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IJN WIJ TROUW GEBLEVEN ZOALS GOD ALLE EEUWEN TROUW IS GEBLEVEN 

AAN ZIJN VOLK? 
 

In Deuteronomium 7:9 staat geschreven “Gij zult dan weten, dat de HEERE, 

uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de 

weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in 

duizend geslachten.” 

 

Voorbeeld: Getrouwheid van God  
De getrouwheid van God is duidelijk zichtbaar in zijn relatie met het 

Hebreeuwse/Joodse volk. God maakte een landsverbond met Abraham en heeft nooit teruggetrokken wat hij beloofd 

heeft. Hoewel het Joodse volk over de hele wereld is verspreid, beloofde God dat ze terug zouden keren naar het 

land dat hij Abraham, Isaac, Jacob en al hun nakomelingen had beloofd (Zacharia 8:7-8). “7 Alzo zegt de HEERE 

der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des nedergangs der zon. 

En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk 

zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.” 

 

Een van Gods vervulde beloften is dat het volk van Israël opnieuw een natie zou worden in het land 

waarvan Hij zegt dat het van hen is. Deze profetie in het Oude Testament werd vervuld in mei 1948. 

Sindsdien zijn veel Joden teruggekeerd naar Israël. 
 

Meer voorbeelden van Gods getrouwheid om zijn verbonden met anderen na te komen, vindt u in de volgende 

verzen: 

- Aan Noach (God zal Noach en zijn familie redden) – Genesis 6:17-18; 9:9-17 

- Aan Ismaël (God zal Ismael en zijn nakomelingen zegenen) – Genesis 17:18-20 

- Aan Mozes (God zal de Israëlieten sparen als ze gehoorzamen) – Exodus 19:5 

- Aan Jakob (God bevestigt eeuwigdurend verbond met Israël) – Psalm 105:10 

 

Er zijn letterlijk nog tientallen andere schriftteksten die getuigen van Gods getrouwheid. Er zijn veel 

Oudtestamentische profetieën die een aanstaande Messias of Heiland beloven. Gods belofte werd vervuld ten tijde 

van het Nieuwe Testament toen hij ter verzoening van onze zonden Jesjoea stuurde. Ongeacht de zonden die we 

hebben begaan – hoe 'slecht' we ook zijn – God is getrouw om ons te vergeven als we Jesjoea aanvaarden en ons 

van onze zonden bekeren.  

- God stuurde Zijn Zoon, (Matteüs 1:21-22), door Hem hebben wij eeuwigdurend leven – Johannes 3:16  

- Christus stierf ter verzoening van onze zonde – 1 Thessalonicenzen 5:9-10 

- Gods belofte om zonden te verwijderen – Romeinen 11:25-27 

- God maakte Jesjoea de auteur van eeuwig heil – Hebreeën 5:5-10 

- God zal onze zonde in de diepten van de zee gooien (en wil er nooit meer aan herinnerd worden)- Micha 7:18-19  

 

De beloften 

God is zo getrouw dat iedereen die Hem zoekt Hem zal vinden. Geloof is een geschenk, maar zelfs een geschenk 

moet worden geopend wil je ervan kunnen genieten. Als we ons geloof in praktijk brengen, beginnen we meer en 

meer te begrijpen van Gods getrouwheid jegens ons. 

 

1 Korinthe 1:9 “God is getrouw, door welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 

onzen Heere.” 

Z 
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1 Korinthe 10:13 “Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal 

laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoening ook uitkomst geven, opdat gij 

ze kunt verdragen.” 

 

U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, Hij zal niet toestaan dat u boven 

vermogen wordt verzocht, want Hij zal mét de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand 

bent. dan wat je verdragen. Maar als je in de verleiding komt, zal hij ook een uitweg bieden, zodat je er onder 

opstaan.  Korintiërs 10:13 

 

2 Thessalonicenzen 3:3 "de Heer is getrouw, en Hij zal je sterken en beschermen tegen het kwade." 

 

In 1 Johannes 1:9 wordt ons verteld: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons 

de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” 

 

Als Hij dat niet zou kunnen doen, dan zou hij God niet zijn. Hij is de enige ware God (Johannes 17:3) en niet een 

van de goden van de andere religies beloven dit. Omdat Hij deze belofte heeft gedaan en wij weten dat Hij Zijn 

Woord niet kan breken, (Numeri 23:19). Onze God is een getrouwe God, en er is geen andere die kan doen wat Hij 

kan doen en heeft gedaan.  

 

Wat denkt u? -Wij hebben allen gezondigd en verdienen Gods oordeel. God, de Vader, stuurde zijn enige Zoon om 

dat oordeel af te wenden voor degenen die in Hem geloven. Jesjoea, de eeuwige Zoon van God, die een zondeloos 

leven leefde, houdt zoveel van ons dat hij stierf voor onze zonden. Hij kreeg de straf die wij verdienen, en na zijn 

dood aan het kruis werd Hij begraven, maar de dood kon Hem niet vasthouden omdat Hij niet gezondigd had, en 

daarom stond Hij op uit de dood volgens de Bijbel. Als u dit echt gelooft en erop vertrouwt met heel uw hart; als u 

Jesjoea alleen als uw Heiland ontvangt, en verklaart, “Jesjoea is de Messias,” zult u gered worden van het oordeel 

en zult u de eeuwigheid doorbrengen met God in de hemel. 

 

De genade en vrede van onze Heer Jesjoea zij met u allen, 

 

Mochtar Essid 

 


