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Gods Oogappel  
 

Net als in zoveel dingen, zijn wij als mensen vaak geneigd de Liefde van God zelfs voor 

kennisgeving aan te nemen. Oh, we zullen het niet altijd willen toegeven, doch we weten 

zeker dat het waar is. - - - Gods Liefde gaat veel verder dan slechts alleen wat fysieke 

zegeningen. 

Het is noodzakelijk dat wij naar die speciale diepte van Zijn LIEFDE reiken, ja, zelfs 

grijpen, - - - want dat is het unieke vooruitzicht dat God voor Zijn mensen heeft.  

Met name wat voor gevoelens Hij voor ons heeft moeten wij allemaal begrijpen, moeten 

wij naar waarde schatten, koesteren en op die LIEFDE gaan bouwen. 

 

In je meest hachelijke uur van zorgen of lijden, van verdrukking of smart, bezoeking of 

ramp, moeten we slechts alleen hieraan denken hoe moeilijk dit ook zijn kan: 

Jij bent de appel in Gods oog. 

Jij bent degene, en dan maakt het niet uit wat je persoonlijke omstandigheden ook moge 

zijn, - - - Jij bent degene over wie de Almachtige God zal zingen, en Zich zal verheugen. 

Jij bent Zijn uitverkorene, (los) gekocht en betaald door het bloed van Christus Zelf. 

 

Wij spreken vaak veel te gemakkelijk, en misschien te zelfvoldaan over de Liefde van 

God. De meesten, zo niet een ieder van ons, geloven zeker in die liefde, en ervaren veel 

van Gods zorg en bezorgdheid voor ons. Ook in de Bijbel lezen we veel over Gods 

liefde, en door Jezus Christus zijn wij er zowel getuige van, en zelfs deelgenoten in de 

grootste gift van de liefde van de Vader. 

 

Soms vraag ik me echter af of we niet iets missen, een voor velen van ons moeilijk te 

nemen barrière als het in ons persoonlijk leven aan komt op Gods liefde. Het is te simpel 

gezegd als we alleen met voorbeelden van Goddelijke liefde komen of met diverse 

passages in de Bijbel geconfronteerd worden met betrekking tot die liefde. 

 

Toch is het heel iets anders als het gaat om het volledig aanvaarden van Gods liefde. - - 

- onszelf het voorrecht (privilege) toe te staan, en ons in die liefde te koesteren., - - - om 

onszelf te gunnen dat wij zelf deel uit maken van die liefde, en dat het veel verder gaat 

dan het erkennen van Gods liefde om te beseffen en werkelijk te ‘groeien in’ die unieke 

positie die aan ons als verwekte kinderen van onze God en Vader zo genadig verleend 

is. 

 

Ik geloof steevast door mijn ervaring met veel van Gods mensen in het verleden, dat 

velen van ons zich de rijkdom van diepe blijdschap en vrede ontzeggen waar wij 

eigenlijk recht op mogen hebben, eenvoudig omdat we al of niet ons niet in vertrouwen 

kunnen overgeven aan die speciale relatie (verhouding) die tussen een oprecht kind van 

God en God zelf zou moeten bestaan. 

 

Het is veel gemakkelijker en eenvoudiger om die diepere zaken te verbergen, of te 
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weigeren om ermee geconfronteerd te worden, en toe te laten dat onze betrekkingen 

met andere mensen of kerkgroepen de ruimte krijgt zodat wat in onze zielen leeft aan 

hen bekend worden, en waardoor we meer grip op onszelf kunnen krijgen op wat we 

werkelijk zijn, en waar we werkelijk voor staan wat onze positie met God werkelijk is. 

 

God’s mensen moeten niet alleen op hun kennis en kundigheid aangesproken worden. - 

- - Het leren, en bestuderen van de schriften is fantastisch en behoort deel uit te maken 

van het geestelijk leven van elke Christen. 

Andere dienen is prijzenswaardig, omdat het de uitdrukking is van Christus in, en door 

ons. Het in intiem contact met God staan en het hebben van een groot geloof en geduld 

en vriendelijkheid betrachten, zijn allen verbazende kwaliteiten en moeten ijverig worden 

voortgezet en door een ieder worden nagestreefd. 

 

Waar het mij met name omgaat, is echter iets anders, - - - een beetje persoonlijker, - - - 

iets meer bijzonders. 

Ik wil het vandaag hebben over “het toelaten dat God ons liefheeft”, dat God ons in 

Zijn liefde koestert, dat we boordevol zijn en overstromen van vrijmoedigheid en 

vertrouwen en verzekerdheid en diepgevoelde blijdschap en vrede - - - een vrede en 

blijdschap die werkelijk ons bevattingsvermogen te boven gaat! En dan heb ik het 

hier over God’s liefde voor jou, voor mij, voor al Zijn kinderen, en niet over jouw of mijn 

liefde voor Hem of voor Zijn werk of voor Zijn waarheid of voor Zijn mensen. 

 

Laten we eens een terugblik doen op Israël. 

 

Eén van de grote zegeningen van de Bijbel is het feit dat God de Bijbel op zo’n manier 

heeft samengesteld, dat Zijn geestelijke kinderen zich kunnen bekeren (tot bezinning 

kunnen komen) door met de bewoordingen van het Nieuwe Testament diverse beelden 

van het Oude Testament te bestuderen, met name hoe het hun, - - - maar ook ons, in 

verband brengt met het oude Israël. 

 

Wij weten zeer wel, dat de natie Israël een beeld van de Kerk van God is. Stéfanus, (in 

zijn grootste verdediging voor het Sanhedrin) - - - noemde dat oude Koninkrijk “De Kerk 

in de woestijn” (Handelingen 7:38) 

Daarom wordt het de plicht voor ons allemaal om ook nu nog serieuze studenten van 

het Oude Testamentische Israël te worden, omdat haar geschiedenis, - - - zo overladen 

als het is met allerlei beproevingen, zonden, bestraffingen en andere unieke 

gebeurtenissen), als een voorbeeld, een model en een les voor de Kerk en de 

Gemeenten van vandaag geldt. 

 

Inderdaad, het is vaak het geval dat als God in het Oude Testament spreekt over Israël, 

- - - dat Hij werkelijk de intentie had om een versluierde boodschap over te brengen naar 

de Nieuwe Testamentische Kerk. 

Daarom begaan degenen de kolossale fout door het Oude Testament te verwerpen of er 

minder de nadruk op te leggen, terwijl het één van de meest dynamische en 
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belangwekkende dimensies van God’s Woord is. Laten we dan ook niet vergeten dat 

dezelfde God allebei de delen van de Bijbel inspireerde, en denk dan aan Paulus advies 

voor Timótheus. 

