
HOOFDSTUK 14: VERBOND

• Verbond zegt iets over de manier waarop God met mensen omgaat.  Het verbond is de intieme 
omgangsvorm, waarbij de grote God zich uit liefde aan mensen bindt. Verbond = verbondenheid.

• In de Bijbel kom je steeds terugkerende kenmerken tegen die typerend zijn voor hoe God met 
mensen omgaat. Het grondpatroon van het Verbond kent de volgende kenmerken:
1. De HERE maakt Zich bekend. Hij neemt het initiatief. De verbondsrelatie van God en mensen 

is eenzijdig in zijn ontstaan.
2. De  HERE  vraagt  om  een  liefdevol  antwoord van  iedereen  (groot  en  klein).  Hij  stelt  de 

omgangsvormen vast. Het verbond is tweezijdig in zijn bestaan.
3. Wanneer dat antwoord uitblijft, gaat er een dreiging uit van het verbond, als bewijs van echte 

liefde.
4. De HERE is trouw aan de verbanden die Hij zelf in zijn schepping heeft aangebracht. Kinderen 

zijn daarom niet uitgesloten van een verbondsrelatie, maar horen erbij.

• In het boek worden een aantal voorbeelden uitgewerkt van verschillende verbonden die God met 
mensen aanging. De volgende voorbeelden worden genoemd: verbond met Adam en Eva in het 
paradijs, het genadeverbond met hen na hun zondeval, het verbond met Noach, het verbond met 
Abram, het verbond op de Sinaï met het volk Israël, het nieuwe verbond, waarin wij nu mogen 
leven.  In  al  die  verbonden zie  je  de  hierboven genoemde 4 kenmerken van  Gods  manier  van 
omgaan met mensen terug.

• Het nieuwe verbond is door de profeten aangekondigd, nadat mensen van hun kant keer op keer het 
verbond verbraken door ontrouw. Het nieuwe verbond is krachtiger dan het oude, omdat de band 
gelegd wordt door het bloed van Christus. Hij neemt als Middelaar de plaats in van beide partijen. 
Deze Middelaar is zelf partij (Hij is God) en wordt partij (Hij wordt mens). Hij neemt zelf de plaats 
in van de schuldige partij. Het oude verbond heeft afgedaan, maar is niet waardeloos geworden. Het 
heeft  dezelfde waarde als een verloving heeft voor iemand die al getrouwd is. Wat het nieuwe 
verbond nieuw maakt is een krachtiger functioneren, omdat de nieuwe verbondsperiode door de 
komst van Christus de grootste vervulling van de oudtestamentische beloften brengt. Het nieuwe 
verbond heeft voor eeuwig rechtskracht gekregen, want Christus heeft het recht op de liefde van 
God verdiend. Onze kennis van Gods liefde is vergroot en verdiept, omdat Jezus ons Hem als nooit 
tevoren heeft doen kennen!

• Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken wordt wel eens, ten onrechte, verbondsautomatisme verweten. 
Verbondsautomatisme betekent dat als je maar in het verbond bent opgenomen (door de doop) het 
oké is en er niets meer mis kan gaan. Maar de combinatie verbond en automatisch past niet bij 
elkaar. God verklaart ons Zijn liefde. Die verklaring is bekrachtigd door het werk van Christus. Het 
is prachtig om te weten dat Iemand zoveel van je houdt en zo intiem met je om wil gaan. Leven in 
het verbond is daarom een groot voorrecht. Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid. 
God vraagt je antwoord op Zijn liefde. Wanneer je Hem negeert, Hem de rug toekeert, dan speel je 
met vuur. God houdt Zijn beloften, maar het spreekt niet vanzelf: Jezus heeft er Zijn leven voor 
gegeven. Die boodschap moet jou veranderen, ook een verbondskind moet zich iedere dag omkeren 
tot de levende God. Doe je dat niet, dan sluit je jezelf op den duur buiten het verbond, ook al ben je 
gedoopt. Gods belofte is dan niet stuk, maar die  keert zich dan tegen je, omdat je Zijn liefde hebt 
gekrenkt.  Je  hoeft  hier  niet  bang  en  onzeker  door  te  worden,  maar  pas  op  voor  een 
vanzelfsprekende  of  zelfverzekerde  houding.  Omhels  Gods  belofte  en  vindt  bij  God  zelf  je 
zekerheid en je houvast. Als God iets belooft, dan kun je er van op aan. Hij komt er niet op terug.

• In de belijdenissen die we als kerken hebben, tref je vrijwel niets aan over het verbond. Vooral in 
de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw is veel over het verbond nagedacht en met elkaar 
gesproken. We hebben toen de rijkdom van het verbond mogen leren zien. 


