer-
plaats gedragen. Zo droeg de Messias Jezus Zelf het kruishout waaraan Hij geof-
ferd moest worden naar de heuvel Golgotha, in de buurt van de berg Moria. Dat 
Izak drie dagen lang een stapel hout moest dragen, doet veronderstellen dat Izak 
geen jongen meer was van 14 jaar, maar heel waarschijnlijk al volwassen. 

Er zijn uitleggers die veronderstellen dat Izak ongeveer even oud moet zijn geweest 
als de Messias Jezus. Abraham is een profeet van God en in vers 8 doet Abraham 
een profetische uitspraak: “God zal Zelf voorzien in een Offerlam”. Dat Offerlam 
maakt alle andere offers overbodig. God gaat Zijn eigen Zoon geven om de zonden 
van de mensheid te kunnen vergeven en hen met Zichzelf te verzoenen. 

Genesis 22:7  Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, 
hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor 
het brandoffer? 8 Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandof-
fer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.



49

Getuigenis van de Heere Jezus over Abraham.

Johannes 8:56  Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou 
zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.

Het volgende getuigenis van de Heere Jezus, waarin duidelijk wordt, dat Abraham 
eeuwig leven heeft gekregen in de hemel, geeft ook inzicht in de toestand van 
mensen die door ongeloof in de hel komen. Deze informatie moet ons des te meer 
stimuleren om Gods Woord te verspreiden tot aan de einden der aarde. Te begin-
nen in ons eigen “Jeruzalem” waar de Heere ons geplaatst heeft. 

Lukas 16:19  Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn lin-
nen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie 
de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 
En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de 
rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 

Lukas 16:22  Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot 
van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij 
in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus 
in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus 
naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, 
want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 

Lukas 16:25  Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt 
in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En 
bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u 
zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen 
gaan. 

Lukas 16:27  En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 
stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat 
ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben 
Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, 
maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 
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Lukas 16:31  Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten 
luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. 

De apostel Paulus zegt in: 
Hebreeën 11:13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van 
de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, 
en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

God heeft Zich geopenbaard aan Izak. 

God spreekt tot Izak. We lezen nergens in de Bijbel dat God spreekt tot zijn half-
broer Ismaël. Hoewel Ismaël tot een groot volk zal worden, is Izak de erfgenaam 
van Abraham en ook de erfgenaam van de beloften die God aan Abraham heeft ge-
geven. Die beloften betreffen niet alleen een talrijk nageslacht, maar ook de land-
belofte en de zegening voor alle volken door het nageslacht van Izak.

Genesis 26:23  Hij (Izak) vertrok vandaar naar Berseba. 24 De HEERE verscheen hem 
in die nacht en zei: Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik 
ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn 
dienaar. 25 Toen bouwde hij daar een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. Hij 
zette daar zijn tent op en de dienaren van Izak groeven daar een put.

Izak is in bepaalde opzichten een beeld van de Heere Jezus.
Izak droeg het hout naar de offerplaats. Jezus ook.
Izak was gehoorzaam aan de wil van zijn vader. Jezus ook.
Izak zweeg, hij protesteerde niet. Jezus ook.
Izak ging met zijn vader naar dezelfde offerplaats als Jezus.

God heeft Zich geopenbaard aan Jakob. 

Genesis 28:10  Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 Hij bereikte de 
plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen 
van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen. 12 
Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel 
raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 
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Genesis 28:13  En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, 
de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal 
Ik u en uw nageslacht geven. 14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde 
en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en 
uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 

Genesis 28:15  En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, 
en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb 
wat Ik tot u gesproken heb! 16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is 
werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten.

God heeft Zich geopenbaard aan Mozes. 

God heeft Mozes de eerste vijf boeken in de Bijbel laten opschrijven om aan Israël 
en aan de wereld te openbaren wie Hij is.

Exodus 3:1  En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van 
Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de 
Horeb . 2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van 
een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doorn-
struik werd niet verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel 
gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 

Exodus 3:4  Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden 
van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 5 En Hij zei: Kom hier 
niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige 
grond. 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van 
Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan 
te kijken.

In het boek Exodus kunnen we op veel plaatsen lezen dat de Heere tot Mozes ge-
sproken heeft. Gedurende de gehele uittocht en de reis door de woestijn naar het 
beloofde land was er een voortdurende communicatie tussen de Heere en Mozes. 
Mozes werd de vriend van God genoemd.
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God openbaart Zich aan het volk Israël.
Tijdens de wetgeving op de Sinaï.

Deuteronomium 4:10  Op de dag dat u voor het aangezicht van de HEERE, uw 
God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal 
Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat 
zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. 11 Toen kwam 
u naar voren en stond onder aan de berg, terwijl de berg brandde van vuur, tot in het 
hart van de hemel. Er was duisternis en er waren wolken en donkerheid. 12 En de HEERE 
sprak tot u vanuit het midden van het vuur; het geluid van de woorden hoorde u, maar 
een gestalte zag u niet, er was alleen een stem. 13 Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat 
Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.

God openbaart Zich aan Jozua.

Jozua 5:13  Het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag, 
en zie, er stond een Man voor hem met een getrokken zwaard in Zijn hand. Jozua ging 
naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U bij ons of bij onze tegenstanders? 14 Hij zei: 
Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen 
wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn 
Heere tot Zijn dienaar spreken? 15 Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HEERE 
tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. 
En Jozua deed dat.

God spreekt tot Gideon.

Richteren 7:7  Toen zei de HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt 
hebben, zal Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk 
weggaan, ieder naar zijn woonplaats.

Openbaring aan Samuel, profeet en priester.
Samuel als profeet.

1 Samuel 3:9  Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het 
gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen 
ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. 10 Toen kwam de HEERE 
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en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: 
Spreek, want Uw dienaar luistert. 

1 Samuel 3:11  De HEERE zei tegen Samuel: Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan bij 
ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. 12 Op die dag zal Ik over Eli alles gestand 
doen wat Ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. 13 Want Ik heb 
hem bekendgemaakt dat Ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van 
de ongerechtigheid die hij geweten heeft; want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt 
hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. 

1 Samuel 3:14  En daarom heb Ik het huis van Eli gezworen: De ongerechtigheid van het 
huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer! 
20 En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot pro-
feet van de HEERE. 21 En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde 
Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE.

Openbaring aan koning David.

De Heere spreekt indirect tot David door de Heilige Geest.

De Heere spreekt in en door David, wanneer Hij hem inspireert tot het dichten 
van de Psalmen. In deze Psalmen vinden we vele profetieën over de Heere Jezus. 
Voorbeelden zijn Psalm 22 en Psalm 69 over het lijden en sterven van de Heere 
Jezus en Psalm 72 de Koningspsalm.

1 Samuel 23:1  Men vertelde David: Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunde-
ren de dorsvloeren. 2 En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en 
deze Filistijnen verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en 
Kehila verlossen. 3 De mannen van David zeiden echter tegen hem: Zie, wij zijn hier in 
Juda al bevreesd; hoeveel te meer als wij naar Kehila, naar de gelederen van de Filistijnen 
zullen gaan. 4 Toen raadpleegde David de HEERE opnieuw, en de HEERE antwoordde 
hem en zei: Sta op, trek naar Kehila, want Ik geef de Filistijnen in uw hand.

Openbaring aan de profeten.

Jesaja 43:16  Zo zegt de HEERE, Die een weg maakte in de zee en een pad in mach-
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tige wateren, 17 Die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht, zij liggen 
tezamen neer, zij zullen niet meer opstaan, uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit. 
18 Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. 19 Zie, Ik 
maak iets nieuws. 27 Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers van de wet zijn 
tegen Mij in opstand gekomen. 28 Daarom zal Ik de leiders van het heiligdom ontheili-
gen, Jakob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen.

In Psalm 99 wordt nog eens bevestigd dat God een God is Die leeft en een innige 
geestelijke relatie heeft met degenen die Hem kennen, die Hem liefhebben en 
Hem dienen.

Psalm 99:6  Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters, Samuel onder wie Zijn Naam 
aanriepen; zij riepen tot de HEERE en Híj verhoorde hen. 7 Hij sprak tot hen in een wolk-
kolom; zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen en de verordeningen die Hij hun 
had gegeven. 8 HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord; U bent voor hen een vergevend 
God geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden. 9 Roem de HEERE, onze God; 
buig u neer voor Zijn heilige berg, want heilig is de HEERE, onze God.
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7. NIET-MEDEDEELBARE 
EIGENSCHAPPEN VAN 
GOD.

De volmaakte heerlijke eigenschappen van God moeten door Zijn volk worden 
verkondigd. (1 Petrus 2:9 aangepast)

De eigenschappen en deugden van God moeten door Zijn volk worden verkon-
digd. (1 Petrus 2:9) HSV

Deze tekst wordt op verschillende wijzen vertaald. Ik denk dat de HSV vertaling er 
het dichts bij is, maar het woord deugden is m.i. minder geslaagd. God heeft geen 
deugden of ondeugden. In andere vertalingen komen woorden voor als “voortref-
felijkheden”, “grote daden”, “lofprijzingen”.

Hieraan proberen wij te voldoen, onder de leiding van de Heilige Geest.

Eigenschappen van God.

Gods eigenschappen zijn in de theologie onderscheiden in niet-mededeelbare en 
mededeelbare eigenschappen. 

De niet-mededeelbare eigenschappen van God, welke Hij niet aan een schepsel 
kan meedelen, zijn weergegeven in een aantal kernwoorden:

Alomtegenwoordig, almachtig, alwetend, drie-enig, eeuwig, heilig, licht, onaf-
hankelijk, ondoorgrondelijk, onveranderlijk, scheppen, vuur.

De mededeelbare eigenschappen van God, welke Hij aan een schepsel kan ge-
ven, zijn:

Antwoorden, barmhartigheid, beheersen, berouw, blij zijn, eenvoudigheid, ge-
duld, genade, genezen, heersen, helper zijn, herder zijn, horen, geduldig, goed-
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heid, lachen, lankmoedigheid, liefde, lijden, nederig, ontferming, rechtvaardig-
heid, trouw zijn, toornen, troosten, vader zijn, verdraagzaamheid, verkondigen, 
volharden, weldadig zijn, werken, wijsheid, wonen, zegenen, zien, zwijgen.

Niet-mededeelbare eigenschappen.

God is alomtegenwoordig.
God is overal tegenwoordig.

Uit de erkenning dat God de Enige en de Oneindige is, volgt dat Hij ook alomte-
genwoordig is. God is overal aanwezig. Hij is de Schepper van alles wat leeft. Psalm 
139 geeft dit zo mooi weer. 

Psalm 139:1  HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, 
U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent 
met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet 
het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen 
– het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. 7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, 
waar Uw aangezicht ontvluchten? 8 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; 
ontwaak ik, dan ben ik nog bij U. 

Psalm 139:8  Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, 
zie, U bent daar. 9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 
10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. God is alwe-
tend. 11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! dan is de nacht een licht om mij heen. 12 
Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de 
duisternis is als het licht.

De apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Hebreeën: 

Hebreeën 4:13  Er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt 
en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben.

Ook onze gedachten zijn Hem niet onbekend. De HEERE slaat alles op: de woorden, 
gedachten en daden van ieder mens. Alles wordt precies geregistreerd. Ook wat we 
niet doen en wel hadden moeten doen. De dingen die ons tot schuld worden.
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Psalm 90:8  U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in 
het licht van Uw aangezicht.

De HEERE ziet onze zonden. Hij ziet onze strijd, onze problemen, ons verdriet, 
onze rouw, onze vreugde. Ook onze onwil om Hem de eerste plaats te geven in ons 
leven. Als dit laatste zo is in uw leven, bekeer u dan, belijd Hem uw zonden. Als u 
dat doet wil Hij u de zonden vergeven en u een nieuw leven geven. 

1 Koningen 8:27  Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de 
allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, zeker niet dit huis dat ik gebouwd heb!

Spreuken 15:3  De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze zien alles van slechte en 
goede mensen.

Jesaja 66:1  De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou 
dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust?

Jeremia 23:24  “Zou iemand zich in verborgene plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem 
niet zou zien?” spreekt de HEERE. “Vervul Ik niet de hemel en de aarde?” spreekt de HEE-
RE.

Ezechiël 9:9  Toen zei Hij tegen mij: De ongerechtigheid van het huis van Israël en van 
Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed, en de stad vol buiging van het recht, 
want zij zeggen: De HEERE heeft het land verlaten, en: De HEERE ziet het niet.

Daniël 4:35  Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn 
wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn 
hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?

Dat God alomtegenwoordig is, hebben geen mensen verzonnen. God heeft dat 
zelf bekend gemaakt in Zijn Woord. 

I Koningen 8:39  U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensen-
kinderen,

I Kronieken 28: 9  En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader, en dien Hem met 
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een volkomen hart en met een bereidwillige ziel, want de HEERE doorzoekt alle harten, 
en Hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je Hem zoekt, zal Hij door jou gevonden 
worden, maar als je Hem verlaat, zal Hij je voor eeuwig verstoten.

Psalm 147:4  Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 5 Onze Heere 
is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.

I Johannes 3:20  Indien ons hart ons veroordeelt, God is meer (groter) dan ons hart, en 
Hij kent alle dingen.

God is almachtig.

God zegt Zelf in Zijn Woord dat Hij almachtig is: de ALMACHTIGE.
De almacht van God is bovenal zichtbaar geworden in Zijn schepping. Hij is de 
Schepper van al wat leeft. Echter ook in Zijn handelen met het volk Israël is Zijn 
almacht geopenbaard. In de Bijbel kunnen we lezen over de machtige daden die 
God gedaan heeft. 

Genesis 17:1  Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan 
Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de ALMACHTIGE!

Jeremia 32:17  Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw 
grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk…….27 Zie, Ik 
ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Openbaring 1:8  “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde”, zegt de Heere, 
“Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.”

God toont Zijn almacht. 

In de Bijbel – in het Oude Testament. 

God doodt alle eerstgeborenen in Egypte. 
Exodus 12:12  Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstge-
borenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden 
van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 13 En het bloed zal u tot een 
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teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er 
zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. 14 
Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de 
HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

De doortocht door de Rode Zee. 
Hebreeën 11:29  Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. 
Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. 

Voedsel uit de hemel.
Het volk Israël werd gedurende 40 jaar in de woestijn Sinaï door God van voedsel 
voorzien: Manna, brood uit de hemel en gevogelte. Nog een groot wonder is, dat 
hun kleding en hun schoenen in die 40 jaar niet zijn versleten. En dat van een paar 
miljoen mensen! De Israëlieten moesten het in al die jaren met één paar schoenen 
doen. Ook de vrouwen! En de kinderen dan? Ja, daar zal de Heere ongetwijfeld ook 
voor gezorgd hebben.  

Deuteronomium 8:2  Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, 
uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op 
de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of 
niet. 3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende 
en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood 
leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. 4 De kleren die u 
droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar. 

Ondanks de grote daden van de HEERE die ze gedurende de 40 jaren in de woes-
tijn zagen en meemaakten, ondanks de offers die dagelijks werden gebracht aan de 
HEERE, bleven de Israëlieten ook nog de afgoden dienen, zoals de profeet Amos 
ons laat weten. 

Amos 5:25  Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn, veertig jaar 
lang, huis van Israël? 26 U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, uw beelden, 
de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! 27 Daarom zal Ik u in ballingschap 
voeren, verder dan Damascus, zegt de HEERE; God van de legermachten is Zijn Naam. 

God is de Schepper van deze aarde. Hij heeft dus ook alle macht over Zijn schep-
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ping. Over de winden, de wolken, aardbevingen, hitte, kou, droogte, overstromin-
gen. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij kan door middel daarvan ons zegenen en straf-
fen. Zijn Woord is daar duidelijk over. Oogsten en misoogsten zijn in Zijn hand. 
Lees daarover Deuteronomium 28 en Amos 4 en 5, waar God Israël duidelijk infor-
meert over Zijn daden, indien Israël (en ook de volken) zich niet tot Hem bekeren. 

Amos 4:7  En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogst-
tijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet rege-
nen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdord... 
12 Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.13 Want, zie, Hij Die de bergen 
vormt, Die de wind schept en Die aan de mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, Die 
de dageraad tot duisternis maakt, en Die op de hoogten van de aarde treedt; HEERE, God 
van de legermachten, is Zijn Naam. God heeft de macht over de winden.

In Deuteronomium 28 spreekt de HEERE Zijn zegen en vloek uit over de Israëlieten. 
Als ze Hem blijven gehoorzamen zullen ze bijzonder gezegend worden. Als ze Hem 
ongehoorzaam worden, de afgoden gaan dienen, zullen ze ook in bijzondere mate 
Zijn straffen ondervinden. Als je over die straffen leest, dan zou je toch bang wor-
den om de Heere niet te gehoorzamen. Maar helaas is Israël God wel ongehoor-
zaam geworden en heeft God ze naar Zijn Woord moeten straffen.

Ook nu nog, zijn ze als volk niet naar Hem teruggekeerd. Desondanks gaat God 
door Zijn beloften waar te maken en hen terug te brengen naar het, aan hun vade-
ren, beloofde land. 

De God van de hemel doet de zon tien graden teruggaan. 

2 Koningen 20:11  En Jesaja, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed de schaduw 
tien graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de 
graden van Achaz’ zonnewijzer. God laat het drie jaar niet regenen op het gebed van Elia. 

Jeremia 51:15  Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft 
door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand; 16 Als Hij Zijn stem geeft, 
zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het 
einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit 
Zijn schatkamers. 
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In het Bijbelboek Jona staat de geschiedenis beschreven van de profeet Jona, die 
voor God op de vlucht is, omdat hij het niet eens is met Zijn opdracht om de inwo-
ners van de stad Ninevé (Mosul) op te roepen tot bekering. Hij verbergt zich voor 
God op een schip. Eenmaal op zee steekt er een hevige storm op. Heel bedreigend 
voor de zeelieden. Zij bidden tot hun goden, maar dat helpt niet. 

Dan moet Jona zijn verhaal opbiechten en Jona begrijpt dat Zijn God deze storm 
veroorzaakt. Jona trekt de consequenties van zijn daad en laat zich overboord gooi-
en. De storm bedaart. God is echter Jona genadig en laat hem opslokken door een 
grote vis, die hem drie dagen later op het strand spuwt. Een bijzondere geschie-
denis, die waar gebeurd is, want de Heere Jezus verwijst hiernaar als het teken, dat 
met Hem iets dergelijks zal gebeuren. Wel niet opgeslokt door een vis en na drie 
dagen weer levend uitgespuwd, maar wél na drie dagen in het graf weer opgestaan 
uit de dood. 

Jona 1:14  Toen riepen zij de HEERE aan en zeiden: Och HEERE, laat ons toch niet 
vergaan om het leven van deze man! Leg geen onschuldig bloed op ons! Want U, HEERE, 
doet zoals het U behaagd heeft. 15 Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. 
En de woedende zee kwam tot bedaren. 16 Toen werden de mannen zeer bevreesd voor 
de HEERE; zij brachten de HEERE een slachtoffer en legden geloften af. 17 En de HEERE 
beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het 
binnenste van de vis. 

Mattheus 12:41  De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit 
geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; 
en zie, meer dan Jona is hier! 

Mattheus 16:4  Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal 
geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging 
weg. 

God verandert een mens in een dierlijke gedaante. 
Nebukadnezar, de koning van Babel, leeft gedurende zeven jaar als een rund. Dit 
gebeurt als straf op zijn hoogmoedig gedrag. Na zeven jaar krijgt Nebukadnezar 
zijn verstand terug en gaat hij God erkennen, loven en prijzen voor Zijn almacht, 
Daniël 4:29-37.
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Vermenigvuldiging van broden.
2 Koningen 4:41  Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: Schep 
het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. 42 Er kwam 
een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, twintig 
gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef het aan de mensen om te eten. 43 
Maar zijn dienaar zei: Hoe moet ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zei: Geef 
het aan de mensen om te eten, want zo zegt de HEERE: 44 Zo zette hij het hun voor, en 
zij aten en hielden over, overeenkomstig het woord van de HEERE.

Gods almacht over een leger van vijanden en Zijn barmhartigheid 
over Zijn vijanden.

2 Koningen 6:15  De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, 
en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen 
hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? 16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij 
ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. 17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, 
zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg 
was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 18 Toen de Syriërs naar hem 
afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en zei: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg 
hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. 