 

2 Timótheus 3. 

:15. En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen 

maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 

:16. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, 

tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. 

 

Zoals we weten, verwees Paulus hier uiteraard niet naar Nieuw Testamentische 

Bijbelteksten, die Bijbelboeken moesten in die tijd nog geschreven worden. Er bestond 

dus toen nog geen officiële Nieuwe Testament. Paulus sprak hier duidelijk met 

Timótheus over het Oude Testament, de Heilige Schriften die hij van jongsaf kende en 

bestudeerde. 

Paulus hield deze altijd in hoog aanzien, en stelde zelfs dat alleen zij in staat waren ons 

wijs te maken tot geestelijk behoud. 

 

Ook is het opmerkelijk hoe Paulus met zo’n gemak de geestelijke lessen van het Oude 

Testament kon verwerken in zijn eigen creatieve brieven. Hij zei uiteindelijk tegen de 

Korintiërs dat de gebeurtenissen in de geschiedenis van het oude Israël als 

voorbeelden of model voor de Kerk en Gemeenten moesten dienen, en dan met name 

de eindtijd Kerk - - - “dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. (1 Korinthe 

10:11). 

Als we dit principe in onze gedachten nemen, kunnen we ook gaan zien wat het Oude 

Testament ons openbaart met betrekking tot de speciale liefdesrelatie die God de Vader 

met de fysieke natie van Israël had. 

Beginnend met Deuteronomium 32, zien we een fantastische beschrijving van de 

nabijheid en het unieke van die relatie, - - - en dit heeft waarlijk ingrijpende geestelijke 

gevolgtrekkingen voor ons allen nu. 

 

:7. Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw 

vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen. 

:8. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams 

kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het 

getal der kinderen Israëls. 

:9. Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. 

:10. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis; Hij 

voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. 

:11. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen 

uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;  

:12. Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god in hem. 

 

:43. Juicht, gij heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed Zijner knechten 
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wreken; en zal de wraak op Zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn 

land en Zijn volk. 

 

Je moet voor jezelf dit Bijbelgedeelte maar eens helemaal lezen om te zien wat een 

mooi Schriftgedeelte dit is. Het geeft zo treffend de bijzondere kwaliteit van God’s liefde 

en bezorgdheid weer en de relatie die Hij graag wenste met de natie Israël, maar ook 

met ons. Let eens op hoe intiem Hij met zijn volk was, als we in Ezechiël 16 de volgende 

passage lezen; 

 

:4. En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel 

niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij 

waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. 

:5. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich 

over u te erbarmen; maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om 

de walgelijkheid van uw ziel, ten dage, toen gij geboren waart. 

:6. Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot 

u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot in uw bloed : Leef! 

:7. Ik heb u tot tien duizend, als het gewas des velds, gemaakt; en gij zijt gegroeid, 

en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid; uw borsten zijn vast 

geworden, en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. 

:8. Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo 

breidde Ik Mijn vleugel over u uit, en dekte uw naaktheid; ja, Ik zwoer u, en kwam 

met u in een verbond, spreekt de Heere HEERE en gij werdt de Mijne. 

:9. Daarna wies Ik u met water, en Ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met 

olie. 

:10. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met dassenvellen, en 

omgorde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde. 

:11. Ook versierde Ik u met een sieraad, en deed armringen aan uw handen, en 

een keten aan uw hals. 

:12. Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan 

uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. 

:13. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen, en 

zijde, en gestikt werk; gij at meelbloem, en honig, en olie, en gij waart gans zeer 

schoon, en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt. 

:14. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want 

die was volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere 

HEERE. 

 

Zoals we hier hebben kunnen lezen, deed God veel meer, dan alleen maar het geven 

van fysieke zegeningen aan Israël. Hij koesterde zulke diepgaande gevoelens voor Zijn 

volk en was bewogen en aangedaan door hun lijden, hun beproevingen, hun pijn, ja, 

zoveel dat in Jesaja 63 de profeet geïnspireerd werd om te zeggen: 

 

:7. IK zal de goedertierenheden des HEEREN vermelden, den veelvoudigen lof des 



5 
 

HEEREN, naar alles, wat de HEERE ons heeft bewezen, en de grote goedigheid 

aan het huis van Israël, die Hij hun bewezen heeft, naar Zijn barmhartigheden, en 

naar de veelheid Zijner goedertierenheden. 

:8 Want Hij zeide: Zij zijn immers Mijn volk, kinderen, die niet liegen zullen? Alzo 

is Hij hun geworden tot een Heiland. 

:9. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft 

hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij 

nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds. 

 

Ja, in feite had de Grote God van het Oude testament (waarvan menigeen dacht dat hij 

een wrede, kortaf, oneerlijke Rechter, en Beul was) de Israëlieten zo veel lief dat Hij pijn 

leed als zij pijn leden, en Hij Zelf leed wanneer zij in moeilijkheden terecht kwamen! 

Net zoals de dierbare Heiland in de latere jaren, was Hij het “. . . . die meevoelde met 

onze zwakheden . . . .” (Hebr: 4:15). 

 

Het oude Israël bekleedde zo’n ongewone positie en verheugde zich in zo’n 

onderscheiden persoonlijke band met de Schepper. God had deze mensen specifiek 

uitverkozen. Hij was zeer met hen begaan. Zij werden Zijn kinderen. Zij behoorden aan 

Hem en aan Hem alleen! 

Hij waakte over hen. Uiteraard verleende deze nabije verwantschap met God aan hun 

een uitermate unieke positie boven alle naties van de wereld. Zij hadden een speciale 

roeping. Zij hadden een speciale relatie. Zij hadden een speciaal plekje in Gods eigen 

hart. 

 

In het begin, toen Hij hen uit Egypte naar de Berg Sinaï leidde (waar Hij voor hen zou 

verschijnen en in werkelijkheid met hen wilde trouwen), vertelde Hij het volk precies 

waar zij met Hem aan toe waren, voorzag hun erin dat zij voort konden gaan in al de 

wetten en wegen die Hij hen geboden had. Vlak voor dat Mozes de berg Sinaï opging, 

zei God: (Exodus 19) 

 

:4. Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op 

vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt. 

:5. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond 

houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn. 

:6. En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de 

woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.  

