
God, de Kenner van de harten

Om te beginnen een opsomming van een aantal titels van God. 
PP1

Almachtige; Heiland; Schepper; Koning der Koningen; Eeuwige; Majesteit; Alfa en Omega;
Verterend vuur; Heerser; Allerhoogste; Vader; Levende; God van de vrede

God kan ons, als wij de Bijbel lezen, treffen op onverwachte momenten en met onverwachte 
verzen. Zo werd ik afgelopen maandag getroffen door Handelingen 15:8. In de HSV staat 
daar: 

PP2
God, de Kenner van de harten; een titel die we bijna nooit zo gebruiken. Dat trof mij. Niet dat 
ik niet weet dat God mijn hart kent, niet dat ik daaraan twijfelde, maar door een aantal 
omstandigheden van de dagen ervoor trof mij dat. Les 1 van vandaag: Blijf uw Bijbel lezen.  
Ook als u er niet veel zin in hebt. God spreekt met Zijn Woord, de Bijbel tot u.

God is dus de Kenner van de harten, ofwel: van alle harten. 

Wat betekent dit?
PP3-5

2 Kor. 4:6 – licht doen schijnen in onze harten. God wil dat de mensen Hem leren kennen; het 
licht is kennis van Hem. Hij laat als het ware die kennis in onze harten schijnen. De vraag is 
steeds of wij dat licht aannemen of liever in de duisternis blijven zitten. Er is veel meer dan 
alleen licht laten schijnen.

Spreuken 15:11 – als zelfs het dodenrijk open ligt voor God, dan zeker de harten van de 
mensen. Er is niets in uw hart dat voor God verborgen kan blijven. Het ligt helemaal open 
voor Hem. Alles, uw diepste verlangens of geheimen kent Hij.

1 Tess.2:4 – die onze harten keurt. Mensen die dingen doen thuis of in de gemeente, die het 
evangelie verkondigen, moeten goed weten dat God hun harten keurt. Waarom doe je bv. de 
dingen die je doet in de gemeente? Doe je ze, om je eigen wil in de gemeente door te drukken. 
Doe je ze uit eigenbelang. Doe je ze zodat andere mensen positief over jou denken. Of doe je 
ze om God te behagen, om God er blij mee te maken. In Spreuken 21:2 staat dat elke weg van 
een mens juist is in zijn eigen ogen, maar dat God de harten beproeft. Hij kent onze harten en 
weet perfect wat daarin aanwezig is. Zelfs als wij denken recht in onze schoenen te staan, ziet 
God waar het scheef zit. Wees dus eerlijk tegenover God. Hij kent je toch.

Het is duidelijk dat God onze harten kent. Er is niets voor Hem verborgen; onze harten zijn 
open voor Hem. Hij ziet alles; ook onze diepste gedachten en motieven die we liever voor 
anderen verborgen houden.

Wat doet God  , als Kenner van onze harten?  
Vorig jaar had ik een plantje gekocht; met mooie paarse bloemen. De afgelopen maanden heb 
ik tevergeefs gezocht naar een teken van leven. Niets, geen groei, geen blaadje. Tot ik begin 
vorige week tot mijn vreugde het volgende zag.

PP6



Teken van leven! U mag mij raar vinden, maar ik was daar oprecht blij mee. Na al dat 
wachten, braken er op een paar plaatsen blaadjes door. 

Wie een beetje gevolgd heeft, vraagt zich wellicht af wat de link is tussen God, Kenner van de 
harten, en een plantje waar een paar blaadjes aan komen. Ik wil vanochtend de mens en zelfs 
de gemeente vergelijken met dit plantje, waar leven uit tevoorschijn komt.

Een paar teksten zullen dit duidelijker maken:
PP7-8

Gal.4:6 – God heeft de Heilige Geest in onze harten gezonden. In Efeziërs lezen we dat Jezus 
in onze harten woning maakt, dat gebeurt door de Heilige Geest. God is niet alleen Kenner 
van onze harten, maar Hij wil er ook, geestelijk gezien, in wonen. Hij wil onze harten vullen 
met wie Hij is. Vergelijk dit maar met het leven dat in het plantje, dat ik net liet zien, 
aanwezig is.

