
Gods eigenschappen: getrouw

Herhaling eigenschappen. Even tijd geven om te lezen

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.
- God is onveranderlijk, Zijn wijsheid en volmaaktheid, Zijn liefde blijft hetzelfde. 

Daardoor is Hij een rots voor ons veranderlijk leven
- God is jaloers, Hij wil dat wij met Hem leven; elke dag, elke seconde van elke dag

Jullie zien nog eens de eigenschappen van God die de afgelopen maanden aan bod zijn 
gekomen. Vandaag krijgen we nog een eigenschap en daarna nog zeker één en misschien 
twee. Het is zo dat ik Gods belangrijkste eigenschap, Zijn liefde, nog niet apart aan bod heb 
laten komen. Dat komt dus nog. Vandaag gaat het over Gods trouw. Hij is getrouw. 

1.   Wat is getrouw?  
PP2

Wat betekent het dat God getrouw is? 
- Wij geloven dat God de waarheid is. 
- Dat betekent er bij Hem geen leugen is. 
- Dus: alles wat Hij zegt, doet Hij ook. 
Bv.: Als God zegt dat Hij ons liefheeft en bij Hem is er geen leugen, dan heeft Hij ons lief  
en zal Hij ons altijd vanuit Zijn liefde behandelen. Hij kan niet anders.

Dat God getrouw is, zou heel grote gevolgen moeten hebben voor hoe wij naar het leven 
kijken. 

Kent u Klaagliederen een beetje? De naam zegt het al zelf, klaagliederen zijn niet bepaald 
opgewekt. Toen Jeremia Klaagliederen schreef, was Jeruzalem en de tempel pas verwoest, 
een behoorlijk deel van het volk was weggevoerd naar Babel. Het land was dus één grote 
puinhoop. Gods volk was verscheurd. 

PP3
Dan wil ik nu graag met jullie Klaagliederen 3:22,23 lezen. 

Groot is uw trouw. He??? Het land ligt in puin, het volk is weggevoerd. Je zou 
denken: ‘Waar is Gods trouw? Ons leven is een puinhoop’. 

Dat zou een logische reactie zijn. Weten dat God getrouw is, dat Hij hetgeen Hij zegt, ook 
doet, zorgt ervoor dat je, ondanks moeilijke situaties, blijft vasthouden aan wat Hij gezegd 
heeft. Alle beloften die God gedaan heeft in Zijn woord, blijven van kracht. Hij zal deze 
inlossen. Daar zorgt Zijn trouw voor. 

Ik wil a.h.v. van de twee onderwerpen die in deze dienst naar voor komen, verbrokenheid en 
heiliging, kijken naar Gods trouw. Dus eerst verbrokenheid en Gods trouw, en daarna 
heiliging en Gods trouw.



2. Verbrokenheid en Gods trouw
PP4

Lezen: 1Joh.1:8-10

Als we het hebben over verbrokenheid, dan is de verbinding met zonde niet ver te zoeken. 
Een verbroken persoon, in geestelijke zin, is iemand die beseft dat hij fouten gemaakt heeft. 
Die beseft dat hij het doel dat God met hem had, gemist heeft. Om het in voetbaltermen te 
zeggen: Hij heeft naast de goal geshot. Zonden belijden komt hierop neer dat je naar God gaat 
en vertelt dat je naast de goal geshot hebt. Weet u, veel mensen willen dat niet toegeven. Veel 
mensen zeggen dat ze nog nooit iets verkeerd gedaan hebben. 

Jakob en ik waren in december bij een man van 94 op bezoek. Die werd boos toen 
Jakob zei dat hijzelf, ik en die man zonde gedaan hebben. Dat was niet waar. Toen ik 
hem een tijdje later opbelde, werd hij daar weer boos over.  

Johannes zegt dat wij onszelf misleiden als we zeggen dat we geen zonde gedaan hebben. Let 
goed op, Johannes schrijft dit… aan christenen; in 2:1 spreekt hij hen aan met ‘Mijn 
kinderkens’. 