 

Laten we eens letten op de woordkeus van God welke we net in de voorgaande 

passage hebben kunnen lezen. Hij noemt Israël “Mijn eigendom, een Priesterlijk 

koninkrijk en een heilige natie. Deze zinsneden slaan klaarblijkelijk niet alleen op het 

nabije verbond wat het volk met de Almachtige God had, doch ook worden deze zelfde 

woorden later weer in het Nieuwe Testament gebruikt in relatie tot de Kerk, en 

Gemeenten. 
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Voordat we binnen dat verbond kijken, moeten we letten op datgene wat David eens zei 

over Israëls speciale verwantschap met God. (Psalm 135:3-4. 

 

“. . . . Looft den HEERE, want de HEERE is goed; psalmzingt Zijn Naam, want Hij is 

liefelijk.  

Want de HEERE heeft Zich Jacob verkoren, Israël tot Zijn eigendom. 

 

Stel je nu eens voor, (indien mogelijk) - - - Stel je eens voor, wat het zou zijn om het 

persoonlijk eigendom (de schat, of het juweel) van de God van hemel en aarde te zijn, - 

- - en dan bedoel ik niet alleen geliefd, want dit zou een te vrij en simpel of algemeen 

beeld zijn, - - - doch ook Zijn trots en blijdschap, Zijn meest begeerde object, Zijn 

onbetaalbare schat, en dat was nou die speciale positie die het oude Israël in die tijd 

genoot en let maar eens op het volgende: (Deut. 7). 

 

:6. Want Gij zijt een heilig volk den HEERE , uw God; u heeft de HEERE, uw God 

verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken. 

:7. De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven 

alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken. 

:8. Maar omdat de HEERE ulieden liefhad, en opdat Hij hield den eed, dien Hij uw 

vaderen gezworen had, heeft u de HEERE met een sterke hand uitgevoerd, en 

heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. 

 

Lezen we verder, dan zien we enkele hoofdstukken later (in hetzelfde boek) dat God 

veel meer nog openbaarde aan Mozes met betrekking tot Israëls relatie met Hem. 

(Deut.14:2). 

“. . . . Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; en u heeft de HEERE 

verkoren, om Hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit alle volken, die op de 

aardbodem zijn”. 

Nog zo’n mooie passage vinden we in Deuteronomium 26, waarin nog eens de unieke 

positie van het oude Israël tot God werd beschreven: 

:17. Heden hebt gij den HEERE doen zeggen, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat 

gij zult wandelen in Zijn wegen, en houden Zijn inzettingen, en Zijn geboden, en 

Zijn rechten, en dat gij Zijner stem zult gehoorzaam zijn. 

:18. En de HEERE heeft u heden doen zeggen, dat gij Hem tot een volk des 

eigendoms zult zijn, gelijk als Hij u gesproken heeft, en dat gij al Zijn geboden zult 

houden. 

:19. Opdat Hij u alzo boven al de volken, die Hij gemaakt heeft, hoog zette, tot lof, 

en tot een naam, en tot heerlijkheid; en opdat gij een heilig volk zijt den HEERE 

uw God, gelijk als Hij gesproken heeft. 

 

Het is zo duidelijk hoe veel God van het volk Israël hield, en hierdoor kunnen ook wij 

heel goed door die speciale band (die tussen het volk en haar Schepper bestond), een 

symbool en model zien van de nog specialere en onderscheiden liefde en bezorgdheid 

die Hij voor Zijn geestelijk volk heeft. 
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God verklaart (hierbij sprekend over zowel het fysieke Israël en de geestelijke Kerk): 

(Zacharia 2) 

 

:7. Hui, Sion! Ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel! 

:8. Want zo zegt de HEERE der heirscharen; Na de heerlijkheid over u, heeft Hij Mij 

gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden 

aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan. 

:9. Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij zullen hunnen 

knechten een roof wezen. Alzo zult gelieden weten, dat de HEERE der heirscharen 

Mij gezonden heeft. 

:10. Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden 

van u wonen, spreekt de HEERE. 

:11. En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij 

zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen; en gij zult 

weten dat de HEERE der heirscharen Mij tot u gezonden heeft.  

 

God’s Oogappel - - - wat een uitspraak! - - - Wat een onderscheiding! Zowel het oude 

Israël, als de ware Nieuw Testamentische Kerk en Gemeenten van God worden in 

ditzelfde licht, en deze zelfde unieke positie geplaatst, en daarom ook aan ons allen 

deze vraag: “Geloven wij oprecht dat wij persoonlijk Gods oogappel zijn?” Wees 

eens eerlijk voor jezelf, - - - meer nog, ervaar je dit ook werkelijk? Geniet je dat heel 

speciale gevoel van verliefd zijn, door heel dicht bij God Zelf te zijn en door Hem hoog 

wordt aangeprezen, - - - ervaar je dat? Voel je je werkelijk als een familie, - - - en dan 

bedoel ik in dit geval niet binnen de Kerk of de Gemeente, - - - maar direct verbonden 

met de Vader Zelf, of is de liefde van God slechts theorie, een denkbeeld, of een 

abstract begrip voor jou? 

 

Als we kijken naar David, dan zien we dat hij zelfs nog verder gaat dan het intellectueel 

geloven of aanvaarden. Hij leefde binnen het stralingsbereik van Gods liefde. Hij baadde 

zich erin. Het dekte hem toe en beïnvloedde zijn waarneming, zijn levensopvatting, en 

zijn houding, en zo realistisch, zo intiem, zo tastbaar was de liefde voor Hem. 

 

Bekijk de feiten eens. Het oude Israël kende God’s waarheid. Zij hadden de kennis, en 

hadden met eigen ogen de wonderen gezien. Mozes en de oudsten hadden werkelijk de 

Almachtige God Zelf ervaren, en nog waren ze niet in staat die liefde van God te 

begrijpen, en konden nooit echt zien dat zij juist het speciale eigendom van God waren, 

met als gevolg dat zij geestelijk in verval raakten. 

 

Toch blijven de woorden van God bestaan: “wie Mijn oogappel aanraakt, raakt Mij 

aan” hetgeen nu ook voor ons geld, want door de komst van Jezus Christus, en Zijn 

dood voor ons aan het kruis, is de weg open voor allen die in Hem geloven.  

(Efeze 2) 

“. . . . Want door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den 

Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers 
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der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het fondament der apostelen en 

profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. 

 

Wij als Christenen mogen met betrekking tot dit gegeven daarentegen niet falen, en 

moeten allereerst oprecht naar de diepte en onmetelijke realiteit van God’s liefde voor 

ons reiken, opdat we een beeld gaan krijgen van het heel unieke van ons, in Gods ogen. 