19 Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u 
naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. 20 En het gebeurde, 
toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: HEERE, open de ogen van deze 
mannen, zodat zij zien. En de HEERE opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren 
midden in Samaria. 

21 Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen doden? Zal ik hen 
doden, mijn vader? 22 Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard 
en met uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij 
eten en drinken en teruggaan naar hun heer. 23 Hij bereidde daarop een grote maaltijd 
voor hen, en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun 
heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug.

De Engel des Heeren (de Messias in het OT) doodt 185.000 soldaten van Assyrië 
in één nacht.
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Jesaja 37:36  Toen trok de Engel van de HEERE ten strijde en sloeg in het legerkamp 
van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neer. Toen men de volgende morgen vroeg 
opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. 37 Daarop brak Sanherib, de koning van 
Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug; en hij bleef in Ninevé. 38 Het ge-
beurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, neerboog, dat Adrammelech en 
Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard doodden. Zij ontkwamen naar het land Ararat, 
en Esar-Haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.

Drie Joodse mannen gered uit de brandende oven.
In Daniël 3:12-27 lezen we over drie Joodse mannen die niet wilden knielen voor 
het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Zij wilden geen andere god 
aanbidden dan de God van Abraham, Izak en Jakob. Als straf werden zij in een 
vurige-, brandende-, zeer heet gestookte oven gegooid. De oven was zó heet dat 
de soldaten die deze drie mannen in de oven gooiden, door de hitte van het vuur 
werden gedood. De drie Joodse mannen bleven echter in leven.

De Engel des Heeren redt de drie Joodse mannen.
De drie Joodse mannen stonden in de oven en werden niet door de vlammen ge-
dood. Waarom niet? Hun God, de God van Abraham, Izak en Jakob had een Engel, 
de Engel des Heeren, gezonden om hen te beschermen. Het vuur verteerde hen 
niet. Hun haren waren zelfs niet geschroeid. Toen ze uit de oven werden bevrijd, 
was er zelfs geen brandlucht aan hen. Wat hebben wij toch een machtige God. De 
God Die hemel en aarde gemaakt heeft en alle eigenschappen, uitingen en krach-
ten van de natuur in Zijn machtige hand heeft.

Nebukadnezar gaat God loven.
Dit gebeuren leidde tot de erkenning van Nebukadnezar, dat de God van de drie 
Joodse mannen, de God is Die redden kan. Hij prees God en vaardigde een wet 
uit dat niemand deze God mocht lasteren, op straffe van de dood en vernietiging 
van zijn woning. Een wet tegen blasfemie, uitgevaardigd door een heidense vorst.

Daniël gered uit de leeuwenkuil.
Daniël 6:16  Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen 
de koning: Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is dat geen enkel verbod 
of besluit dat de koning heeft opgesteld, veranderd mag worden. 17 Toen gaf de koning 
bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord 
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en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. 

19 Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele 
vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. 20 Vroeg 
in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeu-
wenkuil. 21 Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël, met 
droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de le-
vende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? 

22 Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God heeft Zijn 
engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen 
letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, 
heb ik geen misdaad begaan. 24 Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval 
Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel 
letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd.

Naäman, een Syriër, door het Goddelijk advies van de profeet Elisa genezen.
2 Koningen 5:1  Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was 
een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had 
de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij 
was melaats. 14 Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, 
overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het 
vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.

Een gestorven kind weer levend gemaakt door de HEERE.
1 Koningen 17:17  Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw 
des huizes, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. 
20 Hij riep de HEERE aan en zei: HEERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie 
ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? 21 En hij 
strekte zich driemaal over het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: HEERE, mijn God, 
laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. 22 De HEERE luisterde naar de stem van 
Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend.
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God is alwetend. 

Voor Gods kinderen is het een troost om te weten dat God alwetend is. Hij weet 
van hun zorgen, hun moeite, hun tranen, hun lijden. Ook als hun smaad en on-
recht aangedaan wordt.
Voor ongelovigen is dit geen troost, eerder bedreigend en beangstigend.

1 Samuel 2:3  Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig, en laat niets hooghar-
tigs uit uw mond gaan; want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn recht.

Psalm 7:10  Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar 
doe de rechtvaardige standhouden, o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.

Psalm 44:21  Als wij de Naam van onze God hadden vergeten en onze handen hadden 
uitgebreid naar een vreemde god, 22 zou God dat niet onderzoeken? Want Hij weet wat 
er in het hart verborgen ligt.

Psalm 94:6  De weduwe en de vreemdeling doden zij; zij vermoorden de wezen 7 en 
zeggen: De HEERE ziet het niet, de God van Jakob merkt het niet. 8 Let op, onverstan-
digen onder het volk; dwazen, wanneer zult u verstandig worden? 9 Zou Hij Die het oor 
plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Psalm 147:5  Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.

Jeremia 11:20  Maar, HEERE van de legermachten, rechtvaardige Rechter, Die de nieren 
en het hart beproeft,

Jeremia 17:9  Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het ken-
nen? 10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven 
overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Hebreeën 4:12  Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van ge-
wrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 13 En er is 
geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van 
Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.
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Openbaring 2:23  En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten 
zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder 
naar uw werken.

God is Drie-Enig.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn drie Personen. We moe-
ten ze van elkaar onderscheiden. Toch vormen zij een éénheid. God is één. Eén in 
Wezen. In onderstaande teksten spreekt God Zelf in het meervoud: Ons. Toch een 
duidelijke aanwijzing dat het om meer dan één Persoon gaat?

Genesis 1:26  En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijke-
nis;

Genesis 3:22  Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, om-
dat hij goed en kwaad kent.

Genesis 11:7  Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij 
geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Een mysterie? Ja, maar in de Bijbel 
wordt ons wel duidelijk gemaakt Wie deze Personen zijn en wat hun eigenschappen 
en werkzaamheden zijn. 
Kort gezegd: God de Vader is de Ontwerper. God de Zoon is de Uitvoerder. God, 
de Heilige Geest brengt alles tot Leven.

Deuteronomium 6:4  Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

Johannes 14:23  Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij 
Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe 
komen en bij hem intrek nemen.

In bovenstaande tekst zegt de Heere Jezus dat als iemand Hem liefheeft WIJ, God de 
Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, in die persoon zullen gaan wonen. Wat 
betekent dit? Dat betekent dat deze mens opnieuw geboren wordt. Met als gevolg dat 
de Drie-Enige God dan de eerste plaats krijgt in het leven van die persoon. 
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Johannes 16:13  Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg 
wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij ge-
hoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 
Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 
Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal 
nemen en het u zal verkondigen. 

1 Johannes 5:7  Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de 
Heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, 
het water en het bloed; en deze drie zijn tot één. 

God is eeuwig.

Wij noemen God eeuwig, omdat wij geloven, dat Hij nooit een begin gehad heeft 
en ook niet eindig is. Hij staat boven de tijd. Wij geloven dat, ook al begrijpen wij 
niet alles, omdat God ons dat Zelf heeft bekend gemaakt door Zijn profeten en 
door de Heere Jezus. De Heere Jezus is als de Zoon van God ook eeuwig; “Ik ben de 
Alfa en de Omega.” De Heilige Geest is als derde Persoon in de Drie-Eenheid ook 
eeuwig. Vóór de schepping zweefde de Geest Gods boven de wateren. God is de 
Schepper en wij zijn en blijven schepselen. Daarom kunnen we het niet bevatten. 
We geloven Hem op Zijn Woord. 

Psalm 90:2  Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortge-
bracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

Psalm 93:2  vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid.

Psalm 102:28  Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.

Psalm 103:17  Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeu-
wigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

Jesaja 40:28  Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de 
Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat.

Jesaja 57:15  Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens 
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Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nede-
rige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het 
hart van de verbrijzelden.

I Timotheüs 6:16  Die alleen onsterfelijkheid heeft.

Hebreeën 1:10  In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn 
de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle 
verslijten als een gewaad, 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld 
worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

Hebreeën 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Openbaring 1:8  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die 
is en Die was en Die komt, de Almachtige.

God is heilig.

Ik denk dat wij ons vaak te weinig realiseren hoe heilig God is. Wij kunnen ons daar 
heel moeilijk een voorstelling van maken. God is zó heilig dat Zijn ogen het kwade 
niet kunnen zien, (Habakuk 1:13). Om ons heen zien wij weinig heilig gedrag van 
mensen. Integendeel! Wij kennen geen heilige mensen. Wél geheiligde mensen, 
wanneer door het geloof de heiligheid van Christus hen toegerekend is.

Wij hebben echt Gods Woord nodig en Gods Geest in ons, om iets van de heilig-
heid van God te begrijpen en heilig te kunnen leven. Wat betekent het om heilig 
te zijn? 

Heilig wil zeggen: zonder zonde, zonder slechte gedachten, woorden en daden. 
Vervuld zijn met de vrucht van de Heilige Geest. Je afkeren van- en breken met 
alles wat onheilig is in deze wereld. Maar iemand die opnieuw geboren is, wordt 
toch, als het goed is, ook vervuld met de Heilige Geest? Ja, daarom worden Gods 
kinderen ook heiligen genoemd. Zie deze tekst:

Zacharia 14:5  Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de 
bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving 
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in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de 
heiligen met U! 

In Zacharia 14 vers 5 gaat het over de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg, bij 
het begin van het Messiaanse Vrederijk. De heiligheid van Gods kinderen is de hei-
ligheid van Christus die hun door het geloof toegerekend is. Na schuldbelijdenis 
en belijdenis van de zonden. Dan worden we gereinigd door het bloed van het Lam. 
Ze zijn dan geheiligd in Christus en krijgen door de Heilige Geest het vermogen 
om heilig te leven.
 
Leviticus 19:2  Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Hei-
lig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

Psalm 99:9  Verheft de HEERE, onze God, en buigt u voor de berg van Zijn heiligheid; 
want de HEERE, onze God, is heilig.

Psalm 111:9  Hij heeft Zijn volk verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond voor eeu-
wig ingesteld; Zijn Naam is heilig en ontzagwekkend.

Jesaja 1:4  Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van 
kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige 
van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.

Jesaja 6:3  En de een riep tot de ander, en zei: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heerscharen! Heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”

De Heilige van Israël is de Heere Jezus, Zoon van God.
In Jesaja 12 vers 6 gaat het over de situatie in het Messiaanse Vrederijk.

Jesaja 12:6  Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de 
Heilige van Israël.

Jesaja 41:14  Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de 
HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël.

In Hosea 11 vers 9 gaat het ook over de situatie in het Messiaanse Vrederijk.
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Hosea 11:9  Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terug-
keren om Efraïm te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw 
midden, en in de stad zal Ik niet komen.

Habakuk 1:13  U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien, moeite kunt U niet 
aanschouwen.

Zacharia 14:20  Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR 
DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens 
voor het altaar. 21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de 
legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om 
erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van 
de legermachten.

Op die dag. Welke dag is dat? Dat is de dag wanneer de Heere Jezus terugkomt, 
Israël bekeerd wordt en de Heere Jezus Koning van Israël is. Dan richt de Heere 
Jezus het Messiaanse Vrederijk op.
 
Openbaring 4:8  En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van 
binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, 
heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

Ik denk dat in bovenstaande tekst de heiligheid van de Drie-Enige God het beste 
wordt weergegeven.

Ook in de wetgeving op de berg Sinaï komt de heiligheid van God tot uitdrukking.

Kinderen van God worden in de Bijbel heiligen genoemd. 

Als ze vervuld zijn met de Heilige Geest, zijn ze in staat om heilig te leven. Hoewel 
ze nog wel hun oude natuur hebben. Maar door de werking van de Heilige Geest 
kunnen ze de werkingen van het vlees doden en de zonde voor dood houden. 
Romeinen 6:11. God ziet geen zonde meer in hen. God ziet Christus in hen. Ze 
hebben de oude mens met zijn daden uitgetrokken en zich met de nieuwe mens 
bekleed, (Kolossensen 3:10).
Jezus Christus is de Heer van hun leven geworden. Wat betekent dat? Dat bete-
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kent dat zij willen leven naar Gods geboden, in overeenstemming met Zijn Woord. 
Hierover lezen we in:

Wees heilig.
Efeze 5:1  Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de liefde, 
zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een 
offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. 3 Maar ontucht en alle on-
reinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen 
past, 4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; 
maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine 
of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus 
en van God.

Wees een goede rentmeester.
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld.
Romeinen 12:1  Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om 
uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: 
dat is uw redelijke godsdienst. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst 
die bestaat uit het offeren van dieren, zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk 
offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen. 2 En 
word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van 
uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte 
wil van God is.

Titus 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,12 
en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze te-
genwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,13 terwijl wij ver-
wachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze 
Zaligmaker, Jezus Christus.

Een christen moet steeds weer opnieuw prioriteiten stellen.
Goede keuzes maken, biddend om de leiding van de Heilige Geest, zodat hij de 
werken kan doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wan-
delen, (Efeze 2:10). 
Onze tijd, gaven, talenten materiële bezittingen goed besteden naar Zijn wil en tot 
Zijn eer. Hij is de Heer van ons leven.
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“Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.”

Mattheüs 6:33  Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Jozua 24:15  …Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

Galaten 2:20  Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in 
mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die 
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

God is Licht.

Er is geen duisternis in God. God verspreidt vanuit Zijn wezen zoveel licht dat in 
het nieuwe Jeruzalem zon en maan niet meer nodig zijn. Dat lezen we in:

Openbaring 21:23  En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 
beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En 
de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde 
brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten 
worden, want daar zal geen nacht zijn.

1 Johannes 1:5  Dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u ver-
kondigen, dat God een Licht is, en totaal geen duisternis in Hem is, 

Waar Licht is, daar is Leven. Zonder licht is geen leven mogelijk. Dat zien we ook op 
deze aarde, om ons heen. Planten groeien niet zonder licht. Mensen kunnen ook 
niet leven zonder licht.
Dat is met het stoffelijke zo, maar ook geestelijk is geen Leven mogelijk zonder het 
Licht van God. De Heere Jezus is het eeuwig Licht van God. Zonder Hem is geen 
eeuwig zalig leven mogelijk. Jezus is het Licht van de wereld.

In de Bijbel, in het OT werd Zijn komst al aangekondigd. In het NT lezen we over 
Zijn komst en Zijn machtige daden. De apostelen zijn er getuige van geweest. Jezus 
heeft de Liefde van God daadwerkelijk laten zien voor zondige mensen. Door Zijn 
woorden en daden en wat het belangrijkste is, door Zichzelf te geven als een offer 
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voor onze zonden, zodat wij verzoend kunnen worden met God. Door de toorn van 
Zijn Vader te stillen over onze zonden. Dat is nu de genade en liefde van de Heere 
Jezus. Gods kinderen zeggen daarom: “We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst 
heeft lief gehad.”

Deze wereld is vol duisternis, ellende en narigheid. De oorzaak van deze duisternis 
is satan, de overste van deze wereld en de mens zelf. Hoe komt het dat satan zoveel 
macht heeft over de mens? Dat is omdat de mensen de duisternis liever gehad 
hebben dan het Licht. 

Jesaja 9:1  Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in 
het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

Jesaja 49:6  Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te rich-
ten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. 
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het 
einde der aarde.

Jesaja 60:1  Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEE-
RE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de 
volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.

De Heere Jezus is het Licht van de wereld.

In het OT profeteerden de profeten Jesaja en Maleachi van het Licht dat komen zou. 
Niet alleen voor Israël, maar ook voor de volken. Dat Licht is gekomen, voor Israël 
en de volken. Als volk heeft Israël Hem verworpen, maar als Hij terugkomt zullen 
ze Hem aanvaarden als hun Koning. Dat zal zijn aan het begin van het Messiaanse 
Vrederijk. Hebben de volken Hem wel aangenomen? Nee, als volk niet, maar 
individueel hebben miljoenen mensen uit de volken Hem wel aangenomen als 
Zaligmaker. 

Van het Joodse volk zijn inmiddels wereldwijd 50.000 á 75.000 mensen tot het 
geloof in de Messias gekomen is als de Zaligmaker Die reeds gekomen is. Dat is 
ongeveer 0.3-0,5 % van alle nu levende Joodse mensen. Dat is heel weinig.
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Als de Messias terugkomt, zal de gehele bedekking worden weggenomen, komen 
alle dan levende Joden tot bekering en zullen alle volken Hem aanbidden.

Johannes 3:19  Het Licht is in de wereld gekomen, en de mensen hebben de duisternis 
liefgehad, meer dan het Licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad 
doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het Licht, opdat van zijn werken openbaar wordt 
dat ze in God gedaan zijn,

Mattheüs 4:16  het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen 
die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een Licht opgegaan. 17 Van toen af 
begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij-
gekomen.

Lukas 2:30  want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de 
ogen van alle volken, 32 een Licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te 
verheerlijken.

Johannes 1:4  In het Woord was het leven en het leven was het Licht van de mensen. 5 
En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. 6 Er was een 
mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. 7 Hij kwam tot een getuigenis, om 
van het Licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden 8 Hij was het licht niet, 
maar was gezonden om van het Licht te getuigen. 

Johannes 1:9  Dit was het waarachtige Licht, dat in de wereld komt en ieder mens ver-
licht. 10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem 
niet gekend. 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van 
God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Johannes 8:12  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; 
wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven 
hebben.

Johannes 9:5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.
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Johannes 12:35  Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het Licht bij u; wandel 
zolang u het Licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wan-
delt, weet niet waar hij heen gaat. 36 Zolang u het Licht hebt, geloof in het Licht, opdat 
u kinderen van het Licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg 
Zich voor hen.

Johannes 12:46  Ik ben een Licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, 
niet in de duisternis blijft.

Handelingen 13:47  Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht 
voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Handelingen 26:17  en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar 
wie Ik u nu zend, 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het 
licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen 
en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

Handelingen 26:23  namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste 
uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.

Efeze 5:13  Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd wor-
den; want al wat openbaar maakt, is licht. 14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, 
en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht be-
woont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeu-
wige kracht. Amen.

Het Woord van God is ook een Licht. 
Het Woord is een lamp voor mijn voet om mijn weg te verlichten door deze duiste-
re wereld. Het is geen lamp achter mij om terug te kijken. Ook geen schijnwerper, 
maar op mijn pad en vóór mijn voet. Zodat ik vooruit kan zien en niet hoef te strui-
kelen. Ook het profetische Woord is als een lamp op een duistere plaats. Zodat we 
Gods plan voor de toekomst kunnen ontdekken en begrijpen. 
 
2 Petrus 1:19  En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er 
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goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt op een duistere plaats, totdat 
de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Psalm 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

Over dit onderwerp is nog veel meer te zeggen. Alleen daarover zou je wel een boek 
kunnen schrijven. Helaas moet ik mij nu beperken, want als ik ga uitweiden, begeef 
ik mij buiten de grenzen van het thema van dit boek.

God is onafhankelijk.

God is het machtigste Wezen dat er bestaat. Hij heeft alles geschapen in de hemel 
en op de aarde. Buiten Hem is er geen god. Die grootheid en almacht kunnen wij 
mensen niet begrijpen, niet bevatten. Als we naar Zijn schepping zien, krijgen we 
een indruk van Zijn almacht, Zijn kennis, Zijn wetenschap, Zijn creativiteit. Er zijn 
geen woorden genoeg om die grootheid te omschrijven en te beschrijven.

Het lijkt mij duidelijk dat zo’n machtig Opperwezen geen mensen nodig heeft om 
Hem te dienen. De Bijbel maakt ons duidelijk dat er miljoenen engelen zijn die 
Hem dienen en eren. Maar God is van hen niet afhankelijk. Het zijn door Hem 
geschapen wezens die volgens het Woord de gelovigen te hulp kunnen komen.
In het Oude- en Nieuwe Testament zijn de engelen vaak de boodschappers van 
God.

In de Bijbel maken Zijn profeten en de Heere Jezus ons duidelijk hoe de relatie 
van de mens met God, Zijn Schepper behoort te zijn. Hem moeten we boven alles 
danken, eren en verheerlijken en Hem liefhebben boven alles. In het Woord lezen 
we ook hoe de relatie van de gelovigen onderling moet zijn. De naaste liefhebben 
als onszelf. 

Uit onderstaande teksten blijkt heel duidelijk wat God van ons verlangt. Niet onze 
offers en goede werken, maar Hij wil dat we ons hart aan Hem geven. Hij wil dat 
Hij onze grootste Schat is. 
”Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”, zegt de Heere Jezus. Hij wil dat we 
Zijn Woord gehoorzamen. “Gehoorzamen is beter dan slachtoffers”, zei Samuel 
tegen Saul. 
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1 Samuel 15:22  Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers 
en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen 
is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 23 Want op-
standigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. 
Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen 
koning meer zult zijn.

