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Vaste hoop

Heeft  God werkelijk gezegd dat Hij je God wil zijn? Is dat 
echt waar? Wil God de mijne zijn? Wil Hij het confl ict 
beëindigen en vrede sluiten? Wil Hij die dwarsligger 
genade schenken en Zijn deur openstellen voor de ver-
loren zoon? Dan zal ik zeker naar mijn Vader gaan. Ik 
zal bedenken wat ik zal zeggen en buigend voor Zijn 
voetenbank verklaren: ‘O, Heere, ik heb gehoord wat 
U gezegd hebt en beroep mij hierbij op Uw verbond. Ik 
neem Gods vriendelijkheid aan en wil mij overgeven 
aan Zijn trouw en goedheid. Ik wil mijn geluk nu en in 
de toekomst op Uw beloft en gronden.’ 

Bedrieglijke wereld, ik zeg je vaarwel. Ga mij uit de weg. 
Veel te lang ben ik bang geweest voor je loze dreige-
menten, veel te lang ben ik bedrogen door je vleiende 
beloft en. Kun je mij zulke dingen beloven of weigeren 
waartoe God Zich aan mij heeft  verbonden? Ik weet dat 
je dat niet kunt en daarom neem ik nu voor altijd af-
stand van je. Je zult nooit meer het voorwerp van mijn 
geloof of van mijn angst zijn. Ik zal nooit meer op die 
broze rietstok steunen en nooit meer vertrouwen op dat 
gebarsten afgodsbeeld. Ga weg, satan, met je verleidelijke 
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lokmiddeltjes. Tevergeefs heb je die lichtekooi opgedirkt 
met make-up en mooie kleding en heb je gezegd: dit zal 
ik je allemaal geven. Kun jij mij zo’n kroon laten zien of 
zo’n Koninkrijk als God heeft beloofd mij te schenken? 
Kun jij mij iets geven wat het verlies kan goedmaken van 
een eeuwige God, Die Zichzelf aan mij heeft gegeven? 
Weg, bedrieglijke begeerten en pleziertjes, maak dat 
je wegkomt. Aan Christus en aan Zijn beloften heb ik 
genoeg om zielstevreden te zijn. Zij wonen in mijn hart 
en voor zulke gasten als jij is daarin geen plaats meer. 
Daarin zul je je nooit meer op je gemak voelen. 

God der waarheid, ik houd U aan Uw woord. U vraagt 
slechts dat ik het aanvaard en ermee instem en dat doe 
ik. Het woord dat God heeft gesproken is goed en wat 
mijn Heere heeft gesproken zal ik doen. Mijn ziel grijpt 
Uw beloften aan. Die beschouw ik als mijn eeuwige erfe-
nis. Laten anderen de gunsten en de schatten van deze 
wereld zoeken, voor mij is het voldoende een erfgenaam 
van Uw beloften te zijn.

Gezegende ziel, hoe rijk ben je! Wat een grote schat heb 
ik gekregen! Die is helemaal van mij. Ik heb nu de be-
loften van dit leven en van het toekomende leven. Wat 
kan ik nog meer wensen? Wat bezit ik toch een groot 
voorrecht! Nu kan mijn twijfelende ziel vrijmoedig en in 
geloof met Thomas zeggen: ‘Mijn Heere, en mijn God.’ 
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Hebben we nog meer getuigenissen nodig? Wij hebben 
toch Zijn woorden gehoord? Hij heeft bij Zijn heiligheid 
gezworen dat Zijn besluit onveranderlijk is en heeft dit 
verzegeld met Zijn eigen zegel.

Verheug u, hemelen; zing, hemelse koren; hemel en 
aarde, kom hen te hulp. Zing voor de Heere, Zijn heili-
gen. Loof de Heere, mijn ziel. Al had ik de tongen van 
mensen en engelen, dan was dat nog niet genoeg voor 
mij. Tienduizend tongen waren nog onvoldoende om 
mijn Schepper lof toe te brengen. Mijn Liefste is van 
mij en ik ben van Hem. Zijn belofte is duidelijk en mijn 
aanspraak daarop is onwrikbaar. Wie durft te ontkennen 
wat God Zelf erkent? Is het een hachelijke onderneming 
Christus Zelf na te spreken? Welnu, Hij heeft mij deze 
boodschap gestuurd: ‘Ik vaar op tot Mijn Vader en uw 
Vader, en tot Mijn God en uw God’ (Joh. 20:17). Hij heeft 
mij deze woorden in de mond gelegd en draagt me op 
om te zeggen: ‘Onze Vader.’

Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. O, mijn God 
en mijn Vader, ik erken U nederig en dankbaar als mijn 
God en ben zo vrij U aan te grijpen. Mijn Koning en mijn 
God, ik onderwerp mijn ziel en al zijn krachten aan u. 
Mijn Zaligheid, ik zal mij de ganse dag in U verheugen. 
Mijn Rots, op U wil ik heel mijn vertrouwen en hoop 
stellen. Steun van mijn leven en Sterkte van mijn hart, 
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Leven van mijn vreugden en Vreugde van mijn leven, 
ik wil in Uw schaduw zitten en de grootheid van Uw 
heilige Naam prijzen.

Mijn ziel, sta op, en neem je erfenis in bezit. Word 
gezegend en haal je schatten binnen. Voor jou is het 
Koninkrijk, voor jou is de heerlijkheid en voor jou is de 
overwinning. De gehele Drie-eenheid is voor jou. Alle 
Personen van de Godheid en alle eigenschappen van 
de Godheid zijn van jou. Zie maar, hier is het bewijs en 
hier zijn de documenten om je voor altijd daarvan te 
verzekeren.

En nu, mijn ziel, keer terug tot je rust, want de Heere 
heeft je rijkelijk bedacht. Zeg maar eens of je snoeren niet 
in lieflijke plaatsen zijn gevallen en of je geen voortref-
felijke erfenis hebt gekregen. O, lasterlijke ontevreden-
heid, wat ben je toch een dwaas en onredelijk kwaad, 
niet tevreden met de volheid van de Godheid omdat 
jou een onnozel pleziertje is ontzegd of omdat je bent 
teleurgesteld in je ijdele verwachtingen van de wereld! 
O, mijn ondankbare ziel, kan een Drie-eenheid jou niet 
behagen, zal de Algenoegzaamheid voor jou niet toerei-
kend zijn? Houd voor altijd op met je gemor en geklaag. 
Ik heb genoeg, ik heb een overvloed en ben verzadigd. 
De oneindigheid en de eeuwigheid zijn van mij, wat kan 
ik nog meer wensen?
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