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Vertrouwen
Als u mensen ervan zou kunnen overtuigen dat onze economie op instorten staat, en u zou ervoor
zorgen dat iedereen daar over praatte, wat denkt u dat dan het gevolg zou zijn? Dat de econo-
mie zou instorten! En wel om de eenvoudige reden, dat onze economie één essentieel 
fundament heeft: vertrouwen. Hetzelfde geldt voor ieder ander systeem – financieel, politiek of
geestelijk: als het vertrouwen wordt ondermijnd, dan leidt dat onvermijdelijk tot een ramp.
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Laten we eerst kijken naar ons vertrouwen in God.
Daarbij wil ik verschillende voorbeelden nader
bestuderen. Als u deze bijbelgedeelten in geloof
benadert, dan geloof ik dat uw hart gevuld zal wor-
den met Goddelijk vertrouwen.

Een geweldig blijk van vertrouwen en overwinning
klinkt door in de openingsverzen van Psalm 27:

De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen? 
De Here is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn? 
Toen boosdoeners op mij afkwamen 
om mijn vlees te eten 
- mijn tegenstanders en mijn vijanden –  
zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
Al legert zich een leger tegen mij,

Mijn hart vreest niet;
Al verheft zich een krijg tegen mij,
Nochtans blijf ik vertrouwen.

(Psalm 27:1-3)

Het geheim van Davids voortdurende overwinning
in zijn leven, was zijn enorme vertrouwen in God.
Ongeacht wat er gebeurde, of zijn vijanden nu kwa-
men om zijn vlees te eten, of dat een leger opstond
om tegen hem te strijden, hij had een volkomen
vertrouwen in God.

In Spreuken 3:23-26 vinden we nog een prachtig
beeld van vertrouwen:

Dan zult gij uw weg veilig gaan,
zonder dat uw voet zich stoot.
Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken,



i s  e e n  k e n m e r k  v a n  g e e s t e l i j k e  v o l w a s s e n h e i d .
L a a t  d e  d u i v e l  u  n i e t  b e r o v e n  v a n  u w  v e r t r o u w e n .

Het vermogen om ver trouwen te hebben 

Maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn.
Vrees niet voor plotselinge schrik,
Noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt.
Want de Here zal uw betrouwen zijn,
Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.

De bijbel leert overal, dat Gods volk niet bang hoeft
te zijn. God zegt hier, ‘als de ondergang van de god-
delozen komt, dan is dat niet jouw probleem.’ Als je
niet tot de goddelozen behoort, dan zal het jou niet
raken. Vers 26 vertelt ons precies waar we ons
vertrouwen kunnen vinden: De Heer zal uw
betrouwen [vertrouwen] zijn. Hij zal ervoor zorgen
dat uw voet niet gegrepen wordt door een valstrik
van de vijand. De Heer verandert nooit. Hij heeft de
touwtjes in handen. Hij raakt nooit verward. Hij
staat nooit voor een onvoorziene gebeurtenis of
noodgeval. Hij heeft altijd een oplossing klaar.

Spreuken 14:26 zegt:
In de vreze des heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor
zijn zonen is er een schuilplaats.

Als we de juiste houding hebben ten opzichte van
God, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij
is onze schuilplaats.

Het laatste gedeelte uit het Oude Testament dat ik
hier wil noemen, is Jesaja 30:15-16. Hier staat:

Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israels: Door
bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en
vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet
gewild. Gij hebt gezegd: Neen, op paarden zullen wij
voortvliegen - ; daarom zult gij vlieden; en : Op snelle
rossen zullen wij rijden - ; daarom zullen uw achter-
volgers snel zijn.

God roept zijn volk op om tot Hem terug te keren,
om rust te vinden en op Hem te vertrouwen.
Degenen die Gods oproep tot rust, stilte en
vertrouwen afwijzen, zullen al snel ontdekken dat
hun problemen hen overweldigen, ongeacht hun
ontsnappingsplannen. Dit wordt keer op keer
duidelijk in de geschiedenis van Israël. Als Gods volk
Hem gehoorzaamde, werden hun vijanden verslagen
en leefde Israël in vrede; wanneer ze vertrouwden op
hun eigen kracht, werden zij verslagen en verstrooid
over alle landen.

Vrijheid van meningsuiting
In het Nieuwe Testament is het Griekse woord voor
‘vertrouwen’ een zeer sterk woord, dat verbonden is
met ons spreken. In het alledaagse Grieks werd het
woord gebruikt voor ‘vrijheid van spreken’ of ‘het
recht om te zeggen wat je denkt’ –zo ongeveer ons
recht op vrije meningsuiting. Het woord zegt impli-
ciet dat u niet stil hoeft te zijn over wat u denkt of
gelooft; u kunt het zéggen. U hebt een absoluut
recht om dat te doen en niemand kan u het zwijgen
opleggen.

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij
vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van
Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren
en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

(1 Johannes 3:21-22)

Een basisvoorwaarde voor verhoord gebed is
vertrouwen. Wanneer u bidt, nader dan niet aarze-
lend of verontschuldigend tot God. Kom met een
volkomen vertrouwen in Hem. Johannes zegt dat
‘als ons hart ons veroordeelt, ons gebedsleven in
moeilijkheden is’.
In hoofdstuk 5 van zijn brief verwijst Johannes
opnieuw naar dit vertrouwen bij het bidden.

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem
hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil,
ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort,
wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkre-
gen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Ook hier zien we dat de basisvereiste om uw gebed
verhoord te zien, vertrouwen is. Laat de duivel u
niet beroven van uw vertrouwen. Oefen uw gebeds-
recht uit en uw vrijheid van voorspraak, omdat Jezus
deze voor u heeft verkregen! Het staat geschreven in
uw ‘grondwet’.