Spreuken 23:26  Mijn zoon, geef Mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in Mijn 
wegen.

Het gebrek aan liefde kon in het Oude Testament niet goed gemaakt worden door 
het wettisch offeren van dieren. Dat is toch ook zo in het huwelijk. Gebrek aan 
liefde en echte aandacht kunnen niet gecompenseerd worden door middel van 
cadeautjes. 

Psalm 50:9  Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooi-
en, 10 want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen. 11 
Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij Mij.

Psalm 40:6  HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw ge-
dachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen 
en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen……. 12 Als Ik honger 
had, Ik zou het u niet zeggen; want van Mij is de wereld en al wat zij bevat. 13 Zou Ik 
stierenvlees eten of bokkenbloed drinken?

Jesaja 1:11  Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE.Ik heb genoeg van 
de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, 
lammeren of bokken vind Ik geen vreugde

Jeremia 6:19 …. Want op Mijn woorden hebben zij geen acht geslagen, en Mijn wet, die 
hebben zij verworpen. 20 Waarom zou voor Mij wierook uit Sjeba moeten komen en de 
beste kalmoes uit een ver land? Uw brandoffers zijn Mij niet welgevallig, en uw slachtof-
fers zijn Mij niet aangenaam.

Ezechiël 20:39  Wat u betreft, huis van Israël, zo zegt de Heere HEERE: Ga, laat ieder 
zijn stinkgoden maar dienen, ook hierna, want u luistert toch niet naar Mij. Ontheilig 
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echter Mijn heilige Naam niet meer met uw geschenken en uw stinkgoden,

Amos 5:21  Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet 
luchten, 22 want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen 
in. En het dankoffer van uw gemest vee: Ik wil het niet aanzien. 23 Doe het lawaai van 
uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!

Micha 6:6  Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? 
Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? 7 Zou de HEERE 
behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerst-
geborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde 
van mijn ziel? 8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE 
van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen 
met uw God.

Mattheüs 9:13  Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen 
offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zon-
daars.

Handelingen 17:25  Hij wordt door mensenhanden niet gediend, als iets behoe-
vende, omdat Hij Zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft.

Romeinen 11:36  Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.

I Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht be-
woont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeu-
wige kracht.

God is ondoorgrondelijk.

Een schepsel kan het wezen van Zijn Schepper niet doorgronden. Daarvoor is Hij 
te groot, te machtig, te heilig, te majesteitelijk. Daarvoor zijn Zijn eigenschappen 
te talrijk en te veelomvattend.
God wil echter dat wat wij weten wat Zijn eigenschappen zijn en dat we deze be-
kend maken en van Hem getuigen.
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Job 5:9  Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen, die niet te 
tellen zijn.

Job 11:7  Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almach-
tige doorgronden? 8 Zij is hoger dan de hemel, wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de 
hel, wat kun jij daarvan weten? 9 Haar reikwijdte is langer dan de aarde, en breder dan 
de zee.

Job 26:14  Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van Zijn wegen; wat hebben wij slechts 
een fluisterend woord van Hem gehoord! Wie zou dan de donder van Zijn kracht kunnen 
begrijpen?

Psalm 145:3  De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgronde-
lijk.

Jeremia 33:3  Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke 
dingen bekendmaken, die u niet weet.

Romeinen 11:33  O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe 
ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Efeziërs 3:19  en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

God is onveranderlijk.

Wat een zegen dat God onveranderlijk is. God doet wat Hij belooft. Maar God komt 
toch wel eens terug op wat Hij eerst gezegd heeft? Ja, dat is zo. Maar Hij heeft nooit 
berouw van Zijn goede beloften en zegeningen. Wél eens over de straf voor een 
zondig mens of volk. Dat is genade voor recht. Of, omdat een mens of volk zich 
bekeerd heeft. In onderstaande teksten komt de onveranderlijkheid, de betrouw-
baarheid van God in verschillende bewoordingen tot uiting. Tot troost en bemoedi-
ging van Gods volk Israël en de gelovigen in de Heere Jezus. De Heere Jezus is ook 
onveranderlijk in Zijn liefde. Hij is in eeuwigheid Dezelfde. Hij is Dezelfde, gisteren 
en heden en tot in eeuwigheid.

Numeri 23:19  God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens 
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berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en 
het niet gestand doen?

1 Samuel 15:29  Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen be-
rouw over; want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou.

Spreuken 19:21  In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEE-
RE, die houdt stand.

Jesaja 14:26  Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. En dit is de hand 
die uitgestrekt is tegen alle volken. 27 Want de HEERE van de legermachten heeft het be-
sloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?

Jesaja 25:1  HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt 
wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.

Jesaja 46:10  Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de 
dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en 
Ik zal al Mijn welbehagen doen;

Maleachi 3:6  Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daar-
om niet omgekomen.

Romeinen 4:21  Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen 
wat beloofd was.

Romeinen 11:29  Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Hebreeën 6:17  Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onver-
anderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een 
eed, 18 opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou 
liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben 
om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.

Hebreeën 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
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Jakobus 1:17  Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van 
de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

God is de Schepper.

God is de Schepper van alle leven. 

Dat God de Schepper is van het menselijk leven, lezen we in de eerste hoofdstuk-
ken van Genesis. Maar ook later in de Bijbel zien wij dat God leven verwekt waar 
menselijk gesproken geen leven meer mogelijk is. 
Voorbeelden hiervan in de Bijbel zijn: 
De geboorte van Johannes de Doper. Dit was een Goddelijk wonder. Hij werd ge-
boren uit twee oude mensen, Zacharias en Elisabeth. Ook in het Oude Testament 
zijn er een aantal voorbeelden van vrouwen die onvruchtbaar waren en waarvan 
God toch de baarmoeder opende: Sara en Abraham konden menselijkerwijs geen 
kinderen meer krijgen. Zo is het ontstaan en het begin van Israël een scheppings-
wonder van God. Oók van Rebekka, Lea en Rachel en later van Hanna opende God 
de baarmoeder.
De geboorte van de Heere Jezus kwam tot stand doordat de maagd Maria zwanger 
werd door de Heilige Geest.

Genesis 1:1  In het begin schiep God de hemel en de aarde…….En God zag al wat Hij 
gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen 
geweest: de zesde dag.

God is een vuur.

God is een liefdevolle Vader voor al degenen die de Heere Jezus, Zijn Zoon lief-
hebben. Hij is echter een verterend vuur voor degenen die de Heere Jezus niet 
liefhebben en Hem afwijzen. 

Uit onderstaande teksten blijkt duidelijk hoe heilig God is. Mozes kwam in de na-
bijheid van God in het brandende braambos en God zei, dat hij de schoenen van 
zijn voeten moest doen vanwege Zijn heiligheid. Aan Mozes verscheen God in de 
gedaante van de Engel des Heeren. Dat is de verschijning van Heere Jezus in het 
OT. De Heere Jezus is ook God. God de Zoon.
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Over de heiligheid van God moeten we altijd hoog opgeven. Lees onderstaande 
teksten en kom opnieuw onder de indruk van de heiligheid van God. Niet om ons 
af te schrikken, maar om ons te realiseren welk een heilig, groot en machtig Wezen 
God is. Wat een genade dat Hij Zich bekend heeft gemaakt als een liefhebbende 
Vader voor allen die Zijn Zoon hebben aanvaard als hun Verlosser en Zaligmaker. 

Exodus 3:2  En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden 
van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de 
doornstruik werd niet verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende ver-
schijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. 4 Toen de HEERE zag dat 
hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! 
Hij zei: Zie, hier ben ik!

In Exodus 19 laat de HEERE ons zien hoe heilig Hij is. Het is goed om hier kennis 
van te nemen. Ik denk dat we hier, vanuit Gods Woord, de meest ontzagwekkende 
indruk kunnen krijgen van de heiligheid van God.

Als voorbereiding op het spreken van God mochten de Israëlieten:
• De berg niet aanraken. 
• Moesten ze hun kleren wassen.
• Gedurende drie dagen geen gemeenschap met een vrouw hebben.

Wat kunnen wij leren van deze geschiedenis?

Als Israël Gods geboden in acht neemt, zullen zij het persoonlijk eigendom zijn van 
God. Dan zullen zij een koninkrijk van priesters en heiligen zijn. Israël antwoordt 
God via Mozes dat ze Zijn geboden en verbond willen houden.

God daalt neer op de berg in een dichte wolk, zodat ze Hem niet zouden zien en 
sterven. Door de aanwezigheid van God wordt de berg zó heilig, dat niemand de 
berg mag aanraken. Het zou hun dood worden. Bij de nadering van God op de der-
de dag beefde het volk voor de heiligheid van God. God beproefde de Israëlieten, 
opdat ze zouden vrezen en niet zondigen.

De wetgeving op de Sinaï gaat gepaard met vuur, oordelen en geweldige indruk-
wekkende verschijnselen. Meteen is duidelijk dat niemand de wet kan houden. 



83

Maar dat is wél de eis van een Heilig God. Er is maar Eén Die de wet kon houden 
en deze vervuld heeft. Dat is de Heere Jezus. 

Voor ons is de wet een tuchtmeester tot Christus. Door de wet weten wij dat wij 
zondaren zijn. Wij kunnen het zonde probleem niet oplossen door de wet te hou-
den. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Dat is genade. Dat Hij aan de eis van Gods 
wet heeft voldaan. Door het geloof in de Heere Jezus ontvangen wij de Heilige 
Geest en Die kan de eis van Gods wet in ons hart uitwerken. 

Eenmaal zal dit voor Israël dit ook een heerlijke waarheid worden. 
Jeremia 31:33  Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël 
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun 
hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Exodus 19:3  Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de 
berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: 4 U 
hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels 
gedragen en u bij Mij gebracht heb. 5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt 
en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, 
want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk zijn. 

Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 7 Mozes kwam terug en riep 
de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die de HEERE hem geboden 
had. 8 Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gespro-
ken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de 
HEERE. 

9 En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het 
volk het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. 
En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend. 10 En de HEERE zei 
tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun 
kleren wassen 11 en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de HEERE namelijk 
voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. 

12 U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: Wees op uw 
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hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg 
aanraakt, zal zeker gedood worden. 13 Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker 
gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag 
niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zíj de 
berg beklimmen. 

14 Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk, en hij liet het volk zich heiligen, en zij 
wasten hun kleren. 15 Hij zei tegen het volk: Wees over drie dagen gereed en nader niet 
tot een vrouw. 16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de 
berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, 
zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. 17 Mozes leidde het volk uit het kamp, God 
tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. 

18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De 
rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. 19 Het 
bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een 
stem. 20 Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De HEERE 
riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. 

21 De HEERE zei tegen Mozes: Ga naar beneden, waarschuw het volk! Anders zullen zij 
doordringen tot de HEERE om Hem te zien en zullen velen van hen vallen. 22 Ook de 
priesters, die tot de HEERE naderen, moeten zich heiligen; anders zal de toorn van de 
HEERE over hen losbarsten. 23 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Het volk kan de berg 
Sinaï niet beklimmen, want U hebt ons Zelf gewaarschuwd door te zeggen: Grens de berg 
af en heilig hem. 

24 De HEERE zei tegen hem: Ga, daal af, en daarna moet u naar boven klimmen, u met 
Aäron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de HEERE op 
te klimmen, anders zal Zijn toorn over hen losbarsten. 25 Toen daalde Mozes af naar het 
volk en hij zei dit tegen hen.
 
Exodus 20:18  En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het ba-
zuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een af-
stand staan. 19 Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar 
laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. 
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20 Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef 
te stellen en opdat de vreze voor Hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. 21 Het volk 
bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar God was. 
22 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zo moet u tegen de Israëlieten zeggen: U hebt zelf 
gezien dat Ik met u vanuit de hemel gesproken heb. 

23 U mag naast Mij geen goden van zilver maken, en goden van goud mag u ook niet 
voor uzelf maken. 24 U moet voor Mij een altaar van aarde maken en daarop uw brand-
offers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar Ik Mijn 
Naam zal laten gedenken, zal Ik naar u toe komen en u zegenen.

Exodus 21:1-11 bijzondere wetten.
Exodus 21:12-14 wetten inzake doodslag.
Exodus 21:15-36 wetten inzake mishandeling.
Exodus 22:1-20 wetten inzake diefstal.
Exodus 22:21-24 wetten inzake vreemdelingen, weduwen en wezen.
Exodus 22:25-31 wetten inzake rente.
Exodus 23:1-13 wetten inzake laster en liegen.
Exodus 23:14-19 wetten inzake de drie feesten.
Exodus 23:20-26 wetten en beloften inzake Gods leiding.
Exodus 23:27-33 beloften en wetten inzake de inname van het land.

Exodus 24:1 Daarna zei Hij tegen Mozes: Klim naar boven, naar de HEERE toe, u en 
Aäron, Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand 
neer. 2 Alleen Mozes mag tot de HEERE naderen. Zíj mogen echter niet naderbij komen, 
en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. 

De verbondssluiting.

Exodus 24:3  Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE en al de bepa-
lingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden 
die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. 4 Vervolgens schreef Mozes al de woorden 
van de HEERE op. Hij stond ‘s morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar 
en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. 5 En hij stuurde de 
jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers 
voor de HEERE, te weten jonge stieren. 6 Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in 
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de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. 7 Hij nam het boek van 
het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEE-
RE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. 8 Toen nam Mozes het bloed, 
sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de HEERE met 
u gesloten heeft op grond van al die woorden. 9 Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar 
boven, en ook Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël.

Zij zagen de God van Israël en bleven leven. 
Hoe kan dat?

Gezien de aanwijzingen van de HEERE kunnen de oudsten God niet voluit gezien 
hebben. Niemand kan God zien en in leven blijven. Zelfs Mozes mocht dat later 
niet. Slechts een klein gedeelte. Zo is het hier ook. Slechts een klein gedeelte. Iets 
van onder Zijn voeten. De betekenis van vers 11 is niet geheel duidelijk. Wordt ook 
op verschillende wijze vertaald. Wie zijn die aanzienlijken? De oudsten? De leiders? 

Exodus 24:10  En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel 
van saffier, zo helder als de hemel zelf. 11 Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzien-
lijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij.

Mozes mag naar de HEERE opklimmen en geeft instructies aan de 
oudsten.

Exodus 24:12  De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en 
blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die Ik opgeschreven 
heb om hun te onderwijzen. 13 Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes 
klom naar boven, de berg van God op. 14 Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons wach-
ten, totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken 
heeft, moet naar hen toe gaan. 

Mozes wordt 40 dagen onderwezen door God.

Wat voor onderwijs heeft Mozes van God ontvangen? De gehele wetgeving, ver-
ordeningen en inzettingen voor Israël en de gedetailleerde instructies over de 
bouw van de tabernakel. Heeft God toen het boek Genesis aan Mozes gedic-
teerd? Waarschijnlijk wel.



87

Exodus 24:15  Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 16 De heerlijkheid 
van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. 
Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. 17 De aanblik van de 
heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als 
een verterend vuur. 18 Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes 
was veertig dagen en veertig nachten op de berg.

Exodus 24:17  De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was 
in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur.

Numeri 11:11  En het gebeurde, toen het volk zich beklaagde, dat het kwaad was in de 
oren van de HEERE, want de HEERE hoorde het, zodat Zijn toorn ontbrandde. En het 
vuur van de HEERE brandde onder hen en verteerde, aan de rand van het kamp. 

Numeri 16:35  En vuur kwam bij de HEERE vandaan en verteerde de tweehonderdvijftig 
mannen die het reukwerk aangeboden hadden.

Deuteronomium 4:10  Op de dag dat u voor het aangezicht van de HEERE, uw 
God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal 
Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat 
zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren. 11 Toen kwam 
u naar voren en stond onder aan de berg, terwijl de berg brandde van vuur, tot in het hart 
van de hemel. Er was duisternis en er waren wolken en donkerheid. 

12 En de HEERE sprak tot u vanuit het midden van het vuur; het geluid van de woorden 
hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem. 13 Hij maakte u Zijn ver-
bond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen 
tafelen.

Deuteronomium 4:24  De HEERE, uw God, is een verterend Vuur, een ijverig God.

Deuteronomium 9:3  Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is 
Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal 
hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, 
zoals de HEERE tot u gesproken heeft.
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Psalm 50:2  Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. 3 Onze God 
komt en zal niet zwijgen; voor Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom Hem stormt het 
geweldig

Psalm 97:3  Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn tegenstanders in 
vlam.

Jesaja 33:14  De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaars aange-
grepen; zij zeggen: “wie is er onder ons die bij een verterend Vuur wonen kan? Wie is er 
onder ons, die bij een eeuwige Gloed wonen kan?”

Jesaja 66:15  Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen 
als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in 
vlammen van vuur. 16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak 
voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.

Daniël 7:9  Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich 
neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. 
Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 10 Een rivier 
van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit.

2 Thessalonicenzen 1:8  wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die 
God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet ge-
hoorzaam zijn. 9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aange-
zicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,

Hebreeën 10:26  Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de 
waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, 27 maar 
slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegen-
standers zal verslinden.

Hebreeën 10:31  Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

Hebreeën 12:29  Onze God is een verterend Vuur.

Judas 1:21  bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze 
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Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. 22 En ontferm u over sommigen, en ga daar-
bij met onderscheid te werk. 23 Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U 
moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.
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8. MEDEDEELBARE 
EIGENSCHAPPEN VAN 
GOD.

Op iedere eigenschap geven wij een korte toelichting.

Antwoorden. 

God antwoordt.

Als iemand u een vraag stelt via de email, antwoordt u dan altijd meteen of klikt u 
het weg? De profeet Jesaja zegt dat als u tot God roept, Hij zal antwoorden. Echter 
wel op één voorwaarde. Dat u de zonde uit uw leven, die scheiding brengt tussen u 
en God, wegdoet. Dat is toch een billijke eis van een heilig God?

Jesaja 58:9  Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen 
en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van 
de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;

Jesaja 65:24  En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl 
zij nog spreken, zal Ik verhoren.

Barmhartig zijn. 

God is barmhartig.

De Heere God is barmhartig en genadig. God is barmhartig omdat Hij niet wil dat 
mensen verloren gaan. Daarom is Hij ook geduldig. Maar een mens wordt niet 
door barmhartigheid behouden, maar door de genade van God, welke is geopen-
baard in het offer van Zijn geliefde Zoon aan het kruis van Golgotha. In Hem is 
de Genade Gods verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Zowel Israël als de 
volkeren worden behouden door het geloof in de Messias Jezus.
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Het bijzondere van Exodus 34 vers 5 is dat God Zelf naar Mozes toekwam in een 
wolk en Mozes verzekerde dat Hij barmhartig, genadig, geduldig, trouw en rijk aan 
goedertierenheid is. Even later voegt God er aan toe dat Hij Israël niet los zal laten, 
niet te gronde zal richten. God zal het verbond met Abraham niet vergeten.

Als zij zich bekeren, zullen ze allemaal terugkeren naar het aan Abraham beloofde 
land. Met dit laatste is de HEERE al enige jaren geleden begonnen en dit zal Hij 
voleindigen bij de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg.

Exodus 34:5  Toen daalde de HEERE neer in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; 
en Hij riep uit den Naam des HEEREN. 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: 
HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en 
trouw,

Deuteronomium 4:31  Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal 
u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij 
onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.

2 Kronieken 30:9  Want als u zich tot de HEERE bekeert, zullen uw broeders en uw kin-
deren barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat 
zij in dit land zullen terugkomen. De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, 
en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.

Mattheüs 18:21  Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn 
broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? 22 Jezus zei tegen 
hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal, ( 490 x).

Zo barmhartig is de Heere God, Die graag vergeeft!

2 Korinthe 1:3  Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader 
der barmhartigheden, en de God van alle vertroosting.

Jakobus 5:11  u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en 
barmhartig.

In Nehemia 9 krijgen we een goede indruk van Gods barmhartigheid. Ondanks 
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Gods leiding en voorziening, hebben de Joden steeds weer gezondigd tegen de 
HEERE. En steeds is de HEERE hen weer barmhartig en genadig geweest. 