2 Tess.2:17 – God doet ook iets met onze harten, als Hij er woont. Hij geeft troost. Wij gaan 
allemaal soms door moeilijke perioden met veel moeite of verdriet. In zo’n perioden kan je 
twee dingen doen. God de schuld van je moeilijkheden geven en Hem de rug toekeren. Of 
juist contact zoeken met God. Ik geloof dat de tweede mogelijkheid de beste is; Hij is de 
trooster. God doet volgens dit vers nog iets met onze harten. Hij maakt ze sterk in alle goed 
werk en woord. God wil ons helpen om niet alleen te geloven in ons denken, maar ook in ons 
handelen en spreken. Geloven is veel meer dan kennis van God; geloven is ook iets doen met 
deze kennis. Waarmee ik niet wil zeggen dat kennis verkeerd is; integendeel, hoe minder 
kennis, hoe sneller je zal vervallen in een misvormd denken over God. De Bijbel is onze basis 
om God te kennen! 

Goed, als God, de Kenner van mijn hart, de Kenner van uw hart, aan het werk gaat in onze 
harten, dan zal er leven doorbreken. Als u gelooft in de Kenner van uw hart, dan is er hoop. 
God wil zo graag aan de slag met uw hart. Zelfs al bent u ontmoedigd, zelfs al stelt uw geloof 
niet veel meer voor, God kan en wil ervoor zorgen dat er terug blaadjes komen in uw leven. 
En bloemen of… vruchten, zoals elders in het Nieuwe Testament gezegd wordt. 

PP9
Dit kan God maken van uw hart, van uw leven. Een bloeiende plant. 

A  an de slag  
Ik heb nadruk gelegd op wat God wil doen. Ik geloof dat dat zeer belangrijk is. Wij kunnen 
zelf geen leven brengen; wij zijn afhankelijk van wat God wil doen. 
Tot zover… Als de preek nu echt zou eindigen, zou u naar huis gaan en hopelijk blij zijn dat 
God uw harten kent. Maar: Wat doen we nu met deze kennis?

Wij moeten zelf iets belangrijks doen: Beslissen! 
Ik wil u graag geestelijk opwekken vanochtend. Ik wil u aanspreken om te beslissen: Wilt u 
dat God zo werkt in uw leven? God kent onze harten sowieso, maar of Hij er leven in kan 
brengen, hangt af van of wij bereid zijn dat leven te aanvaarden.

In Jakobus 4:8 staat: Zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt.  In de HSV staat: 
dubbelhartigen. Wij hebben nogal eens moeite om te kiezen: God of onszelf. Jakobus zegt: 
zuivert uw harten, wees niet dubbelhartig, wees niet innerlijk verdeeld, maar wees volledig 
gericht op God. Vaak is er weinig geestelijk leven bij ons te bespeuren. Is dat Gods schuld? 



Wil Hij u of mij geen leven geven? Jawel. Het probleem ligt bij ons. Als wij innerlijk 
verdeeld zijn, als ons hart vaak gericht is op andere dingen dan op God, dan moeten we niet 
verbaasd staan als ons geestelijk leven weinig voorstelt. Wanneer God Zijn leven in ons 
plaatst, dan zullen er veranderingen in heel ons leven plaatsvinden. Er niet allemaal dingen 
die we zelf leuk vinden; soms moet God afbraakwerk verrichten om iets moois te kunnen 
maken.

Beste mensen, als God leven kan brengen in ons hart, kan en wil Hij dat ook doen in deze 
gemeente. Ik geloof werkelijk dat God met deze gemeente aan de slag kan en wil. Ik geloof 
dat God deze gemeente kan gebruiken. MAAR: Ik geloof ook dat wij ons dan moeten laten 
gebruiken in deze gemeente en bereid zijn om ons in te spannen voor deze gemeente; er 
moeite voor doen; er offers voor brengen. Offers in tijd, mogelijkheden, gaven, financiën. 
Wilt u daarvoor kiezen? Ik hoop van wel. Ik wil graag een levende, groeiende, fijne gemeente, 
maar daar is bereidheid van iedereen voor nodig om zich in te spannen voor die gemeente.

Slot     
God is de Kenner van de harten. Hij kent mijn hart en uw hart beter dan wie ook. Onze harten 
liggen open voor Hem. 
Dat is niet alles; Hij wil ook iets doen met onze harten. Hij wil erin wonen, ons troosten als 
dat nodig is, ons sterken om goed te doen en te spreken. Hij wil er leven in brengen. 

Aan de andere kant moet er, zoals Jakobus zegt, ook van onze kant bereidheid zijn om ons 
hart niet verdeeld te laten zijn. 

PP10
Kenner van de harten,
richt ons hart op U.
Breng Uw leven 
in ons leven, 
(zodat wij leven
voor en door U)

Lees dit heel ernstig. Je mag dit gebed bidden, als je dit echt wil. Als je het hier moeilijk mee 
hebt, denk er dan gewoon over na. Je mag dit bidden voor jezelf en voor de anderen hier 
aanwezig – daarom staat er ‘ons’.  
(stilte)

Amen.