Maar we moeten nog iets meer doen, - - - iets dat voor menigeen van ons misschien het 

moeilijkste van alles is, omdat wij dan onszelf onvoorwaardelijk moeten toestaan God’s 

liefde voor ons volledig te aanvaarden met de bereidheid dit te ontvangen. 

 

Wij moeten onszelf toestaan om hier deel van uit te gaan maken, en ons hierin 

verliezen, ons hierin koesteren, ons hierin verlustigen (te goed doen), want pas als we 

God’s liefde voor ons werkelijk kunnen aanvaarden, en het feit accepteren dat jij en ik 

individueel zo kostbaar zijn, zo veelbetekenend, zo uiterst bijzonder, zo zeer begeerd 

door God, - - - pas dan kunnen we werkelijk de diepe vrede en blijdschap van de 

Geest hebben, want dit is voor ons de bron van alles. 

Wellicht wordt de eerste en allerbelangrijkste aspect van God’s liefde door Paulus het 

best weergegeven: (Romeinen 5.) 

:1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze 

Heere Jezus Christus; 

:2. Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in 

welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 

:3. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 

verdrukking leidzaamheid werkt; 

:4. En de leidzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 

:5. En de hoop beschaamd niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is 

door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 

:6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de 

goddelozen gestorven. 

:7. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den 

goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 

:8. Maar God bevestigd Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, 

als wij nog zondaars waren. 

:9. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem 

behouden worden van den toorn. 

:10. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns 

Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 

 

Als we deze verzen goed hebben gelezen moeten we ons dan niet afvragen wat de 

essentie is voor jou en mij?. Gaat het hier dan niet om de Almachtige God en Zijn Zoon 

Jezus Christus, die ons zo liefhadden dat Zij bereid waren om alles op te geven, alles op 

het spel te zetten, en het nemen van een nauwelijks te bevatten ontzaglijk risico voor 

ons, en het deden toen wij nog in het vuil wentelden, zondaren, en zelfs volslagen 

vijanden van de waarheid waren, - - - en alweer zegt Paulus dan in (Efeze 3) 
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:14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus 

Christus. 

:15. Uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. 

:16. Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te 

worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;  

:17. Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde 

geworteld en gegrond zijt; 

:18. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en 

lengte, en diepte, en hoogte zij. 

:19. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij 

vervuld wordt tot al de volheid Gods. 

 

Als ik dit zo lees, denk ik dat het heel interessant en leerzaam is dat Paulus deze 

passage maakt om de liefde tegenover kennis te plaatsen. Paulus zag iets wat vele 

mensen schijnbaar heel moeilijk kunnen doorgronden. Hij zei dat de liefde van God 

kennis te boven gaat (overtreft). In 1 Korinthe 8 :1 zegt hij het dan een klein beetje 

anders: “. . . . de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht”. 

Helaas is het maar al te waar, dat bij de natuurlijke mens kennis bijna altijd een hogere 

waardering krijgt dan de liefde, 

Mensen willen kennis, want kennis is macht. Het opent deuren, en het streelt de EGO 

van de mens, en het geeft je erkenning. 

 

Doch liefde, - - - Goddelijke liefde, geeft men vaak een plaatsje achteraan, het is 

bescheiden (zonder pretenties) en trekt veelal minder aandacht en word vaak in het 

verborgene gedaan. Het is altijd gericht op geven, dienen, werken, delen, helpen en 

bemoedigen. 

God legt hier een speciaal accent op de liefde boven kennis, zelfs op de kennis van de 

schriften. Gods liefde is geen één of ander zweverig denkbeeld, of één of ander 

theoretisch begrip, iets dat juist godsdienstig klinkt, of een afgezaagde verkondigde 

waarheid. 

 

Denk eraan dat Goddelijke liefde hoogte, diepte, lengte en breedte heeft en kent, - - - 

met andere woorden, het heeft onmetelijke dimensies waar wij allemaal naar moeten 

grijpen, om te leren begrijpen en ten volle naar waarde moeten leren schatten, om erin 

te geloven en te aanvaarden, JA, om ons hele wezen erin te leggen, want wij zijn 

geroepen naar Zijn Goddelijke bedoeling. (lees Romeinen 8 vanaf vers14 maar eens) 

 

Nergens in de Bijbel vind je zo’n geïnspireerde en bemoedigde passage, want omdat 

God Zijn enige Zoon al overgegeven heeft, kunnen we er zeker van zijn dat Hij daarom 

niets voor ons achterhoudt, maar ons alles zal geven. 

Toen God die belangwekkende beslissing nam om van Zijn enige Zoon afstand te doen, 

werd het vanaf dat moment onvermijdelijk, ondubbelzinnig, en zonder enige twijfel, dat 

elke schepping zowel in hemel als op aarde, daadwerkelijk de erfenis van de heiligen zal 
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worden. 

 

Als iemand de hoogst mogelijke prijs betaald voor iets begeerlijks, dan kunnen we er 

slechts vanuit gaan dat hij hierom met kwistige hand alles zal geven. En dit is het geval 

met jou en mij en een ieder die zo bijzonder geliefd en uitverkoren zijn door de Vader. 

Net zoals in het oude Israël die heel speciale positie in God’s ogen bekleedde, zo zijn 

ook wij nu als Zijn geestelijke kinderen van vandaag Zijn hoogstelijk gewaardeerd 

persoonlijk eigendom. Wij als Christenen moeten God’s tempel zijn, waarvan Christus 

de belangrijkste hoeksteen is. 

De bouwstenen van het gebouw zijn van goud, zilver en kostbare stenen. Dit gebouw is 

volmaakt en uniek, - - - geestelijk van aard, - - - zeer op prijs gesteld en vol waardevolle, 

en werkelijk onschatbaar gerief. 

 

Laten we nog even terugdenken aan de woorden van het Oude Testament van Israel als 

God’s speciale volk. Deze uitspraken dienen slechts als zinnebeelden voor de nog 

hogere status/ positie die aan Zijn geestelijk volk geschonken zal worden, ik wil voor nu 

afsluiten, met de woorden uit Titus 2. 

:11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

:12. En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden 

verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze 

tegenwoordige wereld; 

:13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten 

God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

:14. Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 

ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede 

werken. 

 

Leef daarom je leven als dat juweel, die schat, dat kleinood, het 

eigendom van de HEERE, als de uitverkoren generatie, als het 

koninklijk priesterschap, want voor God ben jij onuitsprekelijk nabij en 

kostbaar. 