Belijdenis van zonden, vasten en het wetboek lezen.
Nehemia 9:1  Op de vierentwintigste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten 
zich met vasten en in rouwgewaden, met aarde op hun hoofd. 2 En het nageslacht van 
Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden 
en de ongerechtigheden van hun vaderen. 3 Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, 
lazen zij voor uit het wetboek van de HEERE, hun God, gedurende een vierde deel van de 
dag; en op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor 
de HEERE, hun God. 

Oproep om God te loven en te prijzen.
Nehemia 9:4  Jesua en Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Chenani gingen 
op de verhoging van de Levieten staan en riepen met luide stem tot de HEERE, hun God. 5 
De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petahja zeiden: 
Sta op, loof de HEERE, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en laat men Uw heerlijke 
Naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. 

Belijdenis van Wie God is.
Nehemia 9:6  U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste 
hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en 
U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor U neer. 

In Nehemia 9 vers 7 t/m 38 volgt een historisch overzicht van Gods handelen met 
de Israëlieten. Hieruit blijkt hoe genadig en barmhartig God is geweest voor Zijn 
volk en nog is.

Beheren en Beheersen. 

God beheerst ook het klimaat. 

Als Hij dat nodig vindt, geeft Hij afwisselend seizoenen van droogte of regen, sei-
zoenen met hoge opbrengsten of lage opbrengsten, met een gezond gewas of 
ziekten en plagen. 
Waarom doet God dat? God houdt toch van de mensen, heeft Zijn schepselen toch 
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lief? Ja, dat is zeker zo, maar als de mensen zich zelf meer liefhebben dan God of 
de afgoden gaan dienen, in plaats van de God die hen het leven gegeven heeft. Of 
op welke wijze dan ook ongehoorzaam zijn aan de geboden die Hij heeft gegeven, 
dan moeten we niet vreemd opkijken dat God aan ons of aan een volk laat merken 
dat ze daar niet eindeloos ongestraft mee door kunnen gaan. 

Het gaat God niet in de eerste plaats om te straffen, maar Hij wil dat de mens te-
rugkeert naar een goede relatie met Zijn Schepper. 
In de Bijbel staan veel voorbeelden van situaties waarin God Zijn zegen inhoudt. 
Doordat de mens door zijn gedrag de aarde uitbuit en leeg rooft en zo de schep-
pingsorde verstoort, ondervindt hij daarvan zelf ook de gevolgen, o.a. de klimaat-
verandering. 

In het Bijbelboek Haggaï vinden we een paar voorbeelden. Het eerste voorbeeld 
betreft de situatie dat de Joden, teruggekeerd uit ballingschap uit Babel, wél voor 
zichzelf mooie huizen bouwen, maar de tempel in puin laten liggen. 

Haggaï 1:9  U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar 
blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat 
verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. 10 Daarom onthoudt de 
hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst, 11 want Ik riep droogte uit over het 
land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het 
land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. 

Een tweede voorbeeld betreft ook de tempelbouw, maar het gaat er hier ten diepste 
over dat alle werk gedaan wordt met een onrein, zondig hart. Met de verkeerde 
intentie. Met een hart dat God niet op de eerste plaats heeft staan. Een hart dat niet 
door Gods Geest is vernieuwd, niet is wedergeboren. 

Als dat het geval is, dan kan een mens nog zoveel goede werken doen, maar voor 
God hebben die goede werken geen waarde, hoe goed deze werken op zichzelf ook 
zijn. We lezen hierover in Haggaï 2. Want ondanks hun offers, hun goede werken, 
zegent God deze niet en zendt hun misoogsten. Dit is een les voor ieder mens en 
deze blijft altijd actueel. 

Haggaï 2:15  Toen antwoordde Haggaï en zei: Zo is dit volk, zo is deze natie voor Mijn 
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aangezicht, spreekt de HEERE, en zo is al het werk van hun handen; ja, wat zij daar 
aanbieden, onrein is het! 16 Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op, 
voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de HEERE. 17 Kwam voordien 
iemand bij een korenhoop van twintig maten, dan waren er maar tien, kwam hij bij de 
perskuip om vijftig maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar twintig. 18 
Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen, 
maar u keerde u niet naar Mij, spreekt de HEERE. 

Haggaï 2:19  Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwin-
tigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrond-
vest is; let aandachtig op wat er gebeurde. 20 Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot 
de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe, en de olijfboom, die geen vrucht 
gedragen heeft, die zal Ik vanaf deze dag zegenen. 

Berouw hebben. 

God heeft berouw.

In de teksten die aangeven dat God berouw heeft, gaat het bijna altijd over een 
straf of oordeel, waar God vanaf ziet om deze uit te voeren. God ziet van de straf af, 
omdat het desbetreffende volk zich heeft bekeerd van haar zonden of omdat God 
toch medelijden kreeg. Echter niet altijd heeft God de straf herroepen. In Genesis 6 
staat, dat het God berouwde dat Hij de mens gemaakt had. Het bedroefde Hem in 
Zijn hart, staat er. Slechts één mens had God lief met een volkomen hart en vond 
genade in Zijn ogen. Maar die éne mens, die rechtvaardig was in Gods oog, was 
niet voldoende om de straf van de zondvloed tegen te houden.

Noach en zijn gezin werden gered. Nu staan er in de Bijbel ook een paar teksten 
waarin geschreven staat dat God geen berouw zou kennen. Maar dan gaat het 
over de zegeningen van God. Als God zegen belooft, dan doet Hij wat Hij belooft. 
Denk maar aan de belofte aan Abraham, dat in hem en zijn Zaad de gehele wereld 
gezegend zal worden.

Zo zijn al Gods beloften in de Bijbel uitgekomen of vervuld en zullen nog vervuld 
worden. Paulus zegt dat Gods genadegaven en roeping Hem niet kunnen berouwen! 
(onberouwelijk zijn) Daar gaat het in de eerste plaats over de beloften voor Israël.
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Genesis 6:6  Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde ge-
maakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik 
geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende 
dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt 
heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Exodus 32:14  Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn 
volk te zullen aandoen.

Numeri 23:19  God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens 
berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en 
het niet gestand doen?

Richteren 2:18  En wanneer de HEERE voor hen richters liet opstaan, was de HEERE 
met de richter en verloste Hij hen uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de rich-
ter, want het berouwde de HEERE vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten 
en die hen in het nauw brachten.

1 Samuel 15:35  De HEERE had er berouw over dat Hij Saul tot koning over Israël 
aangesteld had.

2 Samuel 24:16  Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf 
aan te richten, kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die 
verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug.

Psalm 106:45  Hij dacht hun ten goede aan Zijn verbond; Hij had berouw, naar Zijn 
grote goedertierenheid.

Jeremia 18:8  Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn 
kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen.

Jeremia 26:13  Nu dan, maak uw wegen en uw daden goed en luister naar de stem van 
de HEERE, uw God. Dan zal het de HEERE berouwen over het kwaad dat Hij over u 
uitgesproken heeft.

Jona 3:10  Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En 
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God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed 
het niet.

Amos 7:2  En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid 
hadden, dat ik zei: Heere HEERE, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande kunnen blijven? 
Hij is immers klein! 3 Toen kreeg de HEERE hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei 
de HEERE. 5 Toen zei ik: Heere HEERE, houd toch op! Hoe zou Jakob staande kunnen 
blijven? Hij is immers klein! 6 Toen kreeg de HEERE hier berouw over. Ook dit zal niet 
gebeuren, zei de Heere HEERE.

Romeinen 11:29  Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Blij zijn - blijdschap

Wanneer is God blij?
God is blij als een zondig mens tot Hem terugkeert.
Er is blijdschap bij de engelen in de hemel over één zondaar die zich bekeert.

Wanneer zijn mensen blij, echt blij? Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn niet veel echt 
blije mensen, alhoewel het soms zo lijkt aan de buitenkant. Ik heb er in mijn leven 
althans niet zoveel ontmoet. Hoe zou dat komen? Dat komt, denk ik, omdat er 
altijd wel iets is waar men zich zorgen over maakt. Vooral nu in deze zogenaamde 
Coronatijd is er veel angst onder de mensen. Angst voor de toekomst. Angst om 
ziek te worden. Angst om je baan te verliezen. 
Een gelovige maakt soms ook moeilijke dingen mee, waardoor hij niet altijd uit-
bundig blij is. Maar als het goed is, ervaart hij wel van binnen een diepe vrede, die 
God belooft aan Zijn kinderen.

Filippenzen 4:6,7:  “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in 
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van 
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus 
Jezus.” 

Hij wordt steeds weer opgeroepen om zich in de Heere te verblijden. Te allen 
tijde! Blijdschap is ook een vrucht van de Heilige Geest, (Galaten 5: 22).



97

In 1 Petrus 1:8  lezen we : “Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoe-
wel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke 
vreugde.”

Een kind van God kan niet vóór alles danken, maar wel in alles danken voor al wat 
hij bezit in de Heere Jezus en Zijn beloften.
Er is ook verschil in uiterlijk blij zijn en innerlijk blij zijn. Dat verschil kan aanwezig 
zijn bij een christen. Een christen kan innerlijk blij zijn, omdat hij of zij een nieuw 
leven heeft gekregen en leeft en wandelt met de Heere Jezus in Zijn licht. Onder 
Zijn hoede en bescherming. 

Voor de dood hoeft hij niet meer bevreesd te zijn, want de Heere Jezus gaat mee en 
heeft een plaats bereid in het Vaderhuis.
De Heere Jezus heeft ons bevrijd van de angst voor de dood, omdat Hijzelf voor ons 
de dood is ingegaan, maar opgestaan is uit de doden als Eersteling. Wij zullen ook 
na ons sterven eenmaal opstaan en voor eeuwig met Hem leven.

Desondanks kan een christen door de strijd tegen de wereld, de satan en het vlees 
nog gekweld worden. Of door een “doorn” in het vlees.
God heeft daar Zijn bedoeling mee. Hij wil ons afhankelijk houden van Hem. Hij 
wil Zich door onze zwakheid verheerlijken.

God laat door Zijn dienstknechten, de engelen, een blijde boodschap brengen die 
bestemd is voor alle mensen. Dat heeft de engel heel duidelijk gezegd tegen de 
herders in het veld van Ephrata.

Lukas 2:10  En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

Het Evangelie is de blijde Boodschap die we mogen brengen aan een wereld ver-
loren in schuld. Bestemd voor mensen die nog verkeren in het territorium van de 
boze en slaaf zijn van de zonde. Voor mensen die er naar verlangen dat het weer 
goed komt tussen God en hen.

Psalm 40:10  Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; 
zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het!
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Jesaja 60:6  Een menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midjan en Efa; 
uit Seba zullen zij allen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen en de roemrijke 
daden van de HEERE blij verkondigen.

Jesaja 61:1  De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
 
Lukas 10:17  De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de 
demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.

Lukas 15:7  Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die 
zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig 
hebben.

Lukas 15:10  Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die 
zich bekeert.

Lukas 15:32  Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was 
dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.

Lukas 24:51  En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwij-
derde. En Hij werd opgenomen in de hemel. 52 En zij aanbaden Hem en keerden terug 
naar Jeruzalem met grote blijdschap.

Johannes 3:29  Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruide-
gom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. 
Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.

Johannes 15:11  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal 
blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Johannes 16:22  Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart 
zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 23 En op die dag zult 
u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn 
Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
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Johannes 17:13  Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten 
volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.

Openbaring 19:7  Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 
want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Eenvoud.

Jozef en Maria waren eenvoudige mensen. De Heere Jezus werd geboren in een 
stal. Gelegd in een kribbe. Gewikkeld in doeken. Waarschijnlijk werkte de Heere 
Jezus tot Hij 30 jaar werd als timmerman. Hij liet het geld beheren door een disci-
pel die uit de kas stal en Hem later zou verraden.
De apostel Paulus zegt ook dat Christus eenvoudig was. Daarin is Hij ons een voor-
beeld. Waaruit bleek de eenvoudigheid van de Heere Jezus nog meer? Uit Zijn 
manier van leven. Hij had geen eigen huis. In Kapernaüm woonde Hij in een door 
Hemzelf gehuurde woning. In andere steden en dorpen had Hij geen plaats om 
Zijn hoofd neer te leggen.

Jesaja 53:2b  Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen ge-
daante dat wij hem begeerd zouden hebben.

Hij was vol van de Heilige Geest. Hij was volmaakt, ook in Zijn nederigheid en 
eenvoudigheid. Hij zei: “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.”
 
2 Korinthe 11:3  Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, 
zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.

Romeinen 12:8  Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; 
wie een leider is, met inzet; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

Handelingen 2:46  En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, 
en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met 
vreugde en in eenvoud van hart;
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Geduldig, lankmoedig zijn. 

God is geduldig.

Wat een zegen dat God zo geduldig is. God is niet uit op het verderf, het ongeluk 
van de zondige mens. Hij verlangt er naar dat een mens naar Hem terugkeert. 
Terugkeert? Ja, de mens is innerlijk bij God weggelopen. Wil niets meer met God 
te maken hebben. Soms wel als hij God voor zijn karretje kan spannen. Gericht op 
zijn eigen doel en gewin of om zijn problemen op te lossen. 

God wil echter ons hart. Hij wil dat de Heere Jezus op de eerste plaats komt te staan 
in ons leven. Als dat gebeurt, krijgen we een ander leven, een nieuw leven. Dan 
vragen we altijd eerst naar Zijn wil.

In het OT wordt dat wandelen met God genoemd. Dat wil God zo graag. Daarom 
is God geduldig. Hij kijkt vol verlangen uit of de mens naar Hem terugkeert. Hij is 
zo rijk aan goedertierenheid en ontferming. Hij is bewogen over ons. Wat houdt u 
tegen om naar Hem terug te keren? 

Numeri 14:18  De HEERE. is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de onge-
rechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig…. 

Nehemia 9:17  Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, 
geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten.

Psalm 86:15  Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan 
goedertierenheid en trouw.

Joël 2:13  Scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de HEERE, uw God; 
want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw 
hebbend over het kwaad.

Jona 4:2  Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan 
goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.

2 Petrus 3:9  De Heere vertraagt de belofte niet (zoals enigen dat traagheid achten), 
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maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen 
tot bekering komen.

Genadig zijn. 

God is genadig.

God geeft genade voor recht. Wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee 
dat God naar Zijn rechtvaardig oordeel de mens mag straffen met de hel. Maar 
omdat God wil dat alle mensen zalig worden, dus niet gestraft worden, heeft God 
de mens de mogelijkheid gegeven om Zijn genade te verkrijgen. 

Wél op Gods voorwaarde. Maar aan die voorwaarde is gemakkelijk te voldoen. 
Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden. Gemakkelijk toch? Of toch niet? 
Als u wilt, gebeurt wat God belooft. Het zou echter kunnen dat u niet wilt. Niet 
willen? Wie wil er nu niet zalig worden?
Ja, er zijn toch heel veel mensen die niet willen. Wat is de oorzaak?

De oorzaak is dat geloven in de Heere Jezus inhoudt dat Hij het voor het zeggen 
krijgt in je leven. Dat Hij op de eerste plaats komt te staan. Geloven houdt ook in, 
je zonden belijden en de Heere Jezus aannemen als je Verlosser.

Exodus 34:6  Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, 
barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
 
Psalm 86:15  Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan 
goedertierenheid en trouw.

Micha 7:18  Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vast-
houden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij zal Zich weer 
over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden 
werpen in de diepten van de zee.

Romeinen 5:20 De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, 
maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, 21 
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opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door 
gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

2 Korinthe 13:13  De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de ge-
meenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

1 Petrus 5:10  De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heer-
lijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, 
bevestigen, versterken
en funderen.

Goedheid. 

God is goed.

De Heere Jezus zegt dat er niemand goed is. Bent u het daar mee eens of vindt u 
dat het genuanceerder ligt? Dat er toch nog wel mensen zijn, die goed zijn. Het 
is maar wat u onder goed verstaat. Er zijn mensen die voor hun naaste of voor 
de mensheid goede dingen doen of gedaan hebben. Maar de goedheid van een 
mens is altijd ten dele. “Er is niemand die goed doet, zonder te zondigen”, zegt 
het Woord.

Jesaja 64:6b  Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. 

De werken die voor de Heere tellen, zijn de werken die in de Heere verricht zijn, 
onder de leiding van de Heilige Geest. We moeten wandelen in de werken die de 
Heere van te voren bereid heeft,
(Efeze 2:10). 

 Daarom moeten we eerst vragen zoals Paulus deed bij zijn bekering: “Heere, wat 
wilt Gij dat ik doen zal?” 

God is wél goed. De Heere Jezus is ook volkomen in Zijn goedheid. Hij was zon-
der zonde en had geen verkeerde motieven. Hoe weten we dat? De Heere Jezus 
zegt dat er maar ÉÉN goed is en dat is God, Zijn Vader. Wat Jezus zegt is altijd 
waar. Maar de daden van God bewijzen dat ook. Dat ontdekken we in Gods Woord. 
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Waaruit blijkt de goedheid van God?
 
• God geeft Zijn eigen, eniggeboren Zoon als offer voor onze zonde.
• God wil niet straffen, maar wil dat alle mensen zalig worden.
• God laat het regenen over boze en goede mensen. 
• (Hij doet beide categorieën goed)

Psalm 34:9  Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man die op 
Hem betrouwt.

Psalm 48:10  O God, wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel.

Goedertierenheid betekent tieren van goedheid.
Tieren is een oud woord. Het betekent briesen van goedheid. Vol zijn van goedheid, 
overstromen van goedheid. 
 
Psalm 86:5  U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertieren-
heid voor allen die U aanroepen.

Psalm 100:5  De HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid.

Psalm 119:68  U bent goed en U doet goed,

Mattheüs 5:44-45  Ik zeg u: “Hebt uw vijanden lief; zegent ze die u vervloeken; 
doet wel degenen die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; 
opdat gij kinderen zou zijn van uw Vader, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon 
opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”

Mattheüs 19:17  En Hij zei tot hem (de rijke jongeling): “Waarom noemt gij Mij goed? 
Niemand is goed dan Eén: God.”

Handelingen 10:38  Jezus van Nazareth, Die het land doorgegaan is, goeddoen-
de, en genezende allen die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Jakobus 1:17  Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van 
de Vader der lichten,
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Genezing.

God is Heelmeester.

Geneest God altijd? Nee, we zien het om ons heen. Ook Zijn kinderen, de gelovi-
gen geneest God niet altijd. Soms wel, soms niet. God weet wat het beste is voor 
ons. Zijn gedachten zijn niet altijd onze gedachten en Zijn wegen zijn niet altijd 
onze wegen. Hij kan ons beproeven of louteren en geeft heel vaak genade om toch 
ondanks ziekte en moeite van Hem te getuigen. Soms vindt God het beter dat Zijn 
kind wordt opgenomen in de hemel. Ook al brengt het verdriet mee op aarde voor 
de eventuele familie.

Exodus 15:26  Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en 
doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen 
in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte 
gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Exodus 23:25  U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water 
zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

Psalm 103:3  Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

Psalm 147:3  Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Hosea 6:1  Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar 
Hij zal ons genezen;

Jakobus 5:15  En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer 
oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Heersen. 

God is Heerser. Jezus, Gods Zoon, is Heerser.

De tekst 2 Samuël 23:3 is een profetische tekst. De profetie zal vervuld worden als 
de Rots van Israël, de Heere Jezus, terugkomt en als Koning zal heersen in het 
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Messiaanse Vrederijk.
In de oprichtingsakte van de staat Israël, in 1948, wordt verwezen naar de Rots van 
Israël. Dat dit op aandringen van David Ben- Gurion werd opgenomen is een heel 
bijzondere leiding van de Heere geweest.
Ook onderstaande teksten uit 2 Kronieken 20 en Micha 5 zijn profetisch en wijzen 
heen naar het Messiaanse Vrederijk. 
 
2 Samuel 23:3  De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij ge-
sproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze 
Gods.

2 Kronieken 20:6  en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de 
hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is 
kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.

Micha 5:1  En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, Zijn oorsprongen zijn 
van oudsher, van eeuwige dagen af.

Judas 1: 4  Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang 
tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in los-
bandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

Openbaring 6:10  En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige 
Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

Helper zijn. 

God is Helper.

God is een Helper. Bij de HEERE Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. 
Mensen kunnen ons tijdelijk te hulp komen. God kan helpen tot in eeuwigheid. Hij 
is een Helper, groot van kracht. De Heere zorgt niet alleen voor ons lichaam, ook 
voor onze ziel en onze geest. 

Psalm 10:14  Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men 
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het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.

