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Trouw en toegewijd.
Inleiding
Het jaarthema van het seizoen 2010-2011 is “Trouw en toegewijd”. We denken na over dit thema
aan de hand van verschillende Bijbelstudies, themapreken en kringavonden. Het is ons gebed dat
God door dit thema heen verheerlijkt wordt.
Galaten 5:22 zegt: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Volgens deze tekst is trouw één
van de vruchten van de Geest. En de Bijbel leert ons ergens anders dat men aan de vruchten de
boom kent. In deze Bijbelstudie willen we met elkaar nadenken over het thema trouw. We denken
eerst na over de trouw van God. Daarna kijken we naar de uitwerking daarvan in ons leven als Gods’
kinderen. Tenslotte een aantal tips voor kringleiders om deze studie tijdens een kringavond te
gebruiken.

Trouw van God.
In het OT wordt op verschillende plaatsen gesproken over de trouw van God. In onder andere Ps. 89
en 108 wordt de trouw van God bezongen. En in het
boek Hosea wordt op een heel bijzondere manier de
trouw van God aan Zijn volk Israël bekend gemaakt. Al
Maak groot de Here onze God, de Rots.
Zijn werken zijn volmaakt en al Zijn
veel eerder in het OT, in Ex. 34:6 maakt God Zich aan
wegen recht. Een God van trouw is Hij.
Mozes bekend. Mozes gaat in dit Bijbelgedeelte in
Volmaakt in liefde. Goed en
opdracht van God voor de tweede keer de berg Sinaï
rechtvaardig is Hij.
op om daar de wet van God te ontvangen. Op het
(Opw. 284)
moment dat Mozes op de berg is verschijnt de Here
aan hem in een wolk. Vervolgens roept God Zijn naam
uit: “Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw……”.
Gods naam geeft weer wie Hij is. Hij maakt Zich bekend als iemand die “groot van goedertierenheid
en trouw” is. Later gebruikt Mozes deze naam van God in een lied. We lezen dat in Deut. 32:3 en 4.
Wij kennen dat lied als nummer 284 uit Opwekking.

Ps. 89 bezingt op een bijzondere manier de trouw van God. Met name in de verzen 1 tot en met 19
van deze psalm. (Overigens kennen wij dit lied ook als nummer 162 uit Opwekking). We kijken even
wat beter naar vers 15 van deze psalm. “..gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon,
goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht heen.” In dichterlijke taal wordt ons hier als het
ware een plaatje voorgeschilderd. Een troon die vaststaat op het fundament van “gerechtigheid en
recht”. Gerechtigheid betekent hier zoveel als: rechtschapenheid, rechtvaardigheid en juistheid. En
ook het woord recht wijst hierop. Als God vanaf Zijn troon een oordeel velt dan is dat oordeel juist.
Er valt niet aan te twijfelen. Bij God is er geen dubbele bodem of verborgen agenda. Hij handelt altijd
in overeenstemming met wie Hij is. “Goedertierenheid en trouw” wijzen hier op goedheid,
vriendelijkheid,standvastigheid en oprechtheid. Zie je hoe prachtig dit plaatje is? Onze God is niet
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onberekenbaar, zoals de goden van de heidenen waren (en nog zijn). Op onze God kun je bouwen.
Hem kun je vertrouwen. En als je Hem ontmoet is het eerste wat je tegenkomt Zijn goedertierenheid
en trouw. Die “gaan voor Zijn aangezicht heen”. Die gaan als het ware voor Hem uit. En als je Hem
beter leert kennen zul je merken dat Hij altijd juist oordeelt en handelt.

Ook in Ez. 1: 26-28 komen we dit tegen. Ezechiël ziet hier in een visioen de troon van God. En op die
troon een menselijke gedaante. Het lijkt alsof Ezechiël niet voldoende woorden kan vinden om te
omschrijven wat hij ziet. Maar opvallend is wat hij zegt in vs. 28. Hij ziet daar de regenboog als een
omhullende glans rondom de benen en voeten van God op zijn troon. De regenboog werd aan Noach
gegeven als teken van Gods’ verbondstrouw. Daar waar God is, is Zijn trouw zichtbaar en merkbaar
aanwezig.