 

Jij bent Zijn uitverkorene, Jij bent los gekocht en betaald door het bloed van Christus 

Zelf, en Hij zal je voorzeker verhogen en verheerlijken voor altijd als Zijn goddelijk kind. 

 Alles is jou bezit, en dit als gevolg van de onnavolgbare liefde van jouw Hemelse Vader 

Kijk in het Oude testament ging het in hoofdzaak over het volk Israël, maar ook wij zijn 

als Christenen uit de heidenen gehaald, en delen nu ook mee met die Grote liefde die 

God voor Zijn volk heeft, en ook wij mogen ons verheugen dat de tijd aankomt, - - - 

welke zeer kort na bij is, en dan we mogen zien en horen: 

 

” . . . zie, Ik kom in uw midden wonen, . . . ., luid het woord des HEEREN, en vele 

volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken en zij zullen Mij tot een volk zijn, 

en Ik zal in uw midden wonen. . . .  
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En dit alles is tot ons gekomen omdat we gerechtvaardigd zijn door het geloof door onze 

Heere Jezus Christus, en door Hem, en door het geloof hebben wij die toegang, en die 

genade verkregen en ontvangen, . . . . want door Hem hebben wij beiden toegang 

door één Geest tot den Vader.  

 

Leef daarom je leven als een juweel, die schat, dat kleinood, het eigendom van de 

HEERE, als de uitverkoren generatie, als het koninklijk priesterschap, want voor God 

ben jij onuitsprekelijk nabij en kostbaar, want Hij heeft jou lief. 

Jij bent Zijn uitverkorene, gekocht en betaald door het bloed van Christus Zelf, welke 

heeft gevloeid voor jou, en mij aan dat kruishout op Golgotha, en hiermee is voor ons 

allen die in Hem geloven, alles ook alles ons bezit geworden als Zijn kinderen. 

 

Ook heb ik het gehad over liefde en kennis, dat de liefde boven kennis staat, zelfs boven 

de kennis van de Schriften, dat: tenzij (indien niet) de gaven van de Geest, - - - inclusief 

de kracht om wonderen te verrichten, de bekwaamheid om te profeteren, het geloof om 

bergen te verplaatsen, het begrijpen van geheimenissen, en ja zelfs alle KENNIS - - - 

aanwezig zijn en met goddelijke liefde worden verricht, - - - dat zij dan absoluut 

waardeloos zijn en dit dus, indien niet, - - - omdat Gods liefde geen één of ander 

zweverig denkbeeld is, of een afgezaagde verkondigde waarheid. 

 

Ik had ook verwezen naar Romeinen 8, vanaf vers 14. Ik weet niet of er in ons midden 

zijn die Romeinen 8 hebben gelezen maar ik pak er zomaar eens een paar verzen uit. 

 

:14. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen 

Gods. 

:15. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot 

vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door 

Welken wij roepen: Abba Vader! 

:16. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 

:17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, 

en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook 

met Hem verheerlijkt worden. 

:18. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is 

te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 

:19. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der 

kinderen Gods. 

 

:31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen 

ons zijn? 

:32. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen 

overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken. 

:33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het 

Die rechtvaardig maakt. 

:35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
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benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 

:37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar, door Hem, Die ons liefgehad 

heeft. 

:38. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 

overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 

:39. Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 

 

Net als in het oude Israël die een heel speciale positie beklede in Gods ogen, zo zijn ook 

wij nu als Zijn geestelijke kinderen van vandaag, Zijn hoogst gewaardeerde eigendom. 

Moet je eens lezen wat ook Petrus schrijft over deze bijzondere relatie, die wij als 

Christenen met de Vader door Christus mogen hebben, - - - een invalshoek waarin God 

Zijn uitverkoren volk, jij, en ik beziet. (1 Petrus 2) 

 

:1. Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, 

en alle achterklappingen; 

:2. En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke 

onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; 

:3. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is. 

:4. Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel 

verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar; 

:5. Zo wordt gij ook zelven, levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot 

een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 

aangenaam zijn door Jezus Christus. 

:9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig 

volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die 

u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 

 

Maar vandaag zou ik graag nog dieper willen gaan naar Die liefde van de Vader voor 

ons, en hoe speciaal wij zijn als Zijn kinderen, en dat is niet niks. 

Zeker, we zullen allen levende stenen worden, - - - zeker worden we een geestelijk huis, 

een heilig priesterschap, een gekozen generatie, een heilige natie, en zeker een 

uitverkoren volk, Gods kostbare juweel, doch Paulus gaat nog verder met aan ons 

duidelijk te maken wat nu de reden van die opmerkelijke positie van ons is. (Efeze 2) 

 

:18. Want door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader. 

:19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der 

heiligen, en huisgenoten Gods; 

:20. Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus is de uiterste hoeksteen; 

:21. Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot 

een heiligen tempel in den Heere; 

:22. Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den 

Geest. 
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Sta hier eens bij stil, - - - en kijk dan eens wat dit voorstelt! - - - Deze unieke relatie, - - - 

deze speciale achting die God voor ons heeft is om bepaalde reden, - - - het is een 

luisterrijk en verheven doel die het aardse van deze wereld overstijgt, - - - waarom, 

omdat wij uit deze wereld ‘gepikt’ zijn om gebruikt te worden in de volmaakte 

woonstede van de Almachtige GOD Zelf !!!!! 

 

Wij zullen de verblijfplaats van God zijn, omdat Hij ons gereed maakt, ons zuivert, ons 

geestelijk opbouwt om Zijn eigen geschikte en waardige woonplaats te worden, - - - een 

woonplaats waar Hij, onze God kan wonen, waarin Hij Zijn karakter in en door ons kan 

hebben, en dat is Gods grandioos plan voor jou en mij, en daarom dank ik, en ik hoop 

wij allen, voor de studie’s die onze zuster ons gegeven heeft, zodat we mogen inzien 

hoe belangrijk het is om gereinigd te worden, je los te maken en de wortels af te hakken 

van de verkeerde boom, en het verleden, en toe te gaan naar de boom van het leven. 

 

Wij zijn geschapen, geroepen en uitverkoren om het beeld van de hemelse mens te 

dragen. Wij zijn hier voor het uitdrukkelijke doel om de glorie van Christus aan deze 

wereld te verkondigen, en daarom voor allen nog eens de vraag “hoe speciaal zijn wij”. 