Psalm 54:6  Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.

Hebreeën 13:6  Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper 
en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Herder zijn.

God is Herder. De Heere Jezus is de Goede Herder.

Over het Herder zijn van de Heere Jezus is veel te schrijven. Een schaapherder zou 
dat beter kunnen dan ik. Hoewel de kans groot is, dat het dan meer gaat over de 
schapen dan over de Herder. De Heere Jezus zegt Zelf dat Hij de Goede Herder is. 
Hij mag en kan dit zeggen, want Hij is het.

Hij is de goede Herder.
Hij is de grote Herder.
Hij is de Opperherder.
Hij is de ene Herder. 

Hij is de goede Herder Die Zijn leven heeft gegeven voor Zijn schapen. Welke her-
der doet dat? Hij heeft bovendien alle macht, in de hemel en op de aarde. Met zo’n 
Herder zal het je nooit aan iets ontbreken.

Psalm 23:1  Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Psalm 80:2  Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die 
troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!

Ezechiël 34:23  Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn 
Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.

Johannes 10:14  Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen 
gekend,
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Hebreeën 13:20  De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze 
Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het 
eeuwige verbond,

1 Petrus 5:4  En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de 
heerlijkheid verkrijgen. 

Waaraan moet volgens de Heere Jezus een goede herder voldoen?

• Hij moet opnieuw geboren zijn. Zonder een nieuwe geboorte  kan niemand 
zalig worden. Jezus zegt dit tot Nicodemus, een leidsman in Israël.

• Hij moet de woorden van de Heere Jezus geloven. Als u Mijn Woorden niet ge-
looft, is Mijn God uw Vader niet, Die Mij deze Woorden heeft doen spreken, zegt 
Jezus tegen de Schriftgeleerden. Dan is de duivel uw vader. 

 
Dit geldt ook nu nog. Er zijn veel voorgangers die niet letterlijk geloven wat er in 
de Bijbel staat en wat Jezus gezegd heeft of heeft laten zeggen door Zijn apostelen. 
Gezegd heeft inzake een nieuwe geboorte, inzake de doop, inzake de opname van 
de gelovigen, inzake het duizendjarig Vrederijk, om even de voornaamste onder-
werpen te noemen. Als u dit niet gelooft zegt de Heere Jezus, dan hebt u een ande-
re vader dan Ik heb. Arme schapen die zo’n herder hebben, die de kudde misleiden 
en verstrooien.

Satan heeft op velerlei wijzen bolwerken opgericht tegen de gezonde Bijbelse leer. 
Het bolwerk van de roomse leer, het bolwerk van de gereformeerde leer waarin nog 
veel rooms zuurdesem is overgebleven, het bolwerk van de charismatische leer en 
van vele sekten en stromingen enz. 

Al deze bolwerken hebben gemeenschappelijk dat men bepaalde waarheden van 
het Woord niet letterlijk neemt, maar gaat invullen met wijsheid van mensen en le-
ringen van mensen. De Heere Jezus is hier heel duidelijk over. Als u Mijn Woorden 
niet gelooft, kent u Mijn Vader niet. De Heilige Geest leidt in alle Waarheid. 
Dwaalleren komen uit een andere bron. Hoe ontdekkend zijn de woorden van de 
Heere Jezus.

Johannes 14:23  Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 
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Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

De apostel Paulus wist ook van deze bolwerken van ongehoorzaamheid:

Lukas 19:43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk 
tegen u zullen opwerpen.

2 Korinthe 10:4  want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig 
voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die 
opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene 
brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Zoals de apostel zegt: het bolwerk moet geslecht worden en gebracht worden on-
der de gehoorzaamheid aan Christus. In Hem blijven, Zijn geboden en woorden 
bewaren. Vragen om de leiding van de Heilige Geest, om onderscheidingsvermo-
gen. Schrift met Schrift vergelijken. Dat is een moeilijke en harde strijd. Want de 
bolwerken zijn op allerlei manieren versterkt. Door onder andere leerstellingen en 
belijdenisgeschriften b.v. boven het Woord te stellen. 
In de Rooms-Katholieke Kerk heerst de traditie over het Woord.

Horen. 

God hoort en verhoort gebeden.

Hoe moeten we bidden? Ja, dat wisten de discipelen van de Heere Jezus ook niet. 
Daarom vroegen ze hun Meester: ‘Heere, leer ons bidden’. De Heere Jezus leerde 
hen toen het ‘Onze Vader’ bidden. Ook wel het volmaakte gebed genoemd. 

Mogen alle gelovigen dit gebed bidden? Ja, ik denk het wel. Het is een kort en 
krachtig gebed. De Heere Jezus wijst er ook op, dat een gelovige met niet al te veel 
woorden tot God moet bidden. ‘Gebruik geen omhaal van woorden’, zegt Hij. ‘Uw 
Vader weet wel wat u nodig hebt’. 

Belangrijk is dat een gelovige tot de Vader bidt in de Naam van de Heere Jezus. De 
gelovigen moeten de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Of anders gezegd: 
de Vader aanbidden in en door de Heilige Geest en in Waarheid, in de Heere Jezus, 
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Die de Waarheid is. In verbondenheid met de Heere Jezus tot de Vader bidden. Alles 
wat u de Vader bidt in Mijn Naam zal Hij u geven. En wel in het bijzonder als u om 
de Heilige Geest bidt. 

We bidden in Zijn Naam, omdat de Vader ons aanziet in de Heere Jezus, op grond 
van Zijn volbrachte werk. Vergeet niet dat de Heere Jezus zegt dat ook Hij voor ons 
bidt, opdat ons geloof niet zal ophouden, (Lukas 22:32). 

Hebreeën 7:25  Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God 
gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Romeinen 8:26  De Heilige Geest helpt ons hierbij, want wij zijn zo zwak. Wij weten 
niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Zo 
intens dat daarvoor geen woorden zijn.
(Het Boek) 

God hoort de klachten van Zijn volk Israël.

Exodus 3:7  De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in 
Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. 
Voorzeker, Ik ken hun leed.

Exodus 22:23  Indien gij hen enigszins beledigt, en indien zij enigszins tot Mij roepen, Ik 
zal hun geroep zeker verhoren;

Psalm 4:4  Weet toch, dat de HERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HERE 
hoort, als ik tot Hem roep.

Psalm 50:15  Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult 
Mij eren.

Jeremia 33:3  Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke 
dingen bekendmaken, die u niet weet. 

Psalm 122:6  Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
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De Heere Jezus, Die aan de rechterhand van God, de Vader, zit, bidt en pleit voor 
ons bij Zijn- en onze Vader. Ook de Heilige Geest pleit voor ons bij God, onze 
Vader. De gebeden van de gelovigen worden daardoor gereinigd, zodat we naar 
Gods wil kunnen bidden.

Romeinen 8:26  En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij we-
ten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken 
van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Romeinen 8:34  Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer 
is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 

De Heere Jezus en de apostelen geven de gelovigen gebedsopdrachten:

Mattheüs 26:41  Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, 
maar het vlees is zwak. 

Lukas 6:28  Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 

Lukas 10:2  Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbei-
ders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

1 Thessalonicenzen 5:17  Bid zonder ophouden.

Jakobus 5:16  Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

Hoe moeten gelovigen bidden? 

Mattheüs 6:6  Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot 
uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in 
het openbaar vergelden.7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de hei-
denen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 
8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem 
bidt. 
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Mattheüs 6:9  Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde gehei-
ligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze 
schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

Hoe moeten de gelovigen tot God naderen? 

De apostel Paulus laat dat weten in: 

Kolossenzen 4:2  Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzeg-
ging. 

Hebreeën 10:22  laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid 
van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen 
is met rein water. 

De Heere Jezus spreekt over de verhoring van onze gebeden: 

Mattheüs 7:7  Bidt, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor 
u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor 
wie klopt zal opengedaan worden. 

Mattheüs 7:11  Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoe-
veel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem 
bidden. 

Heel belangrijk! Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik 
in hun midden. Als in een huwelijk man en vrouw allebei wedergeboren zijn, is God 
in hun midden, wanneer ze samen bidden, wanneer ze samen Gods Woord lezen 
en onderzoeken. 

Mattheüs 18:19  Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, een-
stemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 20 
Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. 
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Mattheüs 21:21  Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u 
geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, 
maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan 
zou het gebeuren. 22 En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 

De hemelse Vader geeft de Heilige Geest aan hen die tot Hem bidden.

Lukas 11: 9  En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, 
en er zal voor u opengedaan worden. 10 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die 
vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11 Welke vader onder u zal aan 
zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, 
hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of ook als hij om een ei vraagt, hem een 
schorpioen geven? 13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, 
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? 

Johannes 4:23  Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen 
aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is 
Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 

Johannes 14:13  En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de 
Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal 
het doen. 

Johannes 16:22  Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart 
zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 23 En op die dag zult 
u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in 
Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u 
zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. 26 Op die dag zult u in Mijn 
Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader Zelf 
heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. 

Romeinen 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten 
niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met on-
uitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van 
de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 
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Jakobus 4:3  U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het 
in uw hartstochten door te brengen. 

Jakobus 5:13  Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? 
Laat hij lof zingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente 
bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de 
Heere. 15 En het gelovige gebed 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat 
u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

1 Johannes 3:22  en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn 
geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 

1 Johannes 5:14  En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat 
Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten dat Hij 
ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem 
hebben gebeden, ontvangen. 

Tijdens het samenstellen van dit boek, werd ik bijzonder getroffen door het lezen 
van een gedeelte uit het boek: ‘Het napalm meisje’, geschreven door Kim Phuc 
Phan Thi. In deze autobiografie vertelt ze over de bekering van haar familie uit 
Vietnam. Toen haar vader en moeder tot bekering kwamen in Canada, ging haar 
moeder bidden voor de bekering van haar zeven kinderen in Vietnam. Zij bad vijf 
á zes keer per dag voor hun bekering. En God verhoorde haar gebeden. Alle zeven 
kinderen kwamen tot geloof in Jezus Christus. Hoe belangrijk is de voorbede! 

Hoe moeten we een gebed besluiten? 

Met ‘in Jezus Naam of om Jezus wil’? De Heere Jezus leert Zijn discipelen bidden 
in Zijn Naam. Hij zegt er bij: ‘Wat u ook zult vragen’. Dus u mag alles in Zijn Naam 
aan de Vader vragen. Wat een genade dat de Heere Jezus, Gods kinderen daar 
toestemming voor geeft, dat Hij hen dat geleerd heeft. Is het dan verkeerd om een 
gebed te besluiten met: ‘Om Jezus wil’? 

Ja, zo heeft de Heere Jezus het ons niet geleerd. Althans niet op deze manier. Wél 
is het heel goed om ieder gebed te besluiten met: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil ge-
schiede, Vader’. 
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Johannes 15:16  Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u 
ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat 
wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

Johannes 16:23  En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u 
niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal 
worden………26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader 
voor u vragen zal, 

Mattheüs 6:9  Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde gehei-
ligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 

Voorbede doen. 

De Heere Jezus doet voorbede voor de gelovigen. In onderstaande tekst doet de 
Heiland voorbede voor Zijn discipel Petrus. Hij waarschuwt Petrus ook voor de 
verzoeking van satan. De Heiland weet dat Petrus Hem zal verloochenen en geeft 
aan dat Petrus daar berouw over zal krijgen, tot inkeer zal komen. En dat hij na zijn 
bekering de taak zal krijgen om zijn broeders te ondersteunen, te versterken in het 
geloof. 

Lukas 22:31  En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te 
ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als 
u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. 

Johannes 17:20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun 
woord in Mij zullen geloven, 21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik 
in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 
hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, 
zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld 
erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 

Romeinen 8:34  Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer 
is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 
De Heilige Geest doet voorbede voor de gelovigen. 
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Romeinen 8:26  En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten 
niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met on-
uitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van 
de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 

De apostelen roepen ons op om voor de voorgangers te bidden en voor elkaar te 
bidden. In tijden van nood en ziekte. Om de voortgang van het Evangelie. Voor 
de overheid. Voor onze vijanden en verdrukkers. Het gebed van een rechtvaardige 
vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend. 

Lukas 6:27  Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die 
u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 

1 Thessalonicenzen 5:25  Broeders, bid voor ons. 

2 Thessalonicenzen 3:1  Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere 
zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, 

Hebreeën 13:18  Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten 
hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. 

Jakobus 5:16  Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Gebedsverhoring.

Bestaan er onverhoorde gebeden? Nee, maar God kan onze gebeden wel verhoren 
op een andere manier dan wij verwachten. Is het dan wel een gebedsverhoring? 
Jawel, want het zou kunnen zijn dat de exacte verhoring van ons gebed niet goed 
voor ons is, al denken wij van wel. God overziet ons leven echter beter dan wijzelf 
en Hij weet precies wat wij nodig hebben. 

“Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en Mijn wegen zijn niet uw wegen.” Gods ge-
dachten en wegen zijn hoger dan de onze. Wij overzien slechts een stukje van de 
weg. Hij overziet het geheel. Wij mogen niet vergeten dat onderstaande tekst in de 
eerste plaats bedoeld is voor het volk Israël.
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Voor Gods kinderen is er altijd een hoopvolle toekomst. Wij zien elke dag vol ver-
wachting uit naar de komst van de Heere Jezus in de lucht om verenigd met Hem 
voor altijd met de Heere te zijn. Paulus zegt: “Vertroost elkander dan met deze 
woorden! “ 

Jeremia 29:11  Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. 
Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te 
geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u 
luisteren. 

Mattheüs 7:7  Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor 
u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor 
wie klopt zal opengedaan worden. 

Mattheüs 21:21  Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u 
geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, 
maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan 
zou het gebeuren. 22 En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 

Markus 11:22  En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. 23 Want, voor-
waar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, 
en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal 
hem gebeuren wat hij zegt. 24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat 
u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. 

Johannes 14:13  En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de 
Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal 
het doen. 

Johannes 16:23  En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe hebt u 
niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal 
worden. 

Alle gebeden worden wel gehoord, maar niet altijd verhoord op de manier zoals wij 
die verwachten. De apostel Paulus geeft ons hier een voorbeeld van: 
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2 Korinthe 12:7  En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openba-
ringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, 
om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik de Heere 
driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 

9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht 
wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat 
de kracht van Christus in mij komt wonen. 10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, 
in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ 
wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. 

Jakobus 1:5  En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan 
God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven 
worden. 

Jakobus 4:3  U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het 
in uw hartstochten door te brengen. 

1 Johannes 3:22  en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn 
geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 

1 Johannes 5:14  En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat 
Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten dat Hij 
ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem 
hebben gebeden, ontvangen. 

Openbaring 5:8  En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 
vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden 
schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 

Openbaring 8:3  En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het 
altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de ge-
beden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. 4 En de rook van 
het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór 
God.
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Koningschap.

God is Koning.

Onderstaande teksten over het Koningschap van God over de heidenvolken zijn 
profetisch. In de toekomst gaat dit gebeuren.
Wanneer? Als de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde. Als Hij het Messiaanse 
Vrederijk gaat oprichten.

In Psalm 22 staat dat alle geslachten van de volken zich voor Hem, voor de Heere 
Jezus, zullen neerbuigen. Hij zal Koning over hen zijn.
Alle einden van de aarde zullen zich tot de Heere bekeren. Niet alleen bekeren, zij 
zullen Hem gaan dienen. Wat een verandering vergeleken bij nu. 

De Heere Jezus zal in het midden van hen wonen, in Jeruzalem. Want Hij is de 
Koning van Israël. Hij zal Koning zijn in eeuwigheid. 

Psalm 22:28  Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de , bekeren : alle 
geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 29 Want het 
koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken.

Psalm 72:11  Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zul-
len Hem dienen.

Psalm 86:9  Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor 
Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.

Zacharia 2:11  Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en 
zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de 
HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 

Jeremia 10:7  Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. 
Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U 
gelijk.

Openbaring 11:15  En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide 
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stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en 
van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Lachen. 

God lacht.

Het woord “lachen” komt in de Bijbel heel weinig voor. Er staat enkele keren dat 
God lacht. En dan is het nog maar de vraag of het goed vertaald is. In de teksten 
waar dat woord gebruikt wordt is het geen ontspannen-, vrolijk lachen. Nee, het is 
meer uitlachen, spotten.

In het Oude Testament lezen we dat de naam Izak: hij lacht, betekent. De geboorte 
van Izak heeft Abraham en Sara doen lachen.
Dit is een positieve duiding. Hoewel Sara eerder spottend lachte, omdat ze niet kon 
geloven dat ze nog een zoon zou baren op haar leeftijd.

Van de Heere Jezus lezen we ook nergens dat Hij lachte. Daar was in die drie jaar 
van Zijn bediening ook weinig reden toe, want Hij werd voortdurend gesmaad en 
bedreigd en geconfronteerd met het leed en de zonde van de mensen. Bij het graf 
van Lazarus staat er van de Heere Jezus, dat Hij weende.
 
Zijn boodschap bracht echter wel heel veel blijdschap, verheuging, dankzegging 
en lofprijzing teweeg. De Heere Jezus moet Zich ook in de eerste plaats verheugd 
hebben over de bekering van één zondaar, evenals de engelen. Lachen zegt niets 
over de innerlijke gesteldheid van een mens. 

Vandaar waarschijnlijk ook de twee negatieve teksten over het lachen in Lukas en 
Jakobus. Daar gaat het over het lachen van de goddelozen. Als iemand lacht, weet je 
vaak niet waarom hij lacht. Als je dat wilt weten dan moet je het vragen. Een mens 
kan om allerlei dingen lachen. Iemand kan lachen en toch innerlijk bedroefd zijn. 

Spreuken 14:13  Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijd-
schap is verdriet.

Ik denk dat daarom het woord “lachen” in de Bijbel weinig voor komt.
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Psalm 2:4  Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.

Psalm 37:13  De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.

Psalm 59:9  Maar U, HEERE, U lacht om hen, U bespot alle heidenvolken.

Spreuken 1:25  omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild, 26 
daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt,

Lukas 6:25  Wee u, die verzadigd bent, want u zult hongerlijden. Wee u die nu lacht, want 
u zult treuren en huilen.

Jakobus 4:8  Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en 
zuiver de harten, dubbelhartigen! 9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw 
lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 10 Verneder u voor de 
Heere, en Hij zal u verhogen.

Liefde. 

God is liefde.

“God is liefde”, lezen we in 1 Johannes 4:16. Waaruit blijkt dat? Er zijn mensen die 
het tegendeel beweren. Gods liefde blijkt uit Zijn daden. De Heere Jezus, de Zoon 
van God, zegt dat Zijn Vader Liefde is. Dat Zijn Vader de wereld, de volken, lief 
heeft. Dat is geen loze praat. God heeft bewezen dat Hij de volken lief heeft.
Hoe dan? 

God is de Schepper van alles wat leeft. Hij heeft de mens geschapen naar Zijn beeld 
en gelijkenis. Hij heeft de mens perfect, volmaakt geschapen, zowel het lichaam als 
de ziel. Met welk doel? Om God lief te hebben, te dienen en te vereren boven alles. 
Om de aarde te beheren en te bebouwen naar Zijn wil. 

Het eerste mensenpaar is echter ongehoorzaam geworden en heeft naar de leu-
gen van de tegenstander van God, de satan, geluisterd. Door dit virus van onge-
hoorzaamheid zijn nu alle nakomelingen van dat eerste mensenpaar aangetast. Dit 
noemen we de erfzonde. 
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De mens wordt in zonde ontvangen en geboren. “Er komt geen reine uit een on-
reine”, zegt Job. Door deze ongehoorzaamheid is een grote scheiding, een kloof 
tussen God en de mens ontstaan. Die kloof kan de mens zelf niet overbruggen.

God geeft echter de mens een herkansing. God wil niet dat de mensen naar de 
hel gaan, maar bij Hem in de hemel komen. God heeft daarvoor een herstelplan 
ontwikkeld. Daarover kunnen we lezen in de Bijbel. Daar gaat de hele Bijbel over. 
De Bijbel is een monument van Gods liefde. De inhoud van de Bijbel is door Gods 
Zoon, de Heere Jezus, weergegeven in drie teksten: 

Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 
zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem 
gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet 
geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Dus, als u niet in de hel wilt komen, weet u wat u moet doen. Nu zijn er mensen die 
God verwijten dat Hij allerlei rampen, oorlogen en slechte dingen toestaat in deze 
wereld. “Waarom grijpt God niet in als Hij bestaat en almachtig is?” Zij kunnen dat 
niet rijmen met Gods liefde. Hebben ze een punt? Nee! Ik zal het uitleggen.

