
Gods eigenschappen: onveranderlijk (Psalm 102:1-4, 12-13, 25-29)

We zijn toegekomen aan een nieuwe eigenschap van God. Ik herhaal nog even welke 
eigenschappen van God we tot hiertoe gezien hebben:

PP1
- God is alfa en omega, het begin van alles en het einde van alles
- God is alwetend en alomtegenwoordig, kent alles en is overal
- God is volmaakt in wat Hij doet, volmaakt in liefde. En Hij zegt dat wij ook volmaakt 

moeten worden
- God is wijs, Hij stelt perfecte doelen en bereikt die doelen op een perfecte manier. En 

Hij wil Zijn wijsheid ook aan ons geven.

PP2
De eigenschap voor vanochtend is Gods onveranderlijkheid, God verandert niet, God blijft 
altijd dezelfde. In Hebreeën 13:8 staat over Jezus Christus en datzelfde mogen we over God 
weten: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

PP3
Ik heb deze preek onderverdeeld in twee delen:

- Gods onveranderlijkheid: wat betekent dat nu eigenlijk?
- Gods onveranderlijkheid als basis voor ons veranderlijk leven: wat betekent dat nu 

eigenlijk voor ons?

Lezen: Psalm 102:1-4, 12-13, 25-29

1. Gods onveranderlijkheid
PP4

Vroeger vergeleek men Gods onveranderlijkheid nogal eens met een kubus. Ik heb er eentje 
bij. Hoe je een kubus ook draait of keert, je ziet altijd dezelfde vorm. Zo kan je God ook zien 
als je bedenkt dat Hij duizenden jaren geleden al bestond – Hij was hetzelfde als toen, Hij is 
niet veranderd. 

Dat zien we ook in Psalm 102. God troont voor eeuwig, Zijn naam blijft van geslacht tot 
geslacht. V.25: Zijn jaren duren door alle geslachten heen. En in v.28: Gij blijft dezelfde, aan 
uw jaren komt geen einde. 

PP5
Het is interessant te zien dat in v.13 HERE staat. Hetzelfde vinden we in Maleachi 3:6. Daar 
staat: Voorwaar, Ik de HERE ben niet veranderd. Het woord HERE is JHWH, wat ‘Ik ben, die Ik 
ben’ betekent. De betekenis van deze naam is onder andere dat God blijft wie Hij is, Hij is en 
Hij zal zijn. In v.13 van Psalm 102 staat na ‘o HERE’, uw naam blijft van geslacht tot geslacht. 
Gods naam, JHWH, Ik ben die ik ben, blijft van geslacht tot geslacht. Degene die deze Psalm 
geschreven heeft, bevestigt eigenlijk Gods naam. Hij zegt: Uw naam betekent ‘Ik ben die ik 
ben’ en dat is ook waar! Dat is niet gelogen. 
Het feit dat God onveranderlijk is, zit al in Zijn naam. Zijn naam, JHWH, vertelt ons dat.

Wat betekent dat onveranderlijk zijn eigenlijk? 
- Als er staat dat God liefde is, dan betekent dat dat Hij dat altijd is geweest, is en zal zijn. 
Nooit zal er een moment komen waarop we kunnen zeggen, dat God geen liefde meer is. 



- God zal dus ook altijd volmaakt zijn, rechtvaardig, … Hij verandert niet, dus Hij zal altijd 
op een perfecte manier handelen, rechtvaardig oordelen, … 
- Zoals in Psalm 102 staat, zal Hij ook altijd op de hoogste troon zitten.

Ik moet hierbij een belangrijke opmerking maken. God is onveranderlijk, maar daarom niet 
onbeweeglijk. In de geschiedenis zijn er een aantal denkers geweest die hebben gezegd: Aha, 
als God onveranderlijk is, dan betekent dat dat elke beweging van God, elke activiteit, elke 
emotie onmogelijk is. Dat is op zich aardig bedacht en met menselijk gesproken is dat 
misschien zelfs waar. Onze bewegingen, activiteiten, emoties houden veranderingen in – 
verandering in wie we zijn, hoe we ons gedragen, … Bij God is dat niet zo. 
* God is actief – denk maar aan Zijn scheppingsdaden – Hij sprak en het was er, aan het feit  
dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft, aan de manier waarop de Heilige Geest werkt in ons. 
* God kent emotie – er staat dat God liefde is, ons liefheeft, liefde zonder emotie bestaat niet
God is onveranderlijk als het gaat over Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn wil.