 

Zelfs hoewel wij zo vaak te kort schieten in het verheerlijken van God, - - - zelfs hoe 

vaak wij zo gemakkelijk in zonde vallen, - - - zelfs hoewel wij zwak en ongeschikt zijn, 

heeft God ondanks dit alles, een speciale plaats in Zijn hart voor ons. God verlangt naar 

ons, want Hij wil ons bij Hem, en verlangt zelfs vurig naar ons. 

Hij is het die dwars door de problemen heen ziet, door alle doolhoven en nevels van 

deze wereld heen, - - - dit leven. 

 

Zo innig verlangt Hij naar ons dat Hij Zijn enige Zoon opgaf om ons los te kopen, en dat 

kan ik niet genoeg benadrukken zo belangrijk is dat voor ons allen. 

Zo dierbaar zijn wij voor Hem dat Hij alles voor ons wil verduren, - - - om de zonden te 

dulden en te verdragen van een Noach, een David, een Hiskia, een Petrus, een Paulus, 

en vul hierbij verder je eigen naam ook maar in. 

Ik denk dat de apostel Johannes, de meest nabije vriend van Jezus dit het beste heeft 

uitgedrukt: (1 Johannes3) 

 

:1. Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen 

Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem 

niet kent. 

:2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij 

zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk 

wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 

:3. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij 

rein is. 

 

Het is het principe van God dat alles naar Zijn soort, en Zijn aard verwekt wordt, en we 
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lezen dat al in Genesis 1:26, dat God zegt: “Laat Ons mensen maken, naar Ons 

beeld, en naar Onze gelijkenis. . . .” en geloof dan maar dat Hij wist waarover Hij 

sprak. 

Het doel van Onze God is zo groots, en zo verheven, zo buitengewoon, dat het letterlijk 

alle talen, alle beschrijvingen en alle uitspraken die op deze wereld gedaan worden tart. 

 

Als de Almachtige God zegt, - - - dat wij Zijn kinderen zijn, dan behoort dit niet in 

figuurlijke zin gezien te worden, de manier waarop de wereldse kerken dit uitgelegd 

hebben, en het nog uitgelegd wordt door velen. 

Wij, en dat durf ik heel hard te roepen, - - - wij zullen deel gaan uitmaken van de 

Goddelijke Familie van YAHWEH, - - - de God van hemel en aarde, omdat het onze 

bestemming is vanwege Zijn eeuwige liefde, ons te verheugen in dat onschatbare recht, 

dat wij een direct contact met Hem mogen hebben, en wel net zo’n nabije relatie als een 

kind heeft met z’n eigen liefhebbende ouders, - - - doch er is nog veel meer, want wij zijn 

door de Almachtige God Zelf verwekt, wij kunnen rustig zeggen dat wij Gods eigen 

genen hebben. 

 

Weet je, - - - en ik weet dat het misschien gek klinkt, en misschien word er gedacht 

waarmee is hij nu bezig, - - - maar weet je dat wij, - - - gaande naar de eindtijd, midden 

in het proces van een gedaante verwisseling zitten. Straks als Jezus terug komt naar 

deze aarde, zullen wij allen verandert worden, we ondergaan eigenlijk een gedaante 

verwisseling, - - - we zullen door God herschapen worden van louter menselijk vlees en 

vleselijke gezindheid tot een geestelijk lichaam.. 

 

Wanneer de Messias naar de aarde terugkeert, zullen wij, - - - verandert worden naar 

Zijn beeld, - - - Zijn eigen samenstelling, Zijn eigen gelijkenis.  

Wij zullen exact als Hij zijn, op precies, en vergeef mij deze uitspraak, maar wij zullen op 

precies dezelfde wijze als een jongere broer op Zijn oudere broer lijken. (1 Korinthe 15). 

 

:44. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er 

opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 

:47. De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den 

Hemel. 

:48. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de 

Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 

:49. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij 

ook het beeld des Hemelsen dragen. 

 

Nog meer over onze uitzonderlijke relatie met God, - - ga maar mee dan naar (2 

Korinthe 6) 

 

:16. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de 

tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en 

Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 
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:17. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt 

niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. 

:18. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn zegt 

de Heere, de Almachtige. 

 

En nog is het niet genoeg - - - dat ons leven is gegeven, de zegeningen die aan de 

vaderen beloofd werden en ons de kans is gegeven om een dienstknecht van onze God 

te zijn, - - - Nee, de Vader gaat nog verder, door aan ons te zeggen dat wij uitverkoren 

zijn om boven het louter vleselijke uit te stijgen naar een ander koninkrijk, een andere 

relatie, - - - om vanuit het klassenniveau van dienstknechten en dienstmaagden te gaan 

naar dat van Zijn eigen Goddelijke kinderen en de erfgenamen van al datgene wat Hij 

bezit te worden, en daarom de vraag voor ons allen; “Is GOD ook jouw intieme 

Boezemvriend” 

 

Velen van ons zijn ouders, en wij beseffen de relatie die we met onze kinderen hebben 

heel goed. Wij weten dat kinderen heel iets bijzonders zijn, - - - ze zijn het meest 

waardevolle en het meest onschatbare van alles wat we bezitten. 

Wij kunnen bevatten hoe betrokken en bezorgd een ouder kan zijn voor zijn of haar 

kinderen, hoe nabij zij kunnen en moeten zijn, hoe intiem zij worden in de omgang met 

anderen, hoeveel plezier en pure blijdschap en zelfs verrukking zij ons brengen. 

 

Indien wij deze realiteit in het fysieke beseffen, dan is het toch ook mogelijk dit te 

beseffen met betrekking tot onze Hemelse Vader? Hoe intiem zal God daarom met 

ons dan wel niet zijn, Zijn eigen verwekte kinderen, gelijk ook Koning David eens zei: 

(Psalm103) 

 

:8. Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van 

goedertierenheid. 

:9. Hij zal niet althoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. 

:10. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze 

ongerechtigheden. 

:11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig 

over degenen, die Hem vrezen. 

:12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van 

ons. 

:13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over 

degenen, die Hem vrezen. 

:14. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. 

 

:17. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid 

over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; 

 

Hoe sterk is Gods liefde voor ons, - - - Hoe oprecht nabij is Hij voor ons. Gaat Hij met 

jou om als een Vader die medelijden met Zijn kleine kind heeft, en besef je werkelijk de 
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buitengewone band die je eigenlijk met Hem zou moeten hebben. 

Weet je we moeten met grote ijver verlangen naar deze relatie, deze bijzondere positie, 

deze diepere omgang, en dit is binnen ieders handbereik voor degenen die naar Zijn 

voornemen, en naar Zijn doel geroepen zijn. 

