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Ik ben … 

1. Inleiding. 

Vanochtend wil ik aansluiten en verder bouwen op de preek van Hans vorige week. 

Geloven heeft vooral te maken met God leren kennen en Hem leren vertrouwen.1 

Dit is mijn hoop en verlangen voor mezelf, maar ook een hoop voor jullie in 2023. 

Vorig jaar - 28 augustus waren wij 40jaar getrouwd (robijnen huwelijk).  

Onze trouw tekst was: 

“Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken;  
 Psalmen 36: 5 NBG. 

Marijke en ik waren (en gelukkig nog steeds) onder de indruk van Gods goedheid en trouw. 

2. Gods trouw in het Oude Testament. 

‘Trouw’ verwijst in het Oude Testament naar twee belangrijke aspecten van Gods relatie met de mens: 

– Gods onvoorwaardelijke betrouwbaarheid (karakter). 

– Gods verbondstrouw (toewijding): zijn liefdevolle en genadige trouw aan zijn volk, die hij toont door het 
verbond dat hij met Israël gesloten heeft. 

De Hebreeuwse woorden voor ‘trouw’ betekenen ook: 

– Betrouwbaarheid, 

– Bestendigheid, 

– Waarheid. 

Hier even in vogelvlucht enkele voorbeelden uit het Oude Testament. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel 
meer voorbeelden.  

• Abraham. 

“De Heer zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga 
naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel 
aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.” Genesis 12: 1 – 2 NBV21. 

Abraham (99 jaar oud) begint te twijfelen aan de belofte van God want zijn vrouw Sarah kan niet 
zwanger worden. 

Maar uiteindelijk wordt Sarah zwanger van hun zoon Isaak. God komt zijn belofte na. 

• Jacob. 

Jacob de bedrieger. In een worsteling met God ontvangt hij een nieuwe naam: Israël. Jacob ontvangt 
ook de belofte om een groot volk te worden en te wonen in het beloofde land Kanaän. 

Hij krijgt 12 zonen die later de stamvaders zullen zijn van de 12 stammen van het volk Israël. 

Jacob spreekt de zegen uit over Juda: 

“Jij zult altijd heersen, altijd zal één van jouw nakomelingen regeren. Totdat er iemand komt die 
belangrijker is dan jij. Een koning die over alle volken zal heersen.” Genesis 49: 10 BGT. 

Een belofte over de komst van Jezus. 

• David. 

Een koning naar Gods hart. David die door hoogte- en dieptepunten de trouw en barmhartigheid van 
God ervaart. 

 
1 Preek van Hans: Een uitnodiging tot avontuurlijk leven (8 januari 2023). 
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“Loof de HEER, volken op aarde,  
prijs Hem, naties overal: 
zijn liefde voor ons is overstelpend, 
eeuwig duurt de trouw van de HEER. 
Halleluja!” Psalmen 177 NBV21. 

• Gods belofte – de Messias. 

– Er zal iemand komen uit het geslacht van David. 

– Geboren uit een maagd. 

– Geboren in Bethlehem. 

– Op een ezelsveulen de stad Jeruzalem binnentreden. 

– De kruisiging voorspeld door Jesaja (Jesaja 53: 3 – 5 NBV). 

Als je de geschiedenis van het volk Israël bekijkt dan zie je Gods: 

– Aanhoudende trouw ondanks het gedrag van het volk. 

– Ondanks de foute keuzes die zij maken. 

Als ze zich bekeren (wat betekent omkeren) dan vergeeft God zijn volk en bevrijdt hij hen. God blijft trouw! 

Als ze God volgen en Hem centraal zetten dan zegent God het volk! 

Er zijn zoveel verwijzingen in het Oude Testament naar de komst van Jezus. 

3. God is trouw. 

• Heb jij al Gods trouw ervaren? 

In mijn vorige preek vertelde ik over mijn boosheid op God: 

– Omdat ik alle juiste dingen deed, me tot God richtte, 

– Mijn angsten en onzekerheden bij Hem bracht, 

– Mijn gitaar oppakte om Hem te aanbidden,  

– Ik er open over praatte met Marijke, mijn kinderen, het oudste team. 

