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God is goed (1) 
 

Lezen: psalm 118 

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. 

 

God is goed! Dat is de boodschap van psalm 118. Niet alleen gisteren, vandaag of 

morgen. Nee. God is goed in der eeuwigheid. En die goedheid van God zorgt er-

voor dat wij met elkaar kunnen leven. Dat is de algemene goedheid van God. Daar-

van profiteert ieder mens die op deze aarde leeft. Merk jij dat?  

Als de satan zijn zin kreeg dan was het leven hier op aarde onmogelijk. Steeds 

weer probeert hij verwarring te zaaien. Vertwijfeling, verderf! Zie jij dat ook?  

Daartegenover staat: God is goed. Juist voor Zijn kinderen. Hij zorgt voor hen in 

het dagelijkse leven, dat ook. Maar vooral zorgt Hij dat ze niet ondergaan in het 

geweld van de duivel. Hij verlost hen van de heerschappij  van de zonde. Hij be-

waart hen in Zijn hand. Daar zijn zij veilig. Omdat God voor hen zorgt. Wat er ook 

gebeurt. Gods kinderen kunnen in zonde vallen.  

Denk maar aan Petrus toen hij zijn Meester verloochende. “Maar Ik heb voor u 

gebeden, dat uw geloof niet ophoude;” Dat is het geheim! Ben je daar jaloers op? 

Mag jij dat kennen? Het is te verkrijgen voor de grootste van de zondaren. 

Waarom? Omdat God goed is! 

 

Vraag: Waaruit blijkt dat God goed is voor jou? Bij welke alinea past dat?  
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God is goed (2) 
 

Lezen: Romeinen 7: 14-26 

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God 

door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

Paulus is zo iemand voor wie de bijzondere goedheid van de Heere geldt. Daarom 

is hij gelukkig, toch? Bijzonder, hij noemt zichzelf een ellendig mens. Hoe komt 

dat? Paulus heeft geleerd dat God goed is en daarom heeft hij ook geleerd dat hij, 

Paulus, niet goed is. Ellendig is. Dat gaat samen op! Kennis van God en kennis van 

jezelf.  

Misschien denk je nu. Dat zal allemaal wel maar daar houdt ik mij niet mee bezig. 

Mag ik je vragen nog even door te lezen? Wil jij weten of God in je hart werkt? 

Dan is dit één van dingen waaraan je dat herkennen kunt.  

 

Als jij je zelf leert kennen tegenover God,  ga je met Paulus instemmen. Ik ben in 

mijzelf niet waard dat God naar mij omziet. Maar ik dank God dat Hij naar mij 

omziet, om Jezus wil.  

 

 

Vraag: Hoe zou je voor jezelf het verschil omschrijven tussen de algemene goed-

heid en de bijzondere goedheid van God?  
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God is heilig (1) 
 

Lezen: Jesaja 6: 1-3 

En de een riep tot den ander en zeide:  cHeilig, heilig, heilig is de HEERE der heir-

scharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol. 

 

De engelen die Jesaja ziet beseffen iets van de grote afstand die er is tussen God, 

de Schepper en Zijn schepsel. Daarom bedekken zijn hun gezicht en hun voeten. 

Je moet bedenken dat deze engelen niet gezondigd hebben. Zij mogen in de he-

mel zijn en God dienen. Volkomen, volmaakt. En toch…. Zij bedekken hun voeten 

en hun gezicht vanwege de heiligheid van God. Wat doe jij? 

God is zo groot en heerlijk. Alles wat God gemaakt heeft is zo indrukwekkend en 

alles wat God doet bewijst Zijn majesteit. Niets of niemand op deze aarde is te 

vergelijken met God. God is afgezonderd. God is zo veel groter en hoger dan wie 

of wat dan ook op deze aarde.  

Heilig, heilig, heilig, roepen deze engelen. Jesaja hoort hen roepen hoe ontzaglijk 

groot God is. Wat roep jij? De engelen weten het. En daarom roepen zij: De ganse 

aarde is van Zijn heerlijkheid vol. Of jij dat nu wilt geloven of niet. Of jij dat nu 

ervaart of niet. Het is zo! Omdat God zo groot is!  

 

Vraag: Stel je voor dat jouw hart vol is van de heerlijkheid van God. Wat zou er 

dan anders zijn dan nu?  
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God is heilig (2) 

 

Lezen: Jesaja 6: 5 - 8 

Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, 

en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is; want mijn ogen 

hebben den Koning, den HEERE der heirscharen, gezien. 

