
Goedemorgen, 
Nu de maatschappij een klap krijgt, vele systemen stil vallen en mensen onzeker worden, wordt 
duidelijk waar we ons vertrouwen op hebben. Normaal gesproken kunnen we in dit land op heel veel 
zeer sterke systemen vertrouwen. 
Een betrouwbare overheid, een goed functionerend zorgsysteem en een uitzonderlijk sterk 
voedseldistributiesysteem. 
Er zijn maar weinig landen in de wereld die dit zo goed voor elkaar hebben als wij hier in West-
Europa. Nu de limieten van deze systemen zichtbaar worden en soms worden bereikt, zoals het 
toiletpapier-distributiesysteem, raken mensen in paniek. 
Dat maakt dat dit een tijd is, waarin we aspecten als vertrouwen op God in moeilijkere tijden beter 
kunnen beseffen. 
Hierdoor kunnen we met een andere bril naar de brieven van Paulus kijken en de aansporingen en 
bemoedigingen beter begrijpen. 
Ik denk dat we nu als christen rust, vrede en vooral vertrouwen in God mogen uitstralen (ondanks 
dat we misschien niet heel veel mensen ontmoeten die dit kunnen zien). Dit kan op vele 
verschillende manieren, maar hier zijn een paar handvaten hoe dat misschien kan. 
Ik zal verschillende stukken van verschillende brieven van Paulus gebruiken, soms vanuit de NBV en 
soms HSV. Als een stuk je erg aanspreekt, pauzeer dan de video en ga het hele hoofdstuk of 
misschien wel de hele brief even lezen. Neem rustig de tijd en als je concentratie minder wordt, 
pauzeer de video, zet dan even een nummer op en doe een dansje tussendoor. 
 
Eén van mijn lievelingsstukken uit de bijbel is Filippenzen 4:4-9 (NBV): 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen 
als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig 
hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw 
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat 
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld 
en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. 
Waar Paulus mee begint in vers 4 is vreugde. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor 
vreugde is niet een kortstondig geluksgevoel wat bepaalt wordt door de omstandigheden. 
Bijvoorbeeld de vreugde die je op zondag ervaart als je een lekker kopje thee of koffie krijgt van 
Mark. Maar het gaat over de vreugde die je mag ontvangen door het vertrouwen op onze levende 
God. Het vertrouwen dat we kinderen van God zijn, zoals Paulus zegt in Romeinen 8 14-18: 
14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te 
zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat 
wij Gods kinderen zijn. 17En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van 
God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen 
delen in Gods luister. 18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat 
tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 
 
Wow, wat geweldig dat we ‘Abba vader’ mogen zeggen. We mogen God op dezelfde wijze 
aanspreken als hoe Jezus zijn (en dus onze) Vader aanspreekt. Omdat we zo vertrouwelijk en intiem 
met de levende God mogen zijn, de schepper van hemel en aarde, hoeven we niet te leven in angst. 
Hieruit mogen we vreugde en vertrouwen winnen waardoor we geen slaaf hoeven te zijn van angst. 
Let hierbij goed op het verschil tussen de emotie bang zijn, wat als positief gevolg kan hebben dat je 
weerhouden wordt iets gevaarlijks/dom te doen, en angst: wat je kan beklemmen en allerlei 
negatieve gevolgen heeft. Ook zegt Paulus dat we hier soms lijden en dat het leven niet altijd feest is, 
maar dat we hopen en weten dat er betere tijden zullen komen. 



Misschien hoor je dit en denk je: ‘Ja leuk allemaal Sjoerd, maar het klinkt heel abstract en hoe moet 
ik dat precies doen?’ Nou ik heb dan slecht nieuws, ik weet het ook niet precies en er is soms een 
verschil tussen de kennis in mijn hoofd en het gevoel in mijn hart. Maar toch zijn er vele manieren 
hoe je soms toch die vreugde en rust van God kan ervaren. 
Dit geeft Paulus ook aan in 2 Thessalonicenzen 3:16 dat het op vele manieren kan: 16 Moge de Heere 
van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei Wijze.  
We zijn allemaal uniek, hebben onze eigen wandel met de HEER en vinden andere dingen prettig. 
Maar aan de andere kant zijn we ook allemaal mensen en lijken toch best wel veel op elkaar en dat 
maakt ook dat we vele dingen van de Bijbel nog steeds kunnen toepassen. Bijvoorbeeld de 
aanmoedigingen van Paulus in de afsluitingen van zijn brieven. 
Een aantal dingen om die vreugde en vertrouwen in God te houden somt Paulus op in 1 
Thessalonicenzen 5:16-22: 
16Wees altijd verheugd, 17bid onophoudelijk, 18dank God onder alle omstandigheden, want dat is 
wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19Doof de Geest niet uit 20en veracht de 
profetieën niet die hij u ingeeft. 21Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd elk kwaad, in 
welke vorm het zich ook voordoet 
Ik merk zelf dat ik door gebed (hardop uitgesproken of alleen in gedachten) en door aanbidding (vaak 
door te luisteren van muziek en soms het meezingen in de auto), ik die vreugde van God weer mag 
ervaren en uitstralen.  
Wat voor mij ook werkt is het richten op al het goede wat er is en God hiervoor te bedanken. Zoals 
Paulus zegt in ver 18  
18dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, 
verlangt.  
maar ook in Filippenzen 4:8:  
8Verder, broeder, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk 
is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 
 
In deze misschien wat moeilijkere tijden moeten we God nog steeds dankbaar zijn voor wat we 
allemaal nog wel hebben. Maar we mogen vooral ook beseffen dat wat voor ons normaal zo gewoon 
is, dat deze dingen eigenlijk heel bijzonder zijn. Dat we over een tijdje hier weer dankbaarder voor 
zullen zijn. Als afsluiting zou ik u willen uitdagen om een aantal goede/mooie dingen te bedenken die 
nog wel kunnen en God hiervoor te danken. Maar ook een aantal dingen die zo normaal waren en nu 
niet kunnen, God danken dat het altijd kon. Misschien ook wel vergeving vragen dat we er altijd zo 
nonchalant mee omgingen als of we het verdienden/recht op hadden. 