Er gebeuren heel veel slechte dingen in de wereld die je God niet kunt aanrekenen. 
De mensen doen het zich zelf aan: doden, roven, misbruik, geweld, onrecht, de 
aarde plunderen, zichzelf tot god maken, de armen uitbuiten enz. enz. Daar kun 
je God de schuld niet van geven. Hoewel de mens een geweten heeft, legt hij deze 
het zwijgen op. 

God heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Maar zolang de Heere Jezus nog 
niet teruggekomen is, heeft satan nog veel macht. Hij is de overste van deze wereld. 

In de Bijbel staat de geschiedenis van Job. Uit deze geschiedenis blijkt hoe satan 
te werk gaat. Satan wil dat God Job beproeft. Job was uitermate gezegend door de 
Heere. Satan zei: “Neem hem al deze zegeningen af en kijk dan of Job nog aan God 
vasthoudt.” God staat toe, dat satan hem vele rampen laat overkomen. Hij mag 
hem alleen niet doden. 
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Jobs vrienden zijn ervan overtuigd dat God Job straft omdat hij gezondigd heeft. 
Want anders zou hem dit nooit overkomen zijn! Zijn vrouw zegt: “Vloek God en 
sterf! “ Ondanks de rampen die Job overkomen, blijft Job God trouw en schrijft hij 
de Heere niets ongerijmds toe, zegt het Woord. Hoewel hij wel vragen heeft, want 
hij weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Job doorstaat de proef en wordt 
later door de Heere dubbel gezegend. Wat leren we hier uit?

Satan is uit op onze ondergang. Hij is de moordenaar en de leugenaar van de 
beginne. Dat is gebleken bij de zondeval. Voor de gelovige geldt: “Hij Die in u is 
(de Heilige Geest) is meerder dan hij die in de wereld is.” God belooft Zijn kinderen te 
bewaren voor de boze. 

2 Thessalonicenzen 3:3  Maar wél getrouw is de Heere, Die u sterken zal en u bewa-
ren voor de boze.

In, het Hogepriesterlijke gebed, bidt de Heere Jezus: 
Johannes 17:15  Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen be-
waart voor de boze.

Jakobus 4:7  Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 
wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. 

Hoe zit het met allerlei ongelukken die mensen overkomen?
Worden we meteen gestraft door God als we gezondigd hebben? Dat was ook de 
vraag van de mensen aan de Heere Jezus met betrekking tot de blindgeborene. 
“Heeft deze man zelf gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd?”
Daarover lezen we in:

Lukas 13:1  Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Ga-
lileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en 
zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere 
Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet 
bekeert, zult u allen evenzo omkomen. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en 
die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen 
evenzo omkomen.



123

Soms hebben de rampen die over de wereld gaan te maken met de straffende hand 
van God. Ook daar geeft de Bijbel allerlei voorbeelden van. Het Joodse volk werd 
vaak door God gestraft wegens haar ongehoorzaamheid. Daarom werden ze in 
ballingschap gevoerd. Daarom werden ze verstrooid over de gehele aarde.
In onze tijd zien we de tekenen van de eindtijd over deze wereld gaan als een waar-
schuwing dat de terugkomst van de Heere Jezus nabij is. 

De grote strijd die er gaande is in deze wereld, is de strijd tegen de HEERE en Zijn 
Gezalfde. Vanaf het begin tot het einde, is het Gods voornemen om Zijn plan met 
deze wereld te volvoeren door middel van het volk Israël. Oók in de eindtijd. Israël 
is weer terug in het land. De dag zal komen dat Koning Jezus op de troon van Zijn 
vader David zal zitten in Jeruzalem.
Dat weet de satan. Daarom is hij vanaf het begin, tot op de dag van vandaag, uit op 
de vernietiging van Israël. 

Psalm 83:3  Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. 4 
Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw be-
schermelingen. 5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien , zodat zij geen volk meer zijn en 
aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. 6 Want zij samen hebben in hun hart 
beraadslaagd; dezen hebben hun verbond tegen U gesloten.”

Komt dit u bekend voor?
In onze tijd wil Iran het volk Israël vernietigen en in de zee drijven. 
Vergelijk ook de geschiedenis van Esther en het plan van Farao om alle jonge-
tjes in de Nijl te verdrinken. En de moord op alle jongetjes tot twee jaar rondom 
Bethlehem, door Herodes.
De verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. Mattheüs 4.

Op Golgotha dacht satan dat hij het gewonnen had en zijn doel bereikt. Maar juist 
daar heeft de Heere Jezus hem de kop vermorzeld en dit bewezen doordat Hij in 
eigen kracht is opgestaan uit de doden. 

Hitler en zijn trawanten werden door de duivel aangedreven om Gods volk uit te 
moorden: de Holocaust. Allen die Israël kwaad aandoen, raken Gods oogappel aan 
en hun wacht een verschrikkelijk oordeel.
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Psalm 83:14  Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. 15 
Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt.

Gods plan gaat door alles heen in vervulling. Vergelijk 1948 toen Israël, zo kort na 
de tweede Wereldoorlog, weer een natie werd.
Israël is weer terug in het land, dat God aan Abraham beloofd had. 
De dag is nabij dat Christus als de Vredekoning zal heersen in Jeruzalem.

Wij kennen vaak de redenen niet waarom God niet ingrijpt in het kwaad. Wij moe-
ten nooit vergeten dat wij op deze aarde leven onder de toorn van God, net als in 
de dagen van Noach. God wil dat de mensen zich bekeren. Het is nog genadetijd. 
Welgelukzalig is de mens die gezeten is in de Schuilplaats van de Allerhoogste. Die 
Schuilplaats is de Heere Jezus. Daar mogen we zitten en rusten in Zijn volbrachte 
werk. Daar zijn we veilig. 

Maar zolang de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, is satan de overste van deze 
wereld en hebben wij te strijden tegen de overheden en de machten in de lucht. 
Satan is er ook altijd op uit om tweedracht tussen de gelovigen te zaaien en Gods 
werk te verstoren.

Satan regeert deze wereld. Daaruit komen ook de oorlogen voort. Daaruit is ook 
de Holocaust voortgekomen. Maar uiteindelijk is aan Christus gegeven alle macht 
in de hemel en op de aarde. Met de komst van de Heere Jezus komt er een einde 
aan de macht van satan en wordt hij duizend jaren opgesloten. Helaas zijn er nog 
steeds christenen die dit niet geloven en de vervangingstheologie aanhangen.

Uit deze vervangingstheologie komen verschillende dwalingen voort, die ook nu 
nog volop gepraktiseerd worden in verschillende kerken, gemeenten en denomi-
naties. Zoals:

• De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen.
• Het nieuwe verbond bestaat uit gelovigen en ongelovigen.
• Israël is niet meer het volk van God.
• Er komt geen duizend jarig vrederijk.
• Satan wordt geen duizend jaren gebonden.
• Er is geen opname van de gelovigen voor de grote verdrukking.
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• Er zijn geen twee opstandingen en geen twee oordelen.
• Baby’s die nog niet geloven, mogen worden gedoopt.
• De gedoopte baby’s worden wedergeboren door de doop.
• Gedoopte baby’s worden ingelijfd in Christus.
• De komende heerschappij van de Heere Jezus over alle volken wordt niet ge-

loofd.

In onze tijd zijn er vele dwalingen en ze nemen alleen nog maar toe.
Het probleem is dat leringen van mensen eerder geloofd worden dan het Woord 
van God. Men wil het Woord van God, dat betrouwbaar is, niet letterlijk geloven. 
Daar komen allerlei dwalingen uit voort. 

De Heere noemt dit ongeloof. Men gelooft eerder dat de wereld ontstaan is door 
evolutie en een zogenaamde oerknal, dan letterlijk door de almacht van Gods ge-
sproken Woord. Door ongeloof kwamen veel Israëlieten om in de woestijn. Dat is 
voor ons een waarschuwing.
Jezus zegt dat men van het Woord van God niets mag afdoen of er aan toedoen. 
Tot schade van iemand die dat toch doet. Dit is een heel ernstige waarschuwing. 

Deuteronomium 33:3  Ja, Hij heeft de volken lief!

1 Koningen 10:9  Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot 
koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen.

Jeremia 31:3  Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde 
heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

Maleachi 1:2  Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefge-
had? Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, 
3 en Ezau heb Ik gehaat.

Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zou verderven, maar het 
eeuwige leven hebben.

Efeze 2:4  Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, 
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waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met 
Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden –

I Johannes 4:8  Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde……… 
16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde; en die 
in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem………..19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij 
ons eerst liefgehad heeft.

Lijden. 

God lijdt.

Dat God kan lijden is waarschijnlijk voor veel mensen, maar ook voor veel christe-
nen ondenkbaar. Hoe moet je je dat voorstellen? God is toch vol van zaligheid in 
Zichzelf? En waaraan zou God moeten lijden? Als we daar verder over doordenken 
dan moeten we uitgaan van een God, Die bestaat uit drie Personen, namelijk God 
de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Er zijn mensen die niet in de 
Drie-Eenheid geloven, maar de Bijbel laat ons dat wel zien.

Waaraan zou God kunnen lijden?
God zou kunnen lijden aan:

 y De zondeval van satan en van de mens.
 y De vijandschap van de mens tegen God.
 y Het door de mens niet goed beheren van Zijn schepping.
 y De overtreding door de mens van Zijn geboden.
 y Het verwerpen van Zijn Zoon als Verlosser.
 y Het lijden van Zijn Zoon in Gethsémané en aan het kruis.

Mensen lijden ook. De oorzaak van het lijden van mensen kan heel verschillend 
zijn. Waarom lijden mensen, waarom lijden christenen?
Soms hoor je dat een christen niet de waarom vraag aan God mag stellen. Alleen 
mag vragen: waartoe? 
Uit de mond van verschillende profeten: Jesaja, Jeremia, Habakuk vóór ons en ook 
uit de mond van Job klinkt de vraag: “Heere, waarom?” Zelfs de Heere Jezus aan het 
kruis, roept uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”
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God kon niet anders. Toen Zijn Zoon voor ons tot zonde gemaakt werd en onze 
schuld op Hem gelegd werd in die drie uren duisternis op Golgotha, moest een 
heilig God Zich afwenden van Zijn Zoon, want Hij was onrein vanwege al onze 
zonden (van de eerste mens tot de laatste mens op aarde). Daar droeg de Heere 
Jezus de schuld van de gehele wereld. Daar raasde de toorn van God over Hem 
heen. In onze plaats. Daar zweeg de Heere in Zijn liefde voor ons.

In het boekje van Elisabeth Elliot: “Een pad door lijden”, vond ik de volgende 
Bijbelse redenen wat betreft het waarom van het lijden van christenen: 

We kunnen een aantal van Gods beweegredenen onderbrengen in vier categorie-
en. De lijst met verwijzingen naar Bijbelteksten is zeker niet volledig.

In de eerste plaats lijden we ter wille van onszelf:

 y opdat we mogen leren Wie God is. (Psalm 46:1,10. Deuteronomium 4:24-37, het 
boek Job)

 y opdat we mogen leren vertrouwen. (2 Korinthiërs. 1:8-9)
 y opdat we mogen leren gehoorzamen. (Psalm 119:67,71)
 y tucht is het bewijs dat de Vader ons liefheeft en dat wij Zijn echte kinderen 

zijn. (Hebreeën 12:5-11)
 y het is de voorwaarde voor het discipel zijn. (Handelingen 14:22, Lukas 14:26-

27,33)
 y het wordt geëist van soldaten. (2 Timotheüs 2:4)
 y wij worden ‘gesnoeid’, opdat wij vrucht mogen dragen. ( Johannes 15:2)
 y opdat wij gevormd mogen worden naar het beeld van Christus. (Romeinen 

8:29)
 y om ons geschikt te maken mede-erfgenamen van Christus te zijn. (Romeinen 

8:17)
 y om ons geschikt te maken te regeren met Christus. (2 Timotheüs 2:12)
 y opdat ons geloof versterkt zal worden. ( Jakobus 1:3; 2 Thessalonicenzen 1:4-5, 

Handelingen 14:22). ‘Hij is de sterkte voor de armen in de verdrukking.’
 y opdat ons geloof beproefd en gelouterd zal worden. ( Jesaja 43:2, 

Deuteronomium 11:35, Maleachi 3:2, 1 Korinthiërs 3:13, 1 Petrus 1:7)
 y opdat wij geestelijk volwassen mogen worden. ( Jakobus 1:4)
 y opdat de kracht van Christus zichtbaar wordt in onze zwakheid. (2 Korinthe 
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12:9)
 y om volharding, moed en hoop in ons te bewerken. (Romeinen 5:3-4) ‘Daar wij 

weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt’, om vreugde en vrijgevigheid in 
ons te bewerken. (2 Korinthiërs 8:2

 y opdat wij Zijn troost zullen ervaren. (2 Korinthiërs 1:4)

In de tweede plaats lijden we ter wille van Gods kinderen:

 y opdat zij verlost mogen worden. (2 Timotheüs 2:10)
 y om hun moed te geven. (Philippenzen 1:14)
 y opdat door de dood, die in ons uitgewerkt wordt, het leven in hen uitgewerkt 

moge worden. (2 Korinthiërs 4:12, Galaten 4:13, 1 ,Johannes 3:16)
 y opdat de genade mag toenemen. (2 Korinthiërs 4:15)
 y opdat onze vrijgevigheid anderen tot zegen mag zijn. (2 Korinthiërs 8:2)

In de derde plaats lijden wij ter wille van de wereld:

 y opdat geopenbaard moge worden wat liefde en gehoorzaamheid betekenen. 
(het boek Job, Johannes 14:31; Mattheüs 27:40-43)

 y opdat het leven van Jezus zichtbaar mag zijn in ons menselijke lichaam. (2 
Korinthiërs 4:10)

In de vierde plaats lijden wij ter wille van Christus:

 y opdat wij vereenzelvigd mogen worden met Hem in Zijn kruisiging. (Galaten 
2:20)

 y lijden is het logische gevolg van geloven. (Psalm 44:22, Handelingen 9:16 en 
14:22, 2Timotheüs 3:12, Johannes 15:18-21, 1 Thessalonicenzen 1:6 en 3:4)

 y opdat wij mogen deelhebben aan Zijn lijden. (1 Petrus 4:12-13, FiIippenzen 
1:29,2:17 en 3:8,10, Kolossenzen 1:24,2 Timotheüs 1:8, Heb. 13:13)

 y opdat wij mogen deelhebben aan Zijn heerlijkheid. (Romeinen 8:17-18, 
Hebreeën 2:9- 10, 2 Korinthiërs 4:17.)

Uit: ‘Een pad door lijden’ van Elisabeth Elliot – Uitgeverij Boaz Multi Media.
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Nederig zijn. 

God is nederig.

God is nederig. De Heere Jezus is ook nederig en zachtmoedig. Kan een mens ook 
nederig zijn? Ja, dat is mogelijk. Helaas zijn de meeste mensen niet zo nederig. Van 
nature is de mens niet nederig, maar juist het tegenovergestelde, namelijk hoog-
moedig. Hoogmoed was de zonde van satan, want hij wilde als God zijn. Zich zelfs 
boven God verheffen. 

Hoogmoed was ook de zonde van Adam en Eva, het eerste mensenpaar. Ze wilden 
als God zijn, kennende goed en kwaad. Daar hebben ze een hoge prijs voor moeten 
betalen. Zij geloofden satan meer dan de God Die hen geschapen had. Zij gaven 
daarmee aan het beter te weten dan God.

Nederigheid is een vrucht van de Heilige Geest. Als iemand opnieuw geboren 
wordt, ontvangt hij de Heilige Geest en is daardoor in staat om een nederige ge-
zindheid te laten zien. 

Jesaja 42:1  Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een 
welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht 
doen uitgaan. 2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn 
stem op straat niet laten horen. 3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende 
vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan. 4 Hij zal niet 
uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. 
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.

Mattheüs 11:29  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nede-
rig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Filippenzen 2;7  maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te 
nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft 
Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
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Ontfermen. 

God is een Ontfermer.

Gebed:
“Dank u Vader dat u Zich ontfermd hebt over uw kinderen. Dat u ons niet gedaan 
hebt naar onze zonden, maar ze op Uw Zoon gelegd hebt om ons met U te verzoe-
nen. U zij eeuwig dank, lof en ere voor die grote genade.” 

God is een groot Ontfermer.
Hoe blijkt dat? Dat blijkt uit de gave van Zijn Zoon tot vergeving en reiniging 
van onze zonden. De HEERE ontfermt Zich over degenen die Hem vrezen. Vrezen 
betekent hier niet angst voor God hebben, maar het betekent dat we na onze we-
dergeboorte een heilig ontzag voor God gekregen hebben. Heeft dat er mee te 
maken? Ja, zonder een nieuwe geboorte is het niet mogelijk om God te vrezen zoals 
God het bedoeld heeft. “De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid.” 

Abraham werd Godvrezend door God genoemd, toen hij door het offer van Izak 
toonde dat God op de eerste plaats in zijn leven stond. Dat is de vrucht van de 
wedergeboorte. 

Galaten 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, 
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof 
in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Die Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Psalm 103:13  Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE 
Zich over wie Hem vrezen.

Romeinen 9:16  Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard-
loopt, maar van God Die Zich ontfermt.

Romeinen 9:18  Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.
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Rechtvaardig zijn. 

God is rechtvaardig.

God is rechtvaardig. Dat is Zijn wezen. Zijn mensen dat ook? Heel vaak niet. Dan 
bedoelen we rechtvaardig in handelen en spreken.
Er zijn gelukkig nog rechters in deze wereld die rechtvaardig recht spreken, maar 
helaas niet allen.

Rechtvaardig zijn is nog iets anders dan rechtvaardig handelen.
God is rechtvaardig en handelt ook rechtvaardig. God spreekt ook recht. Is recht-
vaardig in Zijn handelen en spreken.

Rechtvaardig voor God zijn is een andere zaak. God zegt in Zijn Woord, dat er in 
Zijn ogen niemand rechtvaardig is. 
Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, worden alle mensen als onrecht-
vaardigen voor God geboren. In zonde ontvangen en geboren, belast met de erf-
zonde.

Kan dit weer goed komen? Ja, God wil dat alle mensen weer rechtvaardig verklaard 
worden voor Hem. Dat kan maar op één manier. Namelijk dat, door ons geloof, 
de rechtvaardigheid van Christus ons wordt toegerekend. Niet op grond van onze 
goede werken of door uiterlijke kenmerken: doop of besnijdenis. Abraham werd 
door het geloof voor God gerechtvaardigd, vóór hij besneden was.

Romeinen 5:1 :  “Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door 
onze Heere Jezus Christus.” 

Romeinen 3:10  gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is 
niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, teza-
men zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één…….17 en 
de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Genesis 18:25  Het zij verre van U, zo’n ding te don, te doden de rechtvaardige met de 
goddeloze; dat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze, verre zij het van U! Zou de 
Rechter van het heelal de aarde geen recht doen?
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Deuteronomium 32:4  Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen 
zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Nehemia 9:33  Gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is; want Gij hebt 
trouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld.

Psalm 145:17  De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn 
werken.

Jesaja 5:16  De HEERE der heerscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, de 
Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid.

II Thessalonicenzen 1:6  Het is recht bij God verdrukking te vergelden aan degenen 
die u verdrukken.

I Johannes 1:9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat 
Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.

Trouw zijn. 

God is trouw.

Uit Gods Woord blijkt dat trouw een eigenschap is van God. Dan moet trouw ook 
een eigenschap zijn van de Heilige Geest. 
God is trouw in al Zijn Woord en werk. Getrouw aan al Zijn beloften en in de ver-
vulling van al Zijn profetieën. Dat zegt God niet alleen. God heeft dat ook bewezen. 
Hij doet wat Hij zegt. Veel van Zijn beloften zijn al vervuld. 

Hoe betrouwbaar is God? We kunnen Hem vertrouwen op Zijn Woord. Al Zijn 
beloftes zijn “ja” en “amen” in de Heere Jezus. We kunnen altijd op Hem aan en op 
Hem steunen. We mogen Hem in ons gebed aan Zijn beloften herinneren, als we 
bidden naar Zijn wil. Geprezen zij Zijn Naam! 