 

Heilig, Heilig, Heilig is de HEERE der heirscharen. Dat is het wat Jesaja de engelen 

hoort roepen in het gezicht dat jij ziet. Het zorgt er voor dat Jesaja ziet hoe onhei-

lig hij zelf is. De afstand tussen God en de volmaakte engelen is al zo groot dat de 

engelen hun voeten en hun gezicht bedekken. Hoe onmetelijk groot moet dan wel 

de afstand zijn tussen de grote en heilige God en een zondig mens? 

Jesaja beseft dat. Daarom roept hij: wee mij. Jesaja ervaart hoe onrein hij zelf is 

tegenover God. Hij voelt dat hij vanuit zichzelf nooit aan de volmaaktheid van God 

kan voldoen.  

Lees eens in vers 7 hoe de zonden van Jesaja worden verzoend en weggenomen. 

Dat maakt dat hij zich zo klein voelt. God die te doen wil hebben met kleine, in 

zichzelf zondige mensen. Wat een wonder. Niet te bevatten. Toch? Een heilige 

God die onheilige mensen opzoekt en redt!  Ken jij Hem al? 

 

 

Vraag: Wat betekent de heiligheid van God voor jou?   
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Kampproject (1) 
 

Stichting Stéphanos 

 Stel dat je helemaal alleen bent… 

 Stel dat je niemand hebt die voor je zorgt... 

 Stel dat je alleen moet overleven, op straat… 

 

Voor honderdduizenden weeskinderen in Malawi en Zambia is dit hun dagelijks 

leven. Stéphanos zet zich in om deze kinderen en hun omgeving te helpen. Samen 

met jou. 

Stéphanos helpt o.a. door een weeshuis, een school, dagopvang, trainingen en 

evangelisatie. Help mee! 

Stéphanos is een interkerkelijke stichting die met de Bijbel als uitgangspunt dia-

conale hulp verleent aan weeskinderen in Malawi en Zambia. 
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Kampproject (2) 
 

  Als ik denk aan Malawi … 

 

Dan denk ik aan de rode aarde, de bergen, de 

groene maisvelden in de regentijd, de ge-

scheurde aarde in de droge maanden, de rust, 

de eenvoud van het leven, de vele mensen die 

zitten of lopen langs de kant van de weg, de 

moeilijke levensomstandigheden in de dor-

pen, de vele weeskinderen … 

 

Dan denk ik aan de vele kindergezichten die ik 

voor me mocht hebben bij het vertellen van 

de Bijbelverhalen. Er is niets mooiers dan te 

mogen vertellen van de Enige Naam, Die on-

der de mensen gegevens is door Welken wij 

moeten zalig worden. 

 

Corrie de Jong 

(werkte 3 jaar voor Stéphanos in Malawi) 
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God is barmhartig (1) 
 

Lezen: Psalm 103 

Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 

 

Psalm 103. Je kent deze psalm vast wel. Hij is bekend geworden omdat we deze 

vaak zingen bij een overlijden. Gelijk het gras is ons kortstondig leven… Het is maar 

een sombere psalm. Of toch niet? 

 

Kijk eens in je Bijbel boven deze psalm. Daar staat: Loflied voor Gods menigvuldige 

genade. Er is dus nog meer te zeggen over deze psalm. God is barmhartig. 

 

Weet jij wat dat is: Barmhartig? Je leest het antwoord in vers 10. Hij doet ons niet 

naar onze zonden. Dat is barmhartig. Door de zonde is de dood in de wereld ge-

komen. Omdat de zonde in ons woont doen we dingen die niet kloppen met wat 

God van ons vraagt. Dat zijn zonden! En nu geeft God ons niet wat wij verdienen 

door onze zonden. Maar Hij roept ons tot zich. Hij laat zich kennen als een barm-

hartig God. Terwijl wij ons steeds weer van Hem afkeren. Vind je dat geen groot 

wonder? 

 

 

Vraag: Wanneer heb jij voor het laatst ervaren dat God barmhartig is?  
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God is barmhartig (2) 
 

Lezen: psalm 65 

De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.  

 

God is barmhartig, zagen we al. Weet je nog? Psalm 103. Een loflied. Ook in psalm 

65 staat iets over een loflied. Een lofzang in stilheid. Hé dat is bijzonder!  

 

Heb jij wel eens echt ervaren dat God barmhartig is? Dat God niet met je doet 

naar wat je hebt verdiend? Dan weet je het. Ik heb dat niet verdiend.  Als je dat 

ervaart wordt je zo onnoemelijk klein voor God. Dan heb je soms geen woorden 

meer om iets te zeggen. Dan ben je bang dat je, door erover te gaan praten, iets 

stuk maakt. Dan kan het zo maar zijn dat je heel stil wordt. Dat je een lofzang zingt 

terwijl niemand iets hoort. Een lofzang in je hart. Ken je het?  