Wilt u nu eens even nadenken over deze vragen: 
Wanneer heb ik nog zonden beleden aan God? Vind ik nog van mijzelf dat ik zondig?

Beste mensen, het gevaar bestaat dat wij als volgt gaan denken… 
Goh, ik weet dat God wel blij met mij geweest zou zijn als ik daarjuist die broer of zus 
geholpen had, maar ja, ik had er gewoon geen goesting in. Is dat zonde? Tsja,  
misschien. Maar… deze morgen heb ik nog in mijnen Bijbel gelezen, daar zal God wel 
blij mee geweest zijn.

Weet u wat we dan in voetbaltermen doen? Eerst en vooral laten we onszelf eraan twijfelen of 
we nu wel of niet naast de goal geshot hebben. Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen van 
niet. En daarna zeggen we dat we ’s ochtends nog een goal gemaakt heeft. Dan moet God 
maar even de weegschaal boven halen. Zo doen we hetgeen Johannes zegt van niet te doen. 
Als we zeggen dat we geen zonde hebben en als we zonde relativeren tot iets aanvaardbaars, 
dan is de waarheid niet in ons. 

Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Maak ernst met de zonde. Doe het niet af alsof het niets 
is, alsof God dat allemaal niet zo erg vindt. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, 
maken wij Hem tot een leugenaar… Als u werkelijk niet weet waar u fout zit, dan mag u 
daarvoor bidden. De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde. 

Wat heeft dit nu te maken met Gods trouw. Als wij onze zonden wel belijden, als wij wel naar 
God gaan en vertellen dat we weer eens naast de goal geshot hebben, als wij toegeven dat het 
het doel gemist hebben, wat dan? Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven. Gods trouw en onze verbrokenheid hebben veel met elkaar te maken. 

Voelt u zich verbroken o.w.v. uw zonde? Belijdt u aan God dat u in de fout gegaan bent? Hij 
is getrouw. Als Hij zegt dat Hij onze zonden wil vergeven, dan doet Hij dat ook. We moeten 
daar niet aan twijfelen. Ik weet uit ervaring dat, zeker als je op hetzelfde punt een aantal keer 
in de fout gaat, dat je begint te twijfelen. Zou God mij nog wel willen vergeven? Als je je 
zonden belijdt, als je verbroken bent, dan staat hier een volmondig ‘ja’. Hij is getrouw.

Gods trouw is niet alleen te zien met betrekking tot onze zonden. We gaan naar het volgende 
punt. Heiliging en Gods trouw.



3. Heiliging en Gods trouw
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Lezen: 1Kor.1:8-9

Heilig betekent apart gezet. Als wij spreken over heiliging in ons leven, dan zeggen we dat 
ons leven apart gezet wordt voor God. Dat alles wat we hebben, zijn, zeggen, … van God is 
en aan God toekomt. Dat zijn mooie woorden, maar de praktijk is een ander paar mouwen. 

Is heiliging nodig? Ja! 
Heiliging is evenals verbrokenheid nodig. Een christen die vindt dat heiliging niet nodig is, 
zal het heel moeilijk krijgen om christen te blijven. Christen betekent volgeling van Christus 
en Christus leefde een heilig leven. 

Is heiliging gemakkelijk? Nee! 
Heiliging is niet iets wat plots gebeurt, zodat je de rest van je leven perfect leeft. Dat is 
daarjuist al gebleken bij het stuk over verbrokenheid. Als wij christen zouden worden en 
ineens in staat zouden zijn de rest van ons leven perfect te leven, dan zou verbrokenheid niet 
meer nodig zijn. We zouden dan geen fouten meer maken, maar altijd in de goal shotten.