2 Timotheüs 2:13  Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloo-
chenen.
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Enkele beloften wachten nog op de vervulling. Dat zijn beloften inzake de eindtijd. 
Dat is de toekomende tijd. Gods kinderen zien uit naar de vervulling van de eerst-
volgende belofte: de opname van de Gemeente. Alle beloften en heilsfeiten zijn tot 
op dat moment vervuld. 

Gelovigen die hier nog weinig over weten, doen er goed aan biddend o.a. 1 Korinthe 
15 te lezen en 1 Thessalonicenzen 14: 13-18 en het Bijbelboek Openbaring. Daarin 
staat alles beschreven wat er in de komende tijd staat te gebeuren.  
 
Psalm 25:10  Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn 
verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.
 . 
Psalm 40:12  HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw goeder-
tierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.

Psalm 71:22  Ook ik zal U loven met de luit en Uw trouw prijzen, mijn God;. 

Psalm 89:50  Heere, waar zijn Uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze 
David gezworen bij Uw trouw.

Jesaja 11:5  Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn 
heupen.

Jesaja 25:1  O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt 
wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.

Klaagliederen 3:23  Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!

Hosea 2:19  In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

Hosea 4:1  Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een rechts-
zaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen 
kennis van God in het land is.

Micha 7:20  U zult Jakob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die U aan 
onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.
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Romeinen 3:3  Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun 
ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen?

Galaten 5:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw (geloof-vertrouwen), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
(NBG) 

In plaats van “trouw” kiezen sommige vertalingen voor het woord “geloof”. Enige 
uitleg is niet overbodig.
Door dit met “geloof” te vertalen, ontstaat er verwarring. Wat wordt hier bedoeld? 
Het geloof dat iemand zalig maakt is geen vrucht van de Heilige Geest. Een voor-
beeld uit het boek Handelingen maakt dit duidelijk. 

De apostel Petrus wordt door de Geest van God naar de hoofdman Cornelius ge-
zonden. Cornelius had hem gevraagd te komen in opdracht van een engel. Nadat 
Petrus aan hen het Evangelie verkondigd had, werd de Heilige Geest op hen uitge-
stort en werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 

Nog een duidelijke onderbouwing vanuit de Schrift.
God stelt ieder mens voor de keuze, wie hij wil dienen. Wil men zijn eigen ego dienen 
of de één of andere afgod of wil men God dienen, de God die je geschapen heeft?
Als iemand voor God kiest, wordt deze persoon aan de Heere Jezus gegeven. God 
doet dit door de werking van de Heilige Geest.
Die Geest: 
 y Overtuigt ons van zonde.
 y Overtuigt ons van de verzoening en redding die er is in Jezus.
 y Overtuigt ons ook van het oordeel dat zal komen, indien de Heere Jezus niet 

aanvaard wordt als Zaligmaker.

Indien men tot geloof is gekomen ontvangt men de inwoning van de Heilige Geest 
en wordt de vrucht van de Geest zichtbaar. Het geloof is daarom geen vrucht van 
de Heilige Geest.

2 Timotheüs 2:22  Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, 
naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. (NBG)
(In plaats van trouw hebben veel vertalingen het woord geloof.)
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Toornen. 

God toornt.

Er staan een aantal teksten in de Bijbel over Gods toorn. Wat hebben die teksten 
ons te zeggen? Wat kunnen we daar uit leren? 
God is liefde. Hij wil niets liever dan Zijn liefde tonen aan de mens die Hij gescha-
pen heeft. 

In Hosea 11 lezen we over Gods liefde voor Zijn volk Israël: 
 
Hosea 11:1  Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn Zoon 
(de Heere Jezus) geroepen. 3 Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. 
Ik reikte hem voedsel toe. 4 Ik leerde Efraïm lopen, Ik nam hem op in Mijn armen, maar 
zij erkenden niet dat Ik hen genas.

Het is echter zó dat God Zijn liefde meestal niet kwijt kan. Dat blijkt ook uit de 
reactie van het volk Israël Hoe zit dat? Dat komt omdat de mens de relatie met 
God heeft verbroken en zijn eigen gang wil gaan. Desondanks wil God de relatie 
herstellen door middel van Zijn Zoon. 

Om Zijn Zoon in de wereld te brengen, heeft Hij het volk Israël uitverkoren en ge-
roepen. Abraham, Izak en Jakob worden vermeld in Hebreeën 11 als de geloofshel-
den. Maar toen Israël een volk was geworden, keerden ze zich, al in Egypte, van de 
Heere af en gingen de goden van dat land dienen.

Zolang de relatie van de mens met God niet hersteld is, blijft de mens leven on-
der de toorn van God. Oók het volk Israël. Onderstaande teksten geven een beeld 
van Gods liefde voor Zijn volk Israël en hoe God graag wil dat Zijn volk naar Hem 
terugkeert.

De teksten zijn liefdevol, waarschuwend en soms profetisch, omdat ze heenwijzen 
naar de situatie dat Israël bekeert zal zijn op de dag van de wederkomst van de 
Heere Jezus.

De Israëlieten riepen de toorn van God over zichzelf af en werden gestraft wegens 
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hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid, hun ondankbaarheid en hun murmureren. 
Daardoor moesten zij veertig jaar in de woestijn blijven, alvorens het beloofde land 
binnen te kunnen gaan.
 
Genesis 8:21  En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik 
zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels 
van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al 
het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.

Deuteronomium 1:34  Toen de HEERE uw woorden hoorde, werd Hij zeer toornig 
en zwoer: 35 Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land 
zien dat Ik gezworen heb aan uw vaderen te geven! 36 Behalve Kaleb, de zoon van Jefun-
ne:

Jesaja 12:1  Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest 
bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.

Jesaja 54:9  Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat 
de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik 
niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.

Psalm 2:12  Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wan-
neer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 103:8  Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertieren-
heid. 9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij 
Zijn toorn. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze onge-
rechtigheden.

Romeinen 1:18  Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle 
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid 
onderdrukken,

Romeinen 5:9  Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, 
door Hem behouden worden van de toorn.
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1 Thessalonicenzen 1:10  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de 
doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

Openbaring 6:16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons 
voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;

Troosten. 

God is een Trooster. De Heilige Geest is de Trooster.

Wordt u ook door God getroost of vertroost? Verlangt u daar naar? Wie werden 
door God getroost door middel van Zijn Woord? 
Jesaja noemt mensen die Gods toorn hebben ondervonden en daarna door Hem 
getroost werden. Zij werden door Gods toorn verdrukt vanwege hun zonden. Na 
hun bekering en verzoening worden zij door God getroost. Dan is het goed om 
verdrukt te zijn geweest.

De profeet noemt nog een categorie mensen die door God getroost worden. Dat 
zijn mensen die te strijden hebben tegen vijanden. Dat zijn de handlangers van 
satan. God noemt ze onderdrukkers. 

God belooft ook dat Jeruzalem en Israël getroost zullen worden. Dat is een profeti-
sche belofte. Jeruzalem zal getroost worden als de Heere Jezus Koning is van Israël. 
Als Hij terug komt op de Olijfberg. Dan zullen alle Joden bekeerd worden en de 
Heere Jezus aanvaarden als hun Messias, hun Zaligmaker. In hun smart over de 
zonde zullen zij getroost worden door de Heere Jezus.

De apostel Paulus roept de gelovigen op om elkaar te troosten met het vooruitzicht 
van de opname van de gelovigen en het krijgen van een nieuw hemels lichaam. Als 
je echter niet in de opname gelooft, kun je ook niet vertroost worden. Is er dan wel 
het verlangen om altijd bij de Heere Jezus te zijn?

Jesaja 12:1  Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest 
bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.

Jesaja 40:1  Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen. 2 spreek naar het hart van Jeru-
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zalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, 
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. 

Jesaja 66:13  Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem 
zult u getroost worden!

Mattheüs 5:4  Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Johannes 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn 
Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd 
heb.

Romeinen 15:5  En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven 
onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,

1 Thessalonicensen 4:17  Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen 
met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. 
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Vader zijn. 

God is (onze) Vader. 

Is God de Vader van ieder mens? Helaas niet. Dat zou wel zo moeten zijn. God is 
de Vader van de Heere Jezus. En alleen in en door de Heere Jezus is God ook onze 
Vader. Buiten de Heere Jezus is God een God die toornt. Als we de Heere Jezus 
toebehoren, is God een liefhebbende Vader voor ons. 

In het OT, in Jesaja en Maleachi roepen de profeten God aan als onze Vader. Ja, dat 
wilde God ook zijn voor Zijn volk Israël. Veel Joden zagen God als hun Vader. Maar 
zij handelden er niet naar. Daardoor was dat een loze belijdenis. Zij verwierpen als 
meerderheid de Heere Jezus en daardoor ook Zijn Vader, Die Hem gezonden had.

Jesaja 63:16 Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël 
kent ons niet. U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw 
Naam.
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Jesaja 64:8  Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!

Maleachi 2:10  Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? 
Waarom handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond met 
onze vaderen te ontheiligen?

Mattheüs 6:1-18  Onze Vader

Mattheüs 11:27  Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de 
Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het 
wil openbaren.

In de volgende verzen van Johannes 8 gaat het over wie onze vader is. Is dat God, 
de Vader van de Heere Jezus? Of is dat de duivel? De Joden denken dat Abraham 
hun vader is. 

Johannes 8: 31  Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: ‘Als u zich houdt aan 
wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 Dan zult u de waarheid kennen en door de 
waarheid bevrijd worden.’ 33 ‘Wij zijn nooit slaven geweest,’ zeiden zij. ‘Wij stammen af 
van Abraham. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden?’ 34 ‘Vergis u niet,’ 
antwoordde Jezus. ‘Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. 35 Een slaaf heeft geen 
blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel. 36 Als u door de Zoon van God wordt 
bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. 

De Heere Jezus vertelt de Joden wat Hij van Zijn Vader gehoord heeft. De Joden 
vertellen wat zij van hun vader, de duivel gehoord hebben. 

Johannes 8:37  Ik weet heel goed dat u van Abraham afstamt. Toch probeert u Mij te 
doden, omdat mijn boodschap niet tot uw hart doordringt. 38 Ik vertel wat Ik bij mijn 
Vader gezien heb en u doet wat u van uw vader hebt gehoord.’ 

Abraham was een vriend van God en een profeet. Abraham geloofde God en zag als 
van verre de Heere Jezus. De Joodse leiders zeggen dat Abraham hun vader is en dat 
ook God hun Vader is. Jezus zegt: “ als dat zo zou zijn, zouden jullie in Mij geloven. 
Nu jullie niet in Mij geloven, is jullie vader de duivel.” Ook dat geloofden de Joodse 
leiders niet. Ik denk dat veel mensen dat niet geloven. Jezus spreekt de waarheid.
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Wie niet in Jezus gelooft en Zijn Woorden niet gelooft, heeft als vader de duivel. Dat 
is voor veel mensen een hard woord, maar het is wél wat het Woord van God zegt. 
Het is Gods waarheid. Satan is de vader van de leugen. De leugenaar en moorde-
naar van de beginne.

Johannes 8:39  ‘Abraham is onze vader,’ zeiden zij. ‘Als u kinderen van Abraham bent,’ 
antwoordde Jezus, ‘volg dan zijn goede voorbeeld. 40 Maar in plaats daarvan probeert u 
Mij te doden. Ik heb u nog wel de waarheid verteld, die Ik van God gehoord heb. Zoiets 
zou Abraham nooit doen. 41 U doet precies hetzelfde als uw echte vader.’ ‘Wij zijn niet uit 
ontucht geboren!’ protesteerden zij. 

Johannes 8:41 ‘Niemand anders dan God is onze Vader.’ 42 Jezus zei: ‘Als God uw Vader 
was, zou u van Mij houden. Want Ik ben van God uit naar u toe gekomen. Ik ben niet uit 
Mijzelf gekomen, maar God heeft Mij gestuurd. 43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? 
Omdat u niet in staat bent mijn woorden aan te horen. 

Johannes 8:44  U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds 
het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid 
is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. 45 Omdat Ik de 
waarheid spreek, gelooft u Mij niet. 

Omdat de Joodse leiders God niet kennen, begrijpen ze Zijn Woord niet en daarom 
herkennen en erkennen ze ook de Heere Jezus niet. Hoewel de Schriften van Hem 
getuigen. Dat is ook nu nog actueel. Veel theologen en kerkleiders geloven ook 
nu het Woord van God niet letterlijk. Zij steunen meer op hun eigen wijsheid en 
inzichten, of op leringen en overleveringen van mensen, dan op Gods Woord. Of 
ze steunen op inzichten van de zogenaamde wetenschap of technologie en verkon-
digen dat het Woord cultuurgebonden is. 

Sommigen verkondigen hun leer als de enige ware, zuivere leer. Vooral in onze 
tijd wordt het Woord van God steeds meer ontkracht, aangevallen en verdraaid. 
We zien ook allerlei charismatische manifestaties die niet Bijbels zijn, maar uit een 
andere bron komen.

We hebben het elke dag nodig dat we de Heere om onderscheidingsvermogen 
vragen en dat we ons door de Geest laten leiden, Die in alle Waarheid leidt. Ook 
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moeten we steeds weer Schrift met Schrift vergelijken. Dan onderkennen we of er 
sprake is van “een andere geest, een andere christus of een ander evangelie”, zoals 
Paulus zegt.
Velen doen zogenaamde wonderen en tekenen, waarvan de Heere Jezus op de dag 
van het oordeel zal zeggen:
“Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij u die de wetteloosheid werkt.” (Mattheüs 7:22,23.) 

De Joodse leiders beschuldigden de Heere Jezus ervan dat Hij bezeten was. Dit is 
waarvan de Bijbel zegt: de zonde tegen de Heilige Geest. Namelijk dat de werken 
en de Woorden van de Heere Jezus aangeduid worden als zijnde de woorden en de 
werken van de duivel. 
Ze wilden de Waarheid niet horen. Bij de steniging van Stefanus stopten ze hun 
oren toe. Zo is het ook nu nog. 

Johannes 8:46  Wie van u kan Mij beschuldigen van iets slechts? Ik spreek de waar-
heid. Waarom gelooft u Mij dan niet? 47 Wie bij God hoort, begrijpt wat Hij zegt. Omdat 
u niet bij God hoort, begrijpt u Hem niet.’ 48 ‘Hebben wij niet gezegd dat U een Samari-
taan bent?’ zeiden de Joden. ‘U bent bezeten.’ 49 ‘Ik ben niet bezeten,’ antwoordde Jezus. 
‘Ik eer mijn Vader, maar u doet niets anders dan Mij beledigen. 50 Ik ben overigens niet 
op mijn eigen eer uit. God geeft Mij eer en Hij is degene die oordeelt. 51 Onthoud dit: wie 
doet wat Ik zeg, zal nooit sterven.

Jezus zegt, dat wie in Hem gelooft, niet zal sterven. Dat begrijpen de Joodse leiders 
niet. Hun ongeloof en onbegrip dreigen over te gaan in gewelddadigheid. Jezus 
wijst de Joden er op dat Abraham Hem gekend en gezien heeft. Dat begrijpen ze 
helemaal niet. 

Deze discussie is voor ons heel leerzaam. Wij kunnen echt niets leren van Joodse 
leiders, van Joodse rabbi’s, inzake de uitleg van Gods Woord. Er zijn momenteel 
christenen, die denken dat wij kunnen leren van Joodse rabbi’s, die de Geest niet 
hebben en de Heere Jezus niet kennen, maar integendeel Hem smaden en het 
Nieuwe Testament onrein achten en vertrappen. Wij kunnen niets leren van niet 
wedergeboren mensen die de duivel als vader hebben. Alléén de Heilige Geest leidt 
in alle waarheid.

Johannes 8:52  ‘Nu weten wij zeker dat U bezeten bent,’ zeiden de Joden. ‘Abraham en 
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de profeten zijn allemaal gestorven en U beweert dat ieder die doet wat U zegt, niet zal 
sterven. 53 U denkt toch zeker niet dat U meer bent dan onze stamvader Abraham? Hij en 
de profeten zijn gestorven. Wat verbeeldt U Zich wel?’ 54 ‘Als Ik Mijzelf zou verheerlijken,’ 
antwoordde Jezus, ‘zou dat niets betekenen. Maar mijn Vader verheerlijkt Mij. En u zegt 
dat Hij uw God is. 55 U hebt Hem nooit leren kennen. Ik ken Hem wel. Als Ik zou zeggen 
dat Ik Hem niet ken, zou Ik een leugenaar zijn, net als u. Maar Ik ken Hem en doe wat Hij 
zegt. 

Johannes 8:56  Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag Mij komen 
en was erg blij.’ 57 ‘U bent nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham al gezien?’ zeiden de 
Joden. 58 ‘Het is zoals Ik zeg,’ antwoordde Jezus. ‘Ik ben, al van voordat Abraham werd 
geboren.’ 59 Dit was voor hen aanleiding om stenen te pakken met de bedoeling Hem te 
stenigen. Maar Jezus verliet ongemerkt de tempel.

1 Korinthe 8:6  toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en 
wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem.

God is verdraagzaam. 

God is verdraagzaam. Wat betekent dat voor ons mensen? Dat betekent dat God 
heel vaak, gedurende lange tijd, onze zonden verdraagt, zonder deze te straffen. 
Die verdraagzaamheid van God staat in relatie tot Zijn barmhartigheid en ontfer-
ming. 

In de tijd van Noach is God 120 jaar lang verdraagzaam geweest. Tijdens de bouw 
van de ark konden de mensen doorgaan met zondigen, maar ze hadden ook de 
mogelijkheid om zich te bekeren. Wat een geduld heeft God toen gehad! God is 
traag tot toorn. Onze tijd is niet anders dan de tijd van Noach. Eerder nog erger wat 
het bedrijven van zonden betreft. De Heere Jezus zei: “Het zal zijn als in de dagen 
van Noach.“ Ook in deze zogenaamde Corona tijd gaan mensen gewoon door met 
hun goddeloosheden.

Er komt echter een keer een einde aan de verdraagzaamheid van God. Daarover 
lezen we in het boek Openbaring. Het is nu nog steeds genadetijd. 

Romeinen 2:4  Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid 
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en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?

Romeinen 3:25  Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door 
het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voor-
bijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid 
van God.

Romeinen 5:20  Toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich 
aan Gods geboden zou houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de zonde ook 
toenam, Gods genade nam nog veel meer toe.
(het Boek)

1 Thessalonicenzen 1:3  Zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof, en de 
arbeid van de liefde, en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heere Jezus Christus, 
voor onze God en Vader;

Jakobus 5:11  Zie, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; u hebt de verdraagzaam-
heid van Job gehoord, en u hebt het einde van de Heere gezien, dat de Heere zeer barm-
hartig is en een Ontfermer.

Psalm 30:6  Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgun-
stigheid;

Verkondigen. 
God verkondigt grote blijdschap.

“Die grote blijdschap zal voor al het volk zijn”, zegt de engel namens God. Voor alle 
Joden en alle niet-Joden. De Zaligmaker Die geboren is in Bethlehem is de Zoon 
van God, maar ook een nakomeling van Abraham. God had aan Abraham beloofd 
dat in Zijn Zaad alle volken gezegend zouden worden. Dit is een zeer belangrijk 
onderdeel van Gods Heilplan. 

Daarom kondigt God door middel van Zijn engelen deze geboorte als een grote 
blijde gebeurtenis aan. Er is blijdschap in de hemel. Engelen zingen: “Ere zij God!” 
Er is blijdschap op aarde. De herders keerden terug, God lovende en prijzende om 
alles wat zij hadden gehoord en gezien,
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Jesaja 40:9  Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; 
verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef 
die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!

Jesaja 52:7  Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die 
vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die 
tegen Sion zegt: Uw God is Koning

Jesaja 61:1  Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om 
een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te 
verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor 
wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Lukas 2:10  En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

Lukas 8:1  En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok 
en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf 
waren bij Hem,

Lukas 24:47  En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zon-
den gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

Handelingen 13:32  En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan 
is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken,

Romeinen 10:15  En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals ge-
schreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het 
goede verkondigen!

Verheugen

God is verheugd en blij.

Waarover is God verheugd en blij en waarvan wordt God niet verheugd en blij? Dit 
lijkt mij een terechte vraag. Mensen zijn niet altijd even blij en verheugd. Het is 
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meestal afhankelijk van de omstandigheden. 