 

Als jij je zonde gaat beseffen dan wordt God zo groot. Als jij mag ervaren dat God 

barmhartig is dan wil je niet anders dan de Heere dienen. De wereld verliest zijn 

glans. Lege “vriendschappen” hoeven niet meer zo. Het aantal likes wordt totaal 

onbelangrijk voor je. Dan is er nog maar één ding belangrijk.  Dan is God het waard 

om gediend te worden. 

 

Vraag: Wat is de oorzaak dat God, ook voor jou, barmhartig kan zijn?  
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God is rechtvaardig (1) 
 

Lezen: Job 34: 1 – 12 

Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de almachtige verkeert het 

recht niet. 

 

Rechtvaardig! Vaardig om recht te doen. Dat is de Heere. Als je een lijn trekt langs 

een liniaal is deze volkomen recht. Er is geen kromming in te ontdekken. Zo is God. 

Schrik jij daarvan? God moet de zonden straffen. Hij zou ophouden God te zijn 

wanneer Hij dat niet zou doen. God vergeldt ieder mens naar zijn of haar werk, 

heb je gelezen in Job 34: 11. Dat is écht waar. God is volkomen recht in alles wat 

Hij doet. Wij kunnen God niet ter verantwoording roepen. Want Hij is God!  

 

De andere kant is ook waar. God moet de uitverkorenen vrijspreken. Hij zou op-

houden God te zijn wanneer Hij dat niet zou doen! Iemand schreef eens: Dat is 

een heilige noodzakelijkheid. Indrukwekkend niet waar? Zo is God. Niet te bevat-

ten voor jou als klein en nietig mensje. Wij kunnen alleen maar verwonderd zijn 

als we zo over God nadenken. 

 

 

 

Vraag: Welke reactie roept het woord rechtvaardigheid bij jou op?  
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God is rechtvaardig (2) 
 

Lezen: psalm 130 

Zo Gij HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, HEERE, wie zal bestaan? 

 

Heb jij er een indruk van wat het betekent dat God rechtvaardig is? Dan heb je er, 

als het goed is, ook een indruk van dat jij dat niet bent. Wij kunnen nooit voldoen 

aan de volkomen eis van Gods rechtvaardigheid. Wij zijn immers zondige mensen? 

Gevallen in de zonde. We hebben God verlaten in het paradijs. En als je dan op je 

laat inwerken hoe rechtvaardig God is, dan snap je misschien wel dat de dichter 

van psalm 130 zegt: HEERE, wie zal bestaan? Weet je, je moet leren buigen onder 

de rechtvaardigheid van God. Jij kan vanuit jezelf nooit meer de breuk die er is 

met God herstellen. Dat is onmogelijk voor mensen.  

 

Heel wonderlijk is het dat er mensen zijn die, door het werk van de Heilige Geest 

gaan leren buigen. Dat is het geen moeten meer maar een gewillig en vrijwillig 

buigen onder God. Dat is de beste plek die je ooit kunt vinden! En daar toont God 

zich opnieuw rechtvaardig: Hij vergeeft je, om Jezus wil, omdat Die betaalde voor 

een zondaar die buigt onder God! 

 

 

Vraag: Hoe zou het buigen onder God er voor jou uitzien?  
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Kampproject (3) 
 

Doelen kampproject 

Tijdens de Koers-vakanties in 2017 zamelen we geld in voor 6 concrete doelen 

waar Stéphanos aan werkt: 

1. Schoolgebouw in de omgeving van Nkula € 9.990,- 

2. Drillen van een diepwaterput  € 8.500,- 

3. Lesmaterialen    € 3.000,- 

4. Glijbaan     € 400,- 

5. Kinderbijbels en kijk- en luisterbijbels € 10.000,- 

6. Malariatesten en malariapillen  € 4.500,- 
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Kampproject (4) 
 

Meer dan geld 

Naast het werk onder weeskinderen biedt Stéphanos ook Bijbelse toerusting, 

Evangelisatie en ontwikkelingswerk. 

  

In lokale dorpen wordt evangelisatie en ontwikkelingswerk gecombineerd vorm-

gegeven. Naast het evangelie wordt er kennis doorgegeven om in eigen levensbe-

hoefte te kunnen voorzien, door middel van een ontwikkelingsprogramma. Men 

leert o.a. in de landbouw op een Bijbels gefundeerde manier omgaan met de 

schepping als rentmeester. 