 

Paulus herinnert ons in Hebr.2:12 eraan dat God ons als Zijn kinderen behandelt, en als 

Hij ziet dat wij iets verkeerd doen, dan corrigeert Hij ons en tuchtigt ons, en brengt in ons 

voort de vreedzame vruchten van gerechtigheid. En in Hebr.4:15. herinnert Paulus 

ons aan dat wat we in het Oude Testament lezen, waarin hij van Christus spreekt als “. . 

. die kan meevoelen met onze zwakheden . . . .”  

 

Het is net als het hoofd van een menselijk lichaam de pijn die alle andere delen van het 

lichaam registreert, wordt Christus als hoofd van de gemeente geraakt en bewogen door 

de bedroefdheid van elk lid van dat geestelijk Lichaam. 

 

Als ons leed wordt aangedaan, en dan maakt het niet uit wat de oorzaak is, - - - Hij lijdt 

met ons mee, en net als het oude Israël, deelt Hij ook de pijn met ons, als we 

diepbedroefd zijn. Wat een intieme en een persoonlijke band is dat voor ons, - - - maar 

wij moeten wel deze waarheid geloven, en ervoor zorgen dat wij dit in ons verstand, en 

in ons leven gaan aanvaarden. Ja, het moet ons zelfs overspoelen, en ons toedekken 

en ons voor altijd en immer doordrenken. 

 

Is Gods liefde voor jou, Zijn betrokkenheid in ons leven zo realistisch,, zo oprecht dat je 

er niets aan kan doen, maar dat je het van blijdschap wilt uitschreeuwen. Brengt die 

unieke band die jij en ik met God genieten je die werkelijke vrede, en is die voor jou van 

blijdschap overvloeiend ongeacht wat de omstandigheden ook mogen zijn, - - - het is 

David die ons telkens weer maant ons te verheugen en onze blijdschap aan anderen te 

tonen, dat wij net zoals een dam dat doorbreekt en net zoals een rivier die over zijn 

oevers heen stroomt:  

 

:12. Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; laat hen 

juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in U van vreugde opspringen, die Uw 

Naam liefhebben. 

:13. Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardigen zegenen; Gij zult hem met 

goedgunstigheid kronen, als met een rondas. (Psalm 5:12-13) 

 

En bij nog andere gelegenheden zei David: 

Psalm 32:11. 

. . . . . Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, 

alle gij oprechten van harte! 

Psalm 47:2. 

. . . . . Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdezang 

Psalm 132:12-16. 

. . . . . Indien uw zonen Mijn verbond zullen houden, en Mijn getuigenissen, die IK 
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hun leren zal; zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want 

de HEERE heeft Sion (zijn Gemeente) verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn 

woonplaats, zeggende: Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik 

heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal Ik met 

brood verzadigen. En haar priesters zal Ik met heil bekleden, en haar 

gunstgenoten zullen zeer juichen. 

 

Dat is nou Gods onsterfelijke liefde, maar ook Zijn diepe verlangen naar Zijn gemeente, 

en dat slaat rechtstreeks op jou en mij, op ons, indien wij werkelijk deel uitmaken van die 

onvervalste roeping, wij de appels van Zijn oog. 

 

Wanneer God in het Oude Testament spreekt over Sion, dan is er altijd weer een 

uitstekende kans dat Hij op een dubbele manier verwijst naar Jeruzalem of Zijn 

geestelijke gemeente. 

Sion is in feite een symbool of zinnebeeld van de Nieuw Testamentische gemeente, en 

met dit in onze gedachte moeten we de getuigenis van Jesaja 62 eens lezen: 

 

:1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat 

haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die 

brandt. 

:2. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; 

en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond 

uitdrukkelijk noemen zal. 

:3. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijken 

hoed in de hand uws Gods. 

:5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u 

trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u 

vrolijk zijn. 

:7. En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle 

tot een lof op aarde. 

:10. Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, 

verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken! 

:11. Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der 

dochter van Sion: (de eind-tijd gemeente/kerk) Zie uw heil komt; zie, Zijn loon is 

met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

:12. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij 

zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is. 

 

Vers 7 zegt ons Hem, - - - God geen rust te geven, “. . . . Zwijgt niet stil voor Hem” en 

lieve mensen, ik onderstreep deze krachtige uitspraak met nadruk. Vooral in deze zo 

woelige tijd in de wereld, - - - laat ons daarom opnieuw toeleggen op het gebed dat elke 

dag overheersend en vurig moet zijn, en bidden voor het Koninkrijk van God, bidden 

voor het werk van God, en bidden om God’s wil dat deze mag worden uitgevoerd zowel 

in de gemeente als in de wereld. 



18 
 

 

Met andere woorden, wij moeten er hier zaak van maken om onze God geen rust te 

geven. Zwijg niet voor Hem, want Hij wil horen dat wij pleiten, Hij wil onze kreten, tranen 

en smeekbedes horen, overstelp Hem ermee, - - - Dring erop aan, - - - blijf doorgaan, 

blijf volhouden en hou de druk erop net zoals die weduwe die zich opdrong en maar 

bleef aanhouden. 

 

Wees ook zo’n lastpost, en blijf God steeds maar weer lastig vallen voor de vele noden 

van de wereld en de Kerk, God’s gemeenten, en geef Hem geen rust totdat Hij Zijn 

Koninkrijk op deze aarde gevestigd heeft en Zijn Zoon vanuit het nieuwe Jeruzalem, 

zoals beschreven in Openbaring, aan het regeren is. 

 

Jesaja, beschreef jou en mij als een gloriekroon in God’s handen, en als een koninklijk 

diadeem, maar de profeet Zacharia (9:16) schreef in dezelfde sfeer:  

“En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns 

volks; want gekroonde stenen zullen in Zijn land, als een banier, opgericht 

worden”. 

 

De liefde van God is zo zuiver, zo sterk, en zo speciaal dat het uit ons als een wel moet 

opspringen of als een geiser omhoog moet spuiten. 

Dat we dit waarderen en beseffen zal moeten blijken uit onze kreten van vreugde, uit het 

lofgezangen aan God, en zo zeer zelfs dat we in het aangezicht van een verdrukking en 

dood moeten “opspringen van vreugde” (Lucas 6) want: 

 

:22. Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en 

smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil. 

:23. Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in de hemel; 

want hun vaders deden desgelijks den profeten. 