Is God wél altijd blij en verheugd? Als God naar deze wereld, die Hij geschapen 
heeft, kijkt heeft Hij niet veel reden om verheugd te zijn. Wat denkt u van al die 
mensen die niets van God willen weten, hoewel zij hun leven aan Hem te danken 
hebben. Dat geeft toch verdriet? 

Daarom wil God dat alle mensen naar Hem terugkeren, dat alle mensen zalig wor-
den. Juist daarvoor stuurde Hij Zijn eigen geliefde Zoon.  

Jesaja 62:5  Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen 
trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich 
over u verblijden.

Jesaja 65:19  En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen 
stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Zefanja 3:17  De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal 
Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 
verblijden met gejuich.

Lukas 10:21  Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, 
Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen ver-
borgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw 
welbehagen.

Lukas 15:4  Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat 
niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het 
vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.

Lukas 15:9  En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen 
bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. 10 
Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert



146

Volharden. 

God is een God van volharding.

Veel teksten in de Bijbel gaan over de volharding van mensen. Weinig over het vol-
harden van God. De apostel Paulus noemt God een God van volharding en vertroos-
ting. De gelovigen worden door de volharding van God vertroost. Dat is te begrijpen, 
want als God niet volhardt, niet doorgaat met werken, niet doorgaat met Zijn plan 
om mensen zalig te maken, dan zou de toekomst van de mens uitzichtloos zijn.

Maar God gaat door met Zijn plan en de uitvoering en de voltooiing van Zijn 
werken. Oók de Heere Jezus werkt door met Zijn Geest, want alle volken moeten 
bereikt worden met het Evangelie. Tot het getal van de heidenen vol is. Dat is een 
bemoediging voor alle arbeiders in Zijn wijngaard, die erop uit gezonden zijn om 
de blijde Boodschap van het Evangelie te verkondigen.

Romeinen 15:5  En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven 
onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,

Jozua 14:8  Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het 
volk smelten; ikzelf echter volhardde erin de HEERE, mijn God, na te volgen.

1 Koningen 11:6  Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de HEERE: hij vol-
hardde er niet in de HEERE na te volgen, zoals zijn vader David.

Markus 13:13  En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie 
volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Handelingen 1:14  Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en 
smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Handelingen 2:42  En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de ge-
meenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Handelingen 6:4  Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het 
Woord.
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Romeinen 12:12  Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het 
gebed.

Efeze 6:18  terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en 
daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Hebreeën 10:36  Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil 
van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

2 Petrus 1:5  En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 
deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbe-
heersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7 aan de godsvrucht broederliefde en 
aan de broederliefde liefde voor iedereen.

Openbaring 14:12  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen 
openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Vriendschap.

Het is een bijzondere genade van God als Hij je Zijn vriend noemt. Abraham kreeg 
die genade. De Heere Jezus noemde Zijn discipelen ook vrienden, als ze tenminste 
vast hielden aan wat Hij hun geleerd had, aan Zijn geboden. Een vriend is meer 
dan een dienaar zegt Jezus. Echte vrienden zijn zeldzaam. 

In de Bijbel vinden we één voorbeeld van echte vriendschap,  namelijk die tussen 
David en Jonathan. Maar meer dan menselijke vriendschap is de geestelijke band 
door de Heilige Geest bewerkt tussen broeders en zusters die de Heere Jezus ken-
nen als hun Redder en Zaligmaker. Dan zijn we één als leden van het Lichaam, de 
Gemeente, de Bruid van Christus.
 
Jesaja 41:8  Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn 
vriend Abraham,

Lukas 12:4  En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden 
en daarna niets meer kunnen doen.



148

Johannes 15:14  U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet 
meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden 
genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Jakobus 2:23  En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem 
tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Waarachtig.

God is waarachtig.

God is waarachtig. Wat wil dit zeggen dat God waarachtig is? God spreekt altijd de 
waarheid. God kan niet liegen. God is oprecht, eerlijk, betrouwbaar. God spreekt 
recht en oordeelt recht. God is rechtvaardig. Hij heeft dat laten zien in en door de 
Heere Jezus.

Johannes 14:6  Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.

Deuteronomium 32:4  Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen 
zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Romeinen 3:4  Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder 
mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U 
rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt.

Weldadig.

God is weldadig.

Wat betekent weldadig? Weldadig komt van het woord weldaad. En wat is een wel-
daad? Een weldaad is een handeling die heel aangenaam en prettig is voor degene 
die hem ontvangt. Als er staat dat God groot is van weldadigheid, dan betekent dit 
dat God groot is in het doen van goede en aangename handelingen ten opzichte 
van de mens. 
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Deze handelingen hebben een relatie met de andere eigenschappen van God, zoals 
barmhartig, genadig, goedheid en geduld. Het is een weldaad van God als we deel 
krijgen aan voornoemde eigenschappen. 

Exodus 15:13  U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen 
zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning.

Exodus 34:6  Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, 
HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waar-
heid. 7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden,

Numeri 14:18  De HEERE is lankmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de on-
gerechtigheid en overtreding,

Psalm 103:8  Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertieren-
heid.

Werken.

God werkt, wie zal het keren?

We zijn erg blij dat dit Woord in de Bijbel staat. Dat God werkt. God laat niet alles 
op zijn beloop. God ziet alles, volgt alles en is heel actief. Hij zegent wat door Hem 
gezegend moet worden, anders zou er niets van terecht komen. Een mens kan nog 
zo hard werken, ook in de dienst van de Heere, maar als de Heere dat werk niet 
zegent, is het vergeefse arbeid. 

Bij al de arbeid voor de Heere is het heel belangrijk dat men zich laat leiden door 
Zijn Heilige Geest. 
 
Jesaja 43:13  Ik werk, en wie zal het keren?

Daniel 4:35  Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn 
wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn 
hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?
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Efeze 1:11  In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd 
waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van 
Zijn wil,

Efeze 2:10  Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te 
doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
 
Wijs zijn.

God is wijs.

God is wijsheid en macht en Hij bezit wijsheid. In Zijn schepping kunnen we dat 
zien. Alles is met verstand en wijsheid ontworpen en gemaakt door Zijn Zoon, de 
Heere Jezus. En door Zijn Heilige Geest tot leven gebracht. Hoe groot en machtig 
bent U. 

Job 12:13  Bij Hem is wijsheid en macht; Hij. raad en verstand.

In Spreuken 8 lezen we over de Heere Jezus. Hij is de Wijsheid van God.

Psalm 104:24  Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE, Gij hebt ze alle met wijsheid ge-
maakt

Jeremia 10:12  Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft 
door Zijn wijsheid, en de hemel uitgebreid door Zijn verstand.

1 Korinthe 1:24  Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij 
Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.

1 Korinthe 1:30  Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden 
wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,

Romeinen 16:27  De alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in eeuwig-
heid.
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Wonen. 

God woont. Waar woont God?

God woont in de eeuwigheid. Zijn Naam is heilig. Zijn Wezen is heilig. Hij woont 
in Zijn Heiligdom in de hoge hemel. Voor mensen niet te benaderen. De hemel is 
Zijn troon en de aarde de voetbank van Zijn voeten. En nu, wat een wonder. Deze 
heilige God zegt dat Hij wil wonen in het hart van de mens. In een verbroken en 
nederig hart. Hoe kan dat? Wat bedoelt God? 

God bedoelt dat Hij met Zijn Heilige Geest wil wonen in een hart dat tot zonde 
erkentenis is gekomen en dat gereinigd is door het bloed van het Lam. Dan wordt 
zijn lichaam een tempel van de Heilige Geest. Door Zijn Heilige Geest heeft God 
het hart al voorbereid. God is heilig en als God met Zijn Geest in ons hart woont, 
zijn wij ook in staat om een heilig leven te leiden. 

Jesaja 57:13b  Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen 
en Mijn heilige berg in bezit nemen. 15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de 
eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en 
bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, 
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden (dit zegt God tegen Israël).

Jesaja 66:1  Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn 
voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats 
van Mijn rust?

I Koningen 8:27  Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de 
allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht be-
woont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeu-
wige kracht.
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Zegenen.

God zegent.
 
De zegen van God is zo groot en omvangrijk, dat deze niet in enkele woorden is uit 
te drukken. Inmiddels mochten wij daar een heel boek over schrijven.

“Zegen – Rijk” (De zegen van de Heere die maakt rijk).
De actualiteit van Gods Woord deel 4
Uitgave: Boaz World Word Project 
Eerste druk januari 2021 
Gratis aan te vragen via www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

De grootste zegen van God is de Gave van Zijn Zoon tot verzoening van onze 
zonden. Daarom ga ik maar direct naar het Nieuwe Testament, waar helder en klaar 
de geestelijke zegeningen, die wij ontvangen hebben in en door het volbrachte 
werk de Heere Jezus, beschreven staan.

In de zeven geestelijke zegeningen beschreven in Efeze 1, komt zó duidelijk naar 
voren hoe rijk de gelovigen zijn in en door Christus en Zijn volbrachte werk. 
Realiseren we ons dat wel voldoende? Of zijn we het bestaan van die rijkdom ver-
geten en zijn we nog bezig aardse schatten te verzamelen? Of koesteren we ons 
in het rijke en gelukkige leven dat we in en door de Heere hebben ontvangen? 
Hebben we daar genoeg aan? 

Maar ook door de aardse zorgen en beslommeringen van elke dag, komen de gees-
telijke zegeningen die wij in Christus ontvangen hebben, soms op de achtergrond. 

Mensen kunnen tot zegen zijn voor medemensen. Mensen hebben echter niet het 
vermogen om te zegenen zoals God dat heeft. Voor een uitgebreide behandeling 
van dit onderwerp zie het boek: De actualiteit van Gods Woord deel 4: “Zegen – 
Rijk” 
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Zien. 

God ziet. Hij is alziend.

Nee, niemand kan God zien. God zegt Zelf dat geen mens Hem kan zien. Het is niet 
mogelijk God te zien en in leven te blijven. God woont in een licht, waardoor Hij 
niet benaderd kan worden. Door dat licht is God niet toegankelijk. Waarschijnlijk 
werkt dat licht voor de mens als een verterend vuur.

Voor Gods kinderen is het heel vertroostend dat God alles ziet. Hij zit hun moeite, 
hun zorgen, hun strijd, hun lijden. 
De Heere Jezus bidt voor hen en pleit voor hen bij de Vader.
De Heere Jezus helpt hen vol te houden. Hij is nabij, Hij gaat mee.

Het is goed dat ongelovigen weten dat er een God is, Die alles ziet, Die alles hoort, 
Die alles registreert, óók wat een mens denkt, zegt, doet en nalaat. Uit de geschie-
denis van Noach zien we dat hart van de mens ontzettend hard is en men zich, 
ondanks de prediking van Noach gedurende 120 jaren, niet wilde bekeren.

Genesis 7:1  Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, 
want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaar-
dig bent.

Exodus 32:9  Verder zei de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een 
hardnekkig volk!

Exodus 33:20  Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens 
kan Mij zien en in leven blijven.

Deuteronomium 4:12  En de HEERE sprak tot u vanuit het midden van het vuur; 
het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem.

Psalm 139:1 ….HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn op-
staan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U 
bent met al mijn wegen vertrouwd.
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Johannes 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 
van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Johannes 6:46  Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj 
heeft de Vader gezien.

1 Timotheüs 6:16  Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht be-
woont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeu-
wige kracht. Amen.

1 Johannes 4:12  Niemand heeft ooit God aanschouwd;

Zwijgen.

God zwijgt.

Uit liefde voor Zijn schapen heeft de Herder gezwegen toen Hij op het punt stond 
Zijn leven te geven voor Zijn schapen. Hij wilde de straf ondergaan die Zijn scha-
pen verdiend hadden. In hun plaats. Echt een Goede Herder! Hij zweeg in Zijn 
liefde. 

Uit de geschiedenis van Saul zien we dat God ook zwijgt als we blijven zondigen. 
Maar dat is niet altijd zó. Soms grijpt God in om de zondaar te stoppen en te red-
den van de eeuwige straf.

1 Samuel 28:6  En Saul raadpleegde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem 
niet; niet door dromen, niet door de urim, en ook niet door de profeten.

Mattheüs 26:63  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U 
bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.
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9. “ER IS EEN GOD DIE 
LEEFT”,

“En aan mijn ziel het leven geeft.”

Deze strofe vinden we in Psalm 84 vers 1, berijmd. Het is een waar woord, dat alle 
kinderen van God kunnen bevestigen. In de Bijbel komen we dit Woord ook tegen 
als een belofte.
Met leven wordt in onderstaande teksten bedoeld, eeuwig leven.

Johannes 11:25  Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

Johannes 14:19  Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij 
zien, want Ik leef en u zult leven.

Galaten 2:20  Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in 
mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die 
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven (aan het kruis).

Psalm 22:27  De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoe-
ken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.

Eeuwig leven met God en met de Heere Jezus. Er is ook eeuwig leven zonder 
God en met satan. Dat is verschrikkelijk. God weet ook dat dit verschrikkelijk is en 
daarom heeft God voor ieder mens de mogelijkheid gegeven om eeuwig leven te 
ontvangen met Hem.

Dit is mogelijk geworden doordat God Zijn eigen Zoon als offer gegeven heeft voor 
onze behoudenis. 

Johannes 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld 
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zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem 
gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet 
geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 
1 Timotheüs 2:3  Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 
4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

2 Petrus 3:9  De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar 
dat allen tot bekering komen.

Betekent dit dan ook dat ik vanaf dat moment een probleemloos leven krijg, altijd 
gezond ben, rijk en welvarend wordt? 
Er zijn zogenaamde welvaartspredikers die dit leren. Maar in Gods Woord kan ik 
daar niets over vinden. Integendeel zelfs. De Bijbel leert ons dat Gods kinderen 
door veel verdrukkingen zullen ingaan in het Vaderhuis. 
De Heere geeft ons wel wat we nodig hebben.

Wat maakt een gelovige dan nu al gelukkig op aarde? Dat geluk is van geestelijke 
aard. Niet van materiële aard.

Johan en Linda Schep hebben ons dat in een kort overzicht laten zien. 

De gezegende positie van allen die deel hebben aan de Heere Jezus. 

Hun waarde in de Heere Jezus.
 y Ik ben Zijn tempel, 1 Korinthiërs 6:16.
 y Ik ben Zijn getuige, Handelingen 1:8.
 y Ik ben Zijn medearbeider, 2 Korinthiërs 6:1.
 y Ik ben Zijn zout en licht, Mattheüs 5:13-14.
 y Ik ben een rank aan Hem, als Wijnstok, Johannes 15:16.
 y Ik ben een geheel nieuwe schepping, 2 Korinthiërs 5:17.
 y Ik ben in staat om in Zijn kracht alles te doorstaan, Filippensen 4:13.
 y Ik ben een kanaal van Zijn verzoeningswerk, 2 Korinthiërs 5:18.
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Hun relatie tot de Heere Jezus.
 y Ik ben Zijn kind, Johannes1:12.
 y Ik heb vrede met Hem, Romeinen 5:1b.
 y Ik ben in Hem volmaakt, Kolossenzen 2:10.
 y Ik heb altijd toegang tot Hem, Efeziërs 2:18.
 y Ik ben rechtvaardig verklaard, Romeinen 5:1.
 y Ik ben een deel van Zijn lichaam, 1 Korinthiërs 12:27.
 y Ik heb vergeving van al mijn zonden, Colossenzen 1:14.
 y Ik ben voor eeuwig met Hem verbonden, 1 Korinthiërs 6:17.

Hun positie in de Heere Jezus.
 y Ik ben een burger van Zijn hemels rijk, Filippenzen 3:20,21.
 y Ik kan nooit meer veroordeeld worden, wel beoordeeld, Romeinen 8:1,2.
 y Ik ben verzegeld met Zijn Heilige Geest, Efeziërs 1:13.
 y Ik ben met Hem verborgen in God, Colossenzen 3:3.
 y Ik mag er zeker van zijn, dat alle dingen meewerken ten goede, Rom.8:28.
 y Door Zijn Heilige Geest heb ik de vrucht van de Geest ontvangen, Galaten 5:22.

Hun toekomst met de Heere Jezus.
 y Ik mag in de toekomst met Hem regeren, 2 Timotheüs 2:13.
 y Ik zie uit naar de bruiloft van de Heere Jezus (het Lam), Openbaring 19:9.
 y Ik zal Hem persoonlijk zien, 1 Johannes 3:1-3.
 y Ik zal Hem gelijk zijn, (zelfde lichaam), Romeinen 8:29.
 y Ik mag anderen uitnodigen, want er is nog plaats Openbaring 21:16.
 y Ik krijg eeuwig deel aan een nieuwe aarde en hemel en het nieuwe Jeruzalem.

Bron: “Het mooiste leven op aarde” - Johan en Linda Schep.
Johan Schep is al vele jaren evangelist. Hij is in Israël tot bekering gekomen. Hij 
heeft daar 33 jaar gewoond en heeft daar het Evangelie verkondigd.

De Heere Jezus heeft aan Zijn Bruidsgemeente drie belangrijke beloften gegeven 
tot troost en bemoediging:

1. “Ik ben met u al de dagen.” 

Hoe weten wij dat de Heere Jezus altijd met ons is? Dat weten wij uit Zijn Woord. 



158

Zie onderstaande teksten. Daaruit kunnen wij opmaken dat de Heere Jezus op twee 
manieren met ons is. Hij is met ons, omdat Hij door Zijn Geest in ons woont. Hij 
is ook met ons, als het nodig is, door een daadwerkelijk optreden. 

Wij hebben verschillende keren ervaren dat de Heere ons redde uit een gevaarlijke 
verkeerssituatie. Wat een troost voor een kind van God dat de Heere Jezus altijd 
met ons is en met ons gaat. Ook als de weg moeilijk wordt, als het donker wordt. 
Ook als het sterven wordt. 
“Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” 
De Heere Jezus gaat dan mee om Zijn kind naar het Paradijs te brengen, waar de 
Heere Jezus Zelf ook is. 

Mattheüs 28:20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen. 

Johannes 14:19  Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij 
zien, want Ik leef en u zult leven. 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, 
en u in Mij, en Ik in u. 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij 
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren. 

Johannes 14:22  Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U 
Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zei tegen 
hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem 
liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 

Jezus zegt: “want zonder Mij kunt u niets doen.”

Johannes 15:4  Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de 
Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder 
Mij kunt u niets doen. 

1 Johannes 4:12  Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God 
in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij hebben 
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gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 
15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 

Hebreeën 1:14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dien-
ste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Hebreeën 13:5b ….Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u 
beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

2. “Ik bid voor u.” 

Nog een woord van troost. Voor iemand die zelf nauwelijks meer kan bidden. Geen 
kracht meer heeft of niet meer durft te bidden om welke reden dan ook. De Heere 
Jezus weet precies wat Zijn kinderen nodig hebben. Misschien nog wel beter dan 
wij het zelf weten. Ook de Heilige Geest in ons, bidt voor ons met onuitspreekbare 
verzuchtingen. 

Johannes 14:16  En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, op-
dat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld 
niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij 
blijft bij u en zal in u zijn. 

Johannes 17:8  Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij 
hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, 
en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, 
maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. En Ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 

Romeinen 8:26  En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten 
niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter bidt (pleit) voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken 
van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen bidt (pleit). 

Hebreeën 7:25  Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God 
gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten(bidden SV). 
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1 Johannes 2:1  Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als ie-
mand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Recht-
vaardige. 

3. “Ik ga heen om u plaats te bereiden.” 

De Heere Jezus laat Zijn Gemeente, leden van Zijn Lichaam, Gods kinderen, niet 
in het ongewisse omtrent hun toekomst. Onze toekomst is niet op deze aarde. 
Op deze aarde zijn we slechts tijdelijk. Wij leven op deze aarde, als het goed is, als 
vreemdelingen in een bezet land. Bezet door satan. Wij zijn echter burgers van een 
ander Rijk, het hemelse Koninkrijk. Als de tijd daar is om afscheid te nemen van 
deze wereld, gaan wij naar de plaats die de Heere Jezus voor ons heeft bereid. Het 
Vaderhuis met de vele woningen.

Johannes 14:2  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als 
Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 17:24  Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad 
vóór de grondlegging van de wereld.

Tot slot
Het is mijn diepe verlangen en gebed dat u na het lezen van dit boek, met mij kunt 
instemmen met het volgende lied: (Joh. De Heer 113)

Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
Dit is het wat mij troost hier geeft,
Hij leeft, Die voor mij stierf.
Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.
Hij leeft! Mijn Heiland, Die voor mij 
een levenskroon verwierf.