Dat brengt ons bij een laatste opmerking voor we naar punt 2 gaan. Er is wel iets vreemd aan 
de hand. We lezen eerst Numeri 23:19.
We zien hier dat God geen berouw kan hebben, zoals een mensenkind, wij dus, dat heeft. Dat 
pas helemaal binnen de onveranderlijkheid van God. 
En dan lezen we Jeremia 18:7-10
Dit lijkt behoorlijk tegenstrijdig. Verandert God nu eigenlijk wel of niet? We kunnen over dit 
onderwerp een hele bijbelstudie uitwerken. Ik wil hierbij zeggen dat de verandering in waar 
Jeremia over spreekt niet veroorzaakt wordt door God, maar door de mens. Als de mens tot 
bekering komt, gaat God een andere weg met de mens. Dat verandert niets aan wie God 
eigenlijk is. Hetzelfde zien we gebeuren in het boek Jona, waar de mensen van Ninevé zich 
bekeren nadat God een oordeel over hen heeft uitgesproken. Daarna zegt God dat Hij de 
mensen toch niet zal oordelen.

2. Gods onveranderlijkheid als basis voor ons veranderlijk leven
PP6

We hebben gezien dat God onveranderlijk is. Hij blijft altijd dezelfde. In dit tweede punt wil 
ik het hebben over wat dit nu eigenlijk betekent voor ons leven. 

Allereerst: de mens is onderhevig aan verandering. Dat ervaren we in ons leven van elke dag. 
In Psalm 102 staat in v.4 dat onze dagen verdwijnen als rook, in v.12 dat de schrijver verdort 
als gras en in v.27 dat alles zal vergaan, alles zal verslijten. 
De bekende schrijver Tozer heeft het als volgt uitgedrukt:

Bij God is geen verandering mogelijk; bij de mens is het onmogelijk aan verandering 
te ontsnappen.

De mens en verandering: twee handen op één buik. We worden ouder, ons lichaam wordt er 
niet beter van, we leren een hoop dingen, vergeten een hoop dingen, onze manier van denken 
ontwikkelt of takelt af, ... 

Hoe goed is het dan Psalm 102:29 te lezen... 
De kinderen uwer knechten zullen veilig wonen,
Hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan.

Temidden van alle verandering, alle verval, ... blijft God staande. 



PP7
De Bijbel zelf vergelijkt God met een rots. David beschrijft dit heel mooi in Psalm 18:2,3

Ik heb U hartelijk lief, HERE, JHWH, Ik ben die ik ben, mijn sterkte, 
O HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,
mijn schild, hoorn mijn heils, mijn burcht.

God is een rots, een blijvende rots in ons leven. Hij is dus een betrouwbare basis voor ons 
veranderlijk leven. Als wij veranderen, of als de situaties rondom ons drastisch verandert, dan 
blijft God de rots, de vesting, de burcht. Altijd. Als je je leven op iemand wil bouwen, bouw 
het dan op God. Hij is degene die alles wat we kennen, zal overleven.

Slot
PP8

We vieren over een paar dagen kerst. Het feest van de geboorte van Jezus Christus. Het feest 
waarbij we herdenken dat de HERE, JHWH, Ik ben die ik ben, de mensen liefheeft. Zo lief, dat 
Jezus, die God zelf was, mens geworden is en naar deze aarde gekomen is... als een baby. En 
Hij is hier opgegroeid en is toen gestorven aan een kruis, terwijl Hij niets verkeerd gedaan 
had. Weet u, met die liefde die ervoor zorgde dat Jezus naar hier kwam, houdt God nog altijd 
van ons. God is onveranderlijk, dus ook Zijn liefde voor de mens is onveranderlijk. Hij wil 
nog altijd dat u Hem leert kennen als een liefdevolle God, een God die niet verandert, een 
God waar je je leven op kunt bouwen. 