  

In Lilongwe wordt er Bijbelse toerusting gegeven aan de studenten van Logos Mi-

nistries. De focus van deze training is gericht op vier pijlers: Het Woord, het gebed, 

het gemeente zijn, en getuigen zijn in de wereld.  

Deze training is er mede op gericht dat de  

studenten na afronden van de training in  

staat zijn zelf deze training te geven in hun  

lokale kerk, omgeving, of waar ze ook  

werkzaam zijn. 
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God is getrouw (1)  
 

Lezen: 2 Timotheus 2: 1-13 

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan zichzelf niet verloochenen. 

 

Wat een wonder om te mogen weten: God is de getrouwe. Mensen kunnen soms 

tegenvallen. Mensen kunnen zichzelf ook tegenvallen. God kan zichzelf niet ver-

loochenen! 

 

Misschien val jij jezelf ook wel eens tegen. Je wilt het zo graag goed doen maar 

het lukt steeds niet. Misschien is er een verlangen in jouw hart om de Heere te 

dienen. Maar het lukt niet zoals jij het graag zou doen. God is de getrouwe. Hij 

kan ook jouw farizeïsme wegnemen en vergeven! God is niet afhankelijk van de 

manier waarop jij Hem dient. God zorgt zelf voor Zijn eer! Hij doet wat hij zegt. 

Altijd! 

 

Ook naar de andere kant. Als jij God niet wilt dienen. Als jij jouw hart verhardt! 

God blijft trouw aan Zichzelf. Die mensen die Hem niet willen dienen. Die hun 

eigen weg kiezen. Die zullen ondergaan. Ook in Zijn bedreigingen is God getrouw 

aan wat Hij zegt! Aangrijpend. Zoek Hem en leef! 

 

Vraag: Wat horen anderen als jij de Heere mag dienen?  
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God is getrouw (2) 
 

Lezen: 1 Petrus 1: 3 – 9 

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 

barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstan-

ding van Jezus Christus uit de doden. 

 

Als er in de Bijbel iemand ervaren heeft dat God getrouw is, dan is dat Petrus 

geweest. Wat was hij vol overtuiging in het dienen van de Heere Jezus toen deze 

op de aarde was. Maar wat diep is Petrus gevallen. Hij heeft zijn Meester verloo-

chend! Met vloeken en zweren gezegd dat hij Hem niet kende! Verschrikkelijk niet 

waar. Zo iemand verdiend het niet dat God nog naar hem omziet.  

En Jij? Hoe is jouw leven? Wees eens eerlijk? Breng jij het er beter af dan Petrus?  

Petrus heeft geleerd hoe groot de trouw van God is. En dan schrijft hij de woorden 

die hierboven staan. Geloofd zij de God en Vader….  

Zie je hoe trouw God is? Toen Petrus door Andreas bij de Heere Jezus gebracht 

werd zij Deze: Gij zijt Simon, de zoon van Jona; gij zult genaamd worden Céfas, 

hetwelk overgezet wordt: Petrus. Van een verloochenaar een Rots! Zo trouw is 

God! 

 

Vraag: Petrus en de mensen die zijn brief ontvingen kende de  “levende hoop door 

de opstanding van Jezus Christus uit de doden”, jij ook?  
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Aantekeningen 
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Toelichting 

In deze stille-tijd-waaier vind je, naar aanleiding van het thema van de Bijbelstu-

dies over de vraag: Wie is God?, 10 stukjes voor persoonlijke bezinning over en-

kele eigenschappen van God. Vanuit een Bijbelgedeelte en een korte uitleg wordt 

je uitgenodigd om het gedeelte te overdenken. Dit kan niet zonder gebed. Vraag 

de Heere of Hij het onderwijs over Hemzelf wil zegenen, zodat je Hem voor het 

eerst of steeds meer persoonlijk mag leren kennen. 

 

Daarnaast vind je in het kort informatie over het kampproject dat Koers samen 

met Stephanos heeft opgezet. In dit project komen verschillende activiteiten van 

Stephanos in Malawi naar voren. Dit wordt tijdens je vakantie verder toegelicht. 

Ook halen we met elkaar geld op om enkele projecten van Stephanos mogelijk te 

maken.  

Deze stille-tijd-waaier is een eenmalige uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 
ten behoeve van de Koers-vakanties 2017, www.jbgg.nl/koers, in samenwerking met Stichting 
Stéphanos, www.stephanos.nl. Teksten: Henk van Eckeveld, Foto voorkant en opmaak: Cor de 
Wit, kaartje: Google maps, teksten en foto’s kampproject: Stephanos, eindredactie: JBGG. 

http://www.jbgg.nl/koers
http://www.stephanos.nl/