Ik was boos omdat ik het gevoel had dat Hij mij in de steek had gelaten, ik was teruggeworpen op mezelf, ik 
moest het zelf oplossen. 

• Diep van binnen wist ik: God is niet de schuldige. 

– Wat voor mij betekende dat ik de schuldige was. Ik was niet in staat om met mijn angsten om te 
gaan. Ik was niet in staat om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Ik stond met mijn rug tegen de 
muur. 

– Ik was verstrengeld in een geloofscrisis, in een schuldcrisis. 

– Ik voelde me nog meer verwijderd van God – alleen staan in de kou. Innerlijk verdeeld.  

– Tijdens één van mijn therapeutische groepssessies sprak ik over mijn boosheid op God. 
Eén van de groepsleden vertelde me het volgende verhaal/gedicht. 

Ik droomde eens en zie 
ik liep aan ’t strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door, 
en liepen in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
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Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen “Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad.” 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen…”2 

Ik was ontzettend verrast, dit kwam uit een onverwachte hoek. In een “seculier” therapeutisch centrum, 
door een katholieke man, spreekt God. 

Zodra hij begon te praten wist ik gelijk wat hij bedoelde. Ik moest lachen van binnen over de creativiteit van 
God. Het raakte mij. Dank U Vader. 

Dit was één van de vele momenten dat ik Zijn trouw en liefde heb ervaren. 

“Wat je door ervaring leert, vergeet je nooit meer.”3 

Op een verjaardagsfeestje had ik een gesprek met één van de gasten. Ik zei: hoe je het ook draait of keert, 
ook al begrijp ik heel wat teksten in de Bijbel niet, God is liefde en trouw. 

Hij heeft mij in de donkerste momenten nooit verlaten maar mij juist omarmd in Zijn compassie en liefde. 

4. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde! 

Er is niets waar Jezus meer naar verlangt dan naast ons te staan. 

De Heilige Geest wil in ons wonen en ons kracht geven. 

Jezus is in ieders situatie van ons leven aanwezig. Of wij ons hiervan bewust zijn is een heel andere zaak. Je 
zou kunnen zeggen dat Jezus in ieders leven aanwezig is of hij/zij dit erkent of niet. 

Paulus heeft een openbaring ontvangen van God over Zijn trouw en liefde. 

“Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De 
dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van 
morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij 
ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in 
Christus Jezus, onze Heer.” Romeinen 8: 38 – 39 HB. 

5. Ik ben, die Ik ben, Ik zal er zijn. 

“Ik ben betrouwbaar, vol liefde en compassie!” 

• Heb jij al Gods trouw ervaren? 

‘Trouw’ verwijst in het Oude Testament naar twee belangrijke aspecten van Gods relatie met de mens: 

– Gods onvoorwaardelijke betrouwbaarheid (karakter). 

– Gods verbondstrouw (toewijding): zijn liefdevolle en genadige trouw aan zijn volk, die hij toont door 
het verbond dat hij met Israël gesloten heeft. 

• Vol ontzag en aanbidding. 

– Ben jij ook onder de indruk van Gods goedheid en trouw? 

– Gods trouw kunnen we zien in het Oude Testament. 

– We zien Zijn trouw vandaag! 

 
2 Schrijver onbekend 
3 Preek van Hans: Een uitnodiging tot avontuurlijk leven (8 januari 2023). 
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• Er is niets waar Jezus meer naar verlangt dan naast ons te staan. 

Misschien ga je door een moeilijke tijd. 

Dan zegt de Vader: 
“Mijn lieve kind, als het moeilijk is, 
dan zal ik jou dragen…” 

• De belofte voor jou en mij. 

“… En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” 
 Mattheüs 28: 20b NBV. 

Ik ben de Alfa en Omega – het begin en het eind. 

‘Ik ben de alfa en de omega, ‘zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
 Openbaring 1: 8 NBV. 