De profeet Hosea krijgt op een bijzondere manier de opdracht van God om de trouw van God aan
Zijn volk Israël zichtbaar te maken. Hij moet trouwen met een prostituee, en deze overspelige vrouw
trouw blijven. Ondanks het gedrag van zijn vrouw. In Hos. 2:18 en 19 spreekt God vol liefde en
ontferming tot Zijn volk: “Ik zal u Mij tot bruid verwerven voor eeuwig: Ik zal u mij tot bruid
verwerven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid
verwerven door trouw; en gij zult de Here kennen.”
Deze woorden spreekt God in de allereerste plaats tot Zijn
Religie is een poging zich aan het
volk Israël. Vanuit het nieuwe testament zien we dat deze
hogere te binden en is tot
woorden ook mogen worden doorgetrokken naar de
mislikken gedoemd, omdat de
gemeente uit de heidenen. In Joh. 3:29 en in Opb. 21:9 en
Hogere zich al aan ons verbonden
22:17 zien we dit verwoord. De gemeente van Christus is de
heeft.
(Rickert
Zuiderveld)
bruid van Christus. En God verbind Zich aan deze bruid, dus
aan ons! Hij doet dit door gerechtigheid en recht. Hij doet
wat juist en rechtvaardig is. En Hij doet dat vanuit
goedertierenheid en ontferming. En Hij blijft dat doen in Zijn grote trouw, ook als wij ons daar niet
naar gedragen! De woorden buitelen hier als het ware over elkaar heen. Aan het recht van God is
voldaan in het offer van Zijn geliefde Zoon. En van Jezus lezen we op vele plaatsen in het NT dat Hij
met ontferming bewogen was over de mensen om hem heen.
Hij had en heeft compassie voor hen en ons. Zoveel dat Hij
Zichzelf heeft opgeofferd om ons vrij te maken van schuld en
Jezus stierf niet door toedoen van
de soldaten of door het
te verlossen uit de macht van de zonde en de dood. Het offer
geschreeuw van de menigte. Het
wat Christus bracht was eens en voor altijd genoeg. En God wil
was zijn toewijding aan ons die
Zich in Zijn grote trouw op grond van dit offer, dus vanaf het
Hem het leven kostte.
fundament van Zijn troon (gerechtigheid en recht)
(Max Lucado)
voortdurend verbinden aan ons in goedertierenheid en
ontferming!
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De gevolgen.