 

Breng deze zaak direct voor God,en confronteer Hem hiermee. Ga op je knieën en sta 

niet eerder op tenzij je hart volledig voor Hem uitgestort is, en als je op deze manier 

hardnekkig zal blijven volhouden, zal Hij jou ondubbelzinnig beginnen te antwoorden en 

je niet voor lang meer in het donker alleen laten. 

 

Hoeveel houdt God van jou en mij? Hoe nabij is Hij voor Zijn uitverkoren mensen?, 

Laten we nog eens terug gaan naar Zefanja 3 waar woorden staan geschreven die voor 

jou en mijn oren bestemd zijn en die we eigenlijk in ons hart moeten bewaren, of aan 

een keukendeurtje, ja misschien zelfs op het toilet zichtbaar moeten hangen. 

 

:14. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël; wees blijde, en spring op van 

vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems! 

:15. De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand 

weggevaagd;de Koning Israëls, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen 

kwaad meer zien. 
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:17. De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal 

over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u 

verheugen met gejuich. 

:20. Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u 

verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder 

alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de 

HEERE.  

 

Ik hoop dat we nu gaan beginnen een glimp te zien van wat voor een pure vreugde God 

de vader Zelf koestert voor Zijn kinderen,en hoe enorm Hij uitkijkt naar die dag, wanneer 

Zijn goddelijke Familie daadwerkelijk geboren zal zijn. 

Nu al heeft Hij voor ons de hoogst mogelijke prijs betaald. Nu wacht Hij verlangend naar 

onze volledige geboorte, en in Zijn rechtvaardige en vurige ijver richt Hij zich hierop.  

 

Hij zal met kracht ervoor zorgen dat alles wat ook noodzakelijk is, zodat die dag van ons 

behoud zeker zal aanbreken, zodat Hij als dat moment aanbreekt Hij zich over ons kan 

verheugen. 

Wanneer Christus op de wolken komt in Zijn kracht en Zijn heerlijkheid van Zijn tweede 

Komst, zal ook de Almachtige God in de Hemel met vreugde zingen over Zijn kinderen. 

 

Dit is de boodschap die ik heb geprobeerd duidelijk te maken in het woord van de 

afgelopen Zondag en vandaag, - - - dat als wij in het Lichaam van Christus geplaatst 

zijn, dan is het “het beeld van God” waarvan wij doordrongen moeten zijn, en niet dat 

we onszelf bewijzen. 

Ten gunste van God’s beeld, moeten wij toelaten dat God Zelf het is, die Zich in ons 

projecteert. Daarom moeten we onze zorgen en angsten kunnen laten varen. 

Gezondheid, uiterlijk, bekwaamheden, - - - al dat soort zaken beginnen dan snel 

ongemerkt voorbij te gaan, - - - Het afhankelijk zijn van ons eigen zelfbeeld en onze wil, 

moeten we onderwerpen aan een openhartig, vreugdevolle en volledig steunen op 

God’s eigen beeld.  

 

Zeker het is waar dat we misschien een zekere hoeveelheid van ons eigen EGO 

verliezen, doch lieve mensen de beloning is zoveel groter dan al wat we opgeven voor 

dit grote doel. We willen allen toch “heilig en onberispelijk zijn voor Zijn aangezicht”. 

Wij, - - - jij en ik, zijn God’s lust, Zijn trots, en vreugde . Wij, - - - jij en ik, hebben het 

onschatbare voorrecht gekregen om binnen deze roeping geoordeeld te worden, en niet 

zo zeer voor wat we zijn, want uit onszelf zijn we werkelijk niets, - - - doch voor wat 

Christus is, en kan en zal zijn voor ons: (2 Korinthe 3:18) 

 

“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een 

spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van 

heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest”. 

 

Lieve mensen, heb je God lief, richt je op en rust op die onmetelijke diepe en 



20 
 

onuitspreekbare liefde, - - - Sta toe dat GOD van jou houdt, en sta niet toe, dat jou 

eigen zonde en tekortkomingen, jouw eigen specifieke omstandigheden, de oorzaak 

zullen zijn dat je de liefde van God niet aanvaart, die zo rijkelijk namens, en voor ons 

uitgestort is. 

 

Sta niet toe dat dingen uit je verleden of situaties uit het heden, en dan maakt het niet uit 

hoe actueel ze ook voor jou moge zijn, - - - jou berooft van de vreugde en vrede dat je 

zal overkomen als je die barrière genomen hebt en dat God je liefheeft door Zijn liefde te 

aanvaarden, door te erkennen en toe te geven aan je eigen speciale band met Hem, 

jouw eigen unieke “op goede voet staan” met God Zelf. 

 

Geloof erin, verlang ernaar, koester het en stel je onafhankelijk op, groei erin en doe je 

er te goed aan, en laat het je volmaken en stel er meer behagen in dan je ooit tot 

uitdrukking kunt brengen. “Jij bent een kind van de Levende God” en jouw roeping is het 

hoogst haalbare wat welk mens dan ook op dit aardse oppervlak kan behalen. 

 

Jouw plaats in de 1e wederopstanding zal jouw verzekeren van je uitnemende positie 

voor immer in de eeuwige familie van onze God. 

Verheug je erin, en loof God hierom, dank Hem ervoor elke dag, zing hierover en spring 

van vreugde. 

De nog komende dagen, maanden en jaren zullen moeilijk gaan worden voor deze 

wereld en dat geld zeker ook voor de Kerk en de Gemeenten, maar de volle 

verzekerdheid van dat wij beseffen wie wij werkelijk zijn zal dan de grootste bron van 

vrede en blijdschap zijn dat ons kracht geeft, als de tijden in toenemende mate 

moeilijker voor God’s volk kunnen worden. 

In je meest hachelijke uur van zorgen of lijden, van verdrukking of smart, moet je slechts 

alleen hieraan denken: 

Jij bent de appel in God’s oog, en jij bent een van degene over wie de Almachtige 

God zal zingen en Zich zal verheugen. zoals Zijn volk Israel, het Joodse volk. 

 

Nogmaals, Leef, daarom je leven als die juweel, als die schat, als dat kleinood, als 

eigendom van de HEERE, als de uitverkoren generatie. 

Voor God ben jij onuitsprekelijk nabij en kostbaar, want jij en ik Zijn uitverkorene, wij zijn 

losgekocht en betaald door het bloed van Christus Zelf, en dit als gevolg van de 

onnavolgbare liefde van jouw, en mijn Hemelse Vader. 

 

AMEN. 

 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering. 

Hans van Veen- Senior-Pastor 

 
 

 