Als het zo moeilijk is om heilig te leven, misschien zelfs onmogelijk, heeft het dan eigenlijk 
wel zin dat we eraan beginnen. Jazeker, want in vers 8 staat dat God u zal bevestigen. In een 
andere vertaling staat: ‘Hij zal u doen standhouden’. Dat is een stuk duidelijker. God is niet 
alleen een God die zonden vergeeft, maar ook een God die ons doet standhouden. Hoe lang? 
Tot het einde, zodat wij onberispelijk zullen zijn als Jezus terugkomt. Als dit waar is, dan zou 
dat een ongelofelijke steun in de rug zijn. God zelf die ons helpt om stand te houden, tot het 
einde toe. Maar is het ook waar? Mogen we ervan op aan dat God dat zal doen?

Ja. En hier komt Gods trouw weer kijken. Als God zegt dat Hij iets doet, doet Hij dat ook. Het 
staat er ook achter: God is getrouw. Hij is een trouw God, wat Hij zegt, gebeurt. 

Als Hij zegt dat Hij met mij zal zijn tot het einde om mij te doen standhouden, dan zal  
Hij dat doen.

Tenminste, zolang ik wil standhouden. God dwingt ons niet. Als wij ons leven zonder Hem 
willen voortzetten, zal Hij ons nog wel hier en daar aanspreken, maar Hij zal zich niet 
forceren in ons leven. Wij hebben een vrije wil gekregen. Maar als wij willen standhouden, 
dan zal Hij ervoor zorgen dat we standhouden. Beseft u dat het belangrijk is dat u dit niet zelf 
probeert? U mag het proberen en u zal zien dat u niet kan standhouden. God wil, door de 
Heilige Geest, u de kracht geven die nodig is.

Wat erachter staat, bevestigt dit. God heeft ons geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon 
Jezus Christus. God heeft u geroepen, Hij heeft een doel met u. Dat doel is gemeenschap met 
Jezus. Als Hij dat gedaan heeft, dan zorgt Zijn trouw ervoor dat het werk ook afgemaakt 
wordt. Lees even mee in Filippenzen 1:6 – daar staat eigenlijk hetzelfde.

Praktisch
Mag ik u bijna aan het einde van deze preek nog een praktisch iets meegeven? Schrijf eens op 
waarin u Gods trouw ziet. Gewoon, elke keer als u ervaart dat God een trouw God is, ergens 
noteren. Wij hebben namelijk de gewoonte om, als het een tijdje moeilijk gaat, te vergeten dat 
God trouw is. Wij lopen dan het gevaar om te gaan kijken op de situatie, ipv op God. Als je 
dan zo’n lijstje hebt, dan kan je terugkijken. Het is een beetje vergelijkbaar met de 12 stenen 



die uit de Jordaan gehaald werden toen Israël het Beloofde Land binnentrok. Die werden op 
het droge geplaatst om het volk eraan te doen herinneren wat God gedaan had. Het volk 
dreigde dit anders te vergeten. En wij zijn op dat vlak vergelijkbaar met het volk.

Slot
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Zoals ik aan het begin al zei, heeft Gods trouw belangrijke consequenties voor ons leven. 
- Ten eerste dat we in staat zijn om, zoals in Klaagliederen, te blijven uitzien naar wat 

God gaat doen. Hij is, ondanks de situatie, een trouw God.
- Ten tweede dat Hij onze zonden wil vergeven, als wij die tenminste belijden, als wij 

verbroken zijn. 
- Ten derde dat Hij ons tot het einde toe zal doen standhouden, tenminste als wij willen 

standhouden. 

Hou dit goed vast. Dit zijn mooie woorden, maar we hebben ze nodig in de praktijk. We 
mogen bidden als het moeilijk gaat, als we verbroken zijn door zonde of als we heilig willen 
leven, dat God ons ervan zal overtuigen dat Hij een trouw God is. Hij is een God die 100% 
van wat Hij zegt, ook doet. 

Psalm 117 lezen. Laat ons de Here loven, want Hij is getrouw. Halleluja!!