Onze God is een God van trouw. De gevolgen van Zijn aanwezigheid in ons leven kunnen dan niet
uitblijven. Op onze beurt mogen wij trouw zijn aan God. Trouw zijn aan onszelf. En trouw zijn aan
elkaar binnen huwelijk, gezin en gemeente.
Trouw aan God
Onze trouw aan God hoeft gelukkig nooit te verworden tot een prestatie. Wij hoeven Gods’ liefde
niet te verdienen. Dat heeft Christus voor ons gedaan. We hoeven ons voor God ook niet beter voor
te doen dan we zijn. Hij kent ons door en door. Wel hebben we vaak de keuze om trouw of ontrouw
te zijn. Herken je dat? Het komt er dan op aan om te leven
vanuit Gods’ verbondenheid met jou. Blijf dicht bij Hem zoals
Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft
Hij dicht bij jou wil blijven. En maak samen met Hem de juist
getrouw, want Zichzelf
keuze. God vraagt niet een klein stukje van ons leven. Hij wil
verloochenen kan Hij niet.
ons helemaal. Fulltime, 24/7. Eén van de klachten van God over
2 Tim. 2: 13
Zijn volk in het OT was dat zij Hem slechts dienden met de
mond, maar niet met het hart. Deze zelfde opmerkingen maakt Jezus naar de schriftgeleerden in het
NT. Ze maken zich druk om de buitenkant, maar verwaarlozen de binnenkant. Trouw aan God begint
bij een totale overgave aan Hem. En totaal vertrouwen in Hem.
God wil ons daarin ook opvoeden. Soms komt het aan op volhouden, volharden in gebed en in
geloof. Tegen de omstandigheden in eraan vasthouden dat God goed is. Dat Zijn wegen recht zijn en
Zijn werken volmaakt. Jak. 1:2 zegt: “Houdt het voor enkel
vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen
Jezus had bewogenheid voor de
valt, want gij weet dat de beproeving van uw geloof
zieken, genade voor de
volharding uitwerkt”. Er kunnen tijden zijn waarin ons geloof
opstandigen en bemoediging voor
op de proef wordt gesteld. Maar dat hoeft ons niet moedeloos
wie beproefd worden.
(Max Lucado)
te maken. We worden er sterker van en zijn door deze
moeilijke tijden heen juist meer dan anders op God
aangewezen. Zoals Petrus volkomen op Jezus was aangewezen toen hij ineens alleen nog maar
golven zag en angst voelde. Zijn uitroep “Here, help mij” was genoeg. Jezus stak hem de hand toe die
Petrus redde uit de golven. Zo wil God ons laten groeien in geloof, in volharding en in trouw.
Trouw aan jezelf
Soms hebben we het idee dat we onszelf geweld aan moeten doen om God te volgen. We proberen
dan uit alle macht trouw te zijn aan God, maar verliezen daarbij onszelf uit het oog. We meten
onszelf bepaalde eigenschappen aan die we niet hebben. Daarbij branden we langzaam op. Herken je
daar iets van? Dat je een bepaalde taak binnen de gemeente uitvoert waarbij je alleen maar energie
kwijtraakt? Of dat je binnen je gezin of familie een bepaalde karaktereigenschap krampachtig speelt,
terwijl je van binnen weet dat je heel anders bent? Het bevrijdende is dat dit voor God niet nodig is.
Hij heeft jou gemaakt zoals je bent. En met Hem samen mag je op zoek naar degene die je mag zijn in
Hem! Daarbij hoef je jezelf geen geweld aan te doen. En hoef je niet meer de schijn op te houden
voor de mensen om je heen. Maar mag je ontdekken welke specifieke gaven en talenten jij hebt,
waarmee je God en de ander mag dienen. Wees trouw aan God, maar ook trouw aan jezelf.
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Trouw aan elkaar
Een goede relatie kan niet bestaan zonder trouw. Zo zijn huwelijk en trouw onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Een prachtig gedeelte in Bijbel (Ef. 5:22-33) geeft
hier uitdrukking aan. In ons huwelijk mogen we iets zichtbaar
Mijn geliefde is mijn geliefde.
maken van de liefde van Christus voor Zijn gemeente. Daarin
Nooit
zal ik mij verlagen tot het
hebben man en vrouw ieder hun eigen aandeel. En ook hier is
aangaan van een relatie met mijn
overgave een belangrijk woord. In de zin van loslaten van je
partner.
ouders en trouw en toegewijd leven voor elkaar (Matt. 19:5(Rickert Zuiderveld)
7). Ook en juist als het moeilijk is. Dat vraagt om een leven
dichtbij Christus en Zijn woord. Als je ervoor kiest om samen binnen je huwelijk de weg van trouw te
gaan dan zal God dit zegenen. Zelfs als je gevoel even niet meer meedoet. En je alleen met je
verstand voor elkaar kiest. God kan de eerste liefde herstellen en meer geven dan je zou kunnen
bidden of denken.
Ook in je gezin is trouw ontzettend belangrijk. Met name mannen hebben de neiging om de
prioriteiten nogal eens anders te leggen dan goed voor henzelf en hun gezin zou zijn. We zijn
priester, profeet en koning binnen ons gezin. Als priester mogen we ons gezin zegenen en voor hen
bidden. We mogen de geestelijke strijd voor hen voeren met de wapenrusting die God ons geeft (Ef.
6:10-20). Als profeet mogen we de liefde van God tonen aan onze kinderen. Ook als deze liefde niet
direct als zodanig wordt herkend. Want soms vraagt liefde om het maken van een keuze die tegen de
wil van je kind ingaat, maar wel in het belang van je kind is. We mogen onze kinderen opvoeden in de
“tucht en terechtwijzing des Heren” (Ef. 6:4). En als koning mogen we ons gezin leiden op de weg die
God ons is voorgegaan. Daarbij gaan we als vaders voorop. We geven geestelijk leiding aan ons gezin.
Dit vraagt om trouw en volharding. En dat kan alleen samen met Christus. In Heb 12:3 lezen we:
“Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen Zich heeft
verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt”. En dat gaat nog beter als je dat samen doet.
Zoek een vriend met wie je samen je gezin bij God kan brengen. Zodat je elkaar kunt opwekken om
het zicht op Christus te houden en vol te houden, niet door matheid van ziel te verslappen. Blijf
trouw!
Binnen de gemeente mogen we de plaats innemen die God voor ons bedacht heeft. In 1 Kor.12:12-31
en in Rom. 12:1-8 wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. Binnen dat lichaam hebben de
leden elkaar nodig. Het ene deel van het lichaam kan niet of niet goed functioneren zonder het
andere deel. Ook hier wordt van ons gevraagd trouw onze plaats in te nemen. Ook als mensen om
ons heen soms tegenvallen. We zijn als gemeente gezegend met velen die hier trouw hun
verantwoordelijkheid nemen. Ben jij ook bereid op zoek te gaan naar de specifieke plaats die God
voor jou in gemeente heeft?
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