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Geliefde broeders en zusters, God is werkelijk goed. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen.
Ja, daar mogen wij zelfs niet twijfelen. Toen Jezus na Zijn Opstanding uit de dood van Zijn
discipelen afscheid nam om naar de hemel terug te keren, zei Hij tegen hen in het állerlaatste vers van het Matthéüsevangelie: “En ziet, Ik ben met ulieden, al de dagen tot de
voleinding der wereld. Amen.” (Matth. 28:20). Deze woorden van Jezus zijn duidelijk genoeg.
Sterker nog, Hij sloot zelfs met een ‘amen’ af. Met andere woorden, het staat vast en het is
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar! “Ik bén met u!”
God wil en zál Zijn wedergeboren kinderen beslist bewaren. Amerikanen sluiten een dergelijke uitspraak vaak af met een stopwoordje, namelijk ‘period!’, dat wil zeggen: ‘definitief,
absoluut, geen enkele twijfel mogelijk!’. En dit bewaren van Zijn kinderen doet God, omdat er
in Zijn hart een verlangen is, dat het goed met hen gaat. Deut. 6:20 – “Daarom heeft Jahweh
ons geboden, al deze bepalingen te volbrengen, en Jahweh, onzen God, te vrezen, opdat
het ons altijd goed moge gaan, en Hij ons in leven moge behouden, zoals Hij tot heden
gedaan heeft.” (Petrus Canisius Bijbelvertaling).
God gaf Zijn Woord, waarin Zijn wil is neergeschreven, niet om de mensen te pesten en te
kwellen. Neen, Hij gaf Zijn Woord als een routekaart. Hij gaf Zijn Woord (hetwelk wij dan
uiteraard wel dienen te gehoorzamen), zodat het goed met ons zal gaan. Hij houdt nu eenmaal heel erg veel van ons.
Talloos zijn in de bijbel daarom ook de uitspraken, dat God onze onwankelbare Rots is, onze
Schuilplaats, onze Bescherming. Dus doen wij er goed aan om niet alleen in de nood, maar
áltijd weer tot Hem te vluchten, zoals David voortdurend deed (Ps. 143:9) en dan bij Hem te
schuilen.
Ps. 91:1-16 – “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de
schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn
God, op Welken ik vertrouw! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de
zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult
gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor den schrik
des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; Voor de pestilentie, die in de donkerheid
wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend
vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het
met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want Gij, HEERE!
zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; U zal geen kwaad
wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat
zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen
steen stoot. Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den
draak vertreden. Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem
op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem
verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.”
Om de zegeningen zoals geschetst te kunnen genieten, is het van groot belang om dit ook
écht te geloven. Want twijfel verhindert de zegen, waardoor we niets ontvangen (Jak. 1:6-7).
Onze Heiland, de Here Jezus Christus, vertelde in Luk. 11:5-13 een gelijkenis, om ons te
leren, dat God een liefhebbende Vader is én om Hem daarom volhardend te zoeken, tótdat
wij Hem hebben gevonden en door Hem gezegend worden:
“En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan,
en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden; Overmits mijn vriend van de reis tot mij
gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette; En dat die van binnen, antwoordende, zou
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zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de
slaapkamer; ik kan niet opstaan, om u te geven. Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan
en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij
opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft. En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven
worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die
bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat
vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal
hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een
schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem
bidden?”
In het laatste vers, vers 13, staat geschreven: “hoeveel te meer zal de hemelse Vader den
Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?” Wellicht dat sommigen nu denken, dat
de Vader ons beperkt wil zegenen en ons uitsluitend Zijn Geest wil schenken. Dat is niet zo,
hoewel in de onnoemelijk grote gave van de Geest in feite reeds álle zegeningen zijn
besloten. Maar in Matth.7:11 staat ten overvloede geschreven: “hoeveel te meer zal uw
Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!”
Wat wij nodig hebben, verlangt Hij ons te geven. Wij van onze kant dienen echter in een vast
geloof Hem te bidden en desnoods te zoeken en aan de deur van Zijn hart te kloppen.
God is een wérkelijk goede en liefhebbende Vader voor Zijn kinderen. Ontbreekt het u aan
de noodzakelijke aardse behoeften zoals uw dagelijks brood of wellicht ook vis en eieren? Hij
geeft het u als u erom bidt. Ontbreekt u het Brood van Gods Woord? Hij geeft het u overvloedig. Ontbreekt u de Heilige Geest (het typebeeld van de vis)? Hij schenkt u Zijn Geest.
Heeft u geen geestelijke gaven en brengt u geen geestelijke vruchten voort (het typebeeld
van de eieren)? Hij zal u voorzien.
Geliefde broeders en zusters, ik wil besluiten met Jer. 29:11-14a. Lees het aandachtig door.
Geloof wat hier geschreven staat. Het biedt een geweldige sleutel voor uw geestelijk leven.
“Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes,
en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen,
en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden,
wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart. En Ik zal van ulieden gevonden worden,
spreekt de HEERE,…………….”
Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