Een andere aanval van de vijand is veroordeling. Veel
christenen vinden het moeilijk zich hier tegen te
verweren. Ik was met Charles Simpson in een land,
waar hij preekte tégen veroordeling en vroeg de
mensen die dit probleem kenden om naar voren te
komen voor gebed. Ruim zeshonderd mensen
reageerden. Dit land was zo grondig ‘beëvange-
liseerd’, dat de mensen bezweken onder de druk van
veroordeling door zendelingen. Romeinen 8 laat ons
het leven door de Geest echter zien als een leven
van vrijheid, zonder een spoor van veroordeling: Zo
is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus



U  m a g  z é g g e n  w a t  u  g e l o o f t !

Het Griekse woord voor ‘ver trouwen’ is  verbonden met ons spreken.

H e t  w o r d t  g e b r u i k t  v o o r  ‘ v r i j h e i d  v a n  s p r e k e n ’ .

Jezus zijn. Veroordeling is de grote barrière naar de
vrijheid, vreugde, vrede en kracht van de Heilige
Geest. Maar een juiste houding vol vertrouwen zal
ons in staat stellen deze hindernis te slechten.

Vertrouwen in andere gelovigen
Een tweede aspect is het vertrouwen dat we hebben
in onze medegelovigen. Waarschijnlijk is ieder van u
het ermee eens, dat dit nog moeilijker is dan het
vertrouwen van God. Het is interessant dat het
woord ‘vertrouwen’ in onze vertalingen is vertaald
vanuit verschillende Griekse woorden, afhankelijk
van het feit of het vertrouwen geldt voor God of
voor mensen. Om voor de hand liggende redenen
verwacht God niet van ons dat we hetzelfde soort
vertrouwen hebben in onze medegelovigen, als dat
we in Hem hebben… maar Hij verwacht wel
vertrouwen! 

Uit de brieven van Paulus blijkt duidelijk, dat hij te
maken had met hetzelfde soort mensen als wij. De
Korinthiërs werden dronken tijdens het avondmaal;
ze misbruikten de gaven van de Geest; één man
woonde zelfs samen met de vrouw van zijn vader; en
ze hadden instructies nodig over de financiën. Ze
hadden vele problemen! Toch zegt Paulus tegen
deze mensen, nadat hij hen ‘op het juiste pad had
teruggebracht’ in zijn vorige brief:

Immers, ik vertrouw van u allen, dat mijn blijdschap
ook uw aller blijdschap is 

(2 Korinthiërs 2:3).

Een opmerkelijke uitspraak, als we bedenken welke
problemen deze mensen hadden. Paulus zegt dat hij
vertrouwen heeft in hen allen.

Ik geloof dat het vermogen om vertrouwen te
hebben in mensen een kenmerk is van geestelijke
volwassenheid. Als wij vertrouwen hebben in
mensen, dan doet dat iets met hen. Als ouders
vertrouwen hebben in hun kinderen, dan tilt hen dat
uit boven zichzelf; als ze hen bekritiseren en betwi-
jfelen, dan groeit hun innerlijke onzekerheid.
Ouders die hun kinderen altijd bekritiseren en  nooit
een compliment geven, denken misschien dat zij
slim zijn. Maar het aanwijzen van de fouten in een
ander, bewijst niet dat u slim bent. Die fouten zijn
vaak duidelijk genoeg. Vertrouwen hebben in
mensen is veel moeilijker dan hen betwijfelen of
bekritiseren, en vraagt om kracht van de Heilige
Geest.

Laten we kijken naar een aantal andere bijbelgedeel-

ten over het vertrouwen van onze medegelovigen.
Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen
andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring
brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.

(Galaten 5:10)

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in
u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

(Filipenzen 1:6)

Kunt u dat geloven voor iedereen in uw gemeente?
Gelooft u echt dat de Heer zal afmaken wat Hij
begonnen is te doen in ieder van hen afzonderlijk? U
zult zich dan heel anders voelen tegenover de mensen
met wie u samenkomt. Al bent u zich dan nog steeds
bewust van hun problemen, toch zult u deze in een
andere context zien.

De Heer is nog nooit iets begonnen, dat Hij niet kon
afmaken. Toen ik nog maar korte tijd tot geloof was
gekomen, meende ik dat God met mij een ‘goede
vangst’ had gedaan – ik was tenslotte hoogleraar,
filosoof, enzovoort. Maar zodra de Heer met mij aan
de slag ging, realiseerde ik me dat ik me had vergist.
Ik ging zien dat toen de Heer mij aannam, Hij ook te
maken kreeg met veel problemen, die zijn oneindige
geduld en wijsheid op de proef zouden stellen. Toch
nam Hij die op zich in het vertrouwen dat Hij ermee
kon afrekenen. Nu dank ik God dat ik in zijn
vertrouwen deel, dat Hij zal afmaken wat Hij begon
– zelfs in mij!

Paulus doet nog een opmerkelijke uitspraak in 
2 Thessalonicenzen 3:3-4:

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u
bewaren voor de boze. En wij vertrouwen in de Here van
u, dat gij, hetgeen wij (u) bevelen, [niet alleen] doet,
maar ook zult doen.

Hoeveel voorgangers kunnen dit zeggen van de
mensen aan wie zij leiding geven? Weet u wat het
met hen doet, als u dit gelooft voor uw gemeentele-
den? Het zal hen zowel motiveren als aanmoedigen
in de Here. Maar als u alleen hun problemen ziet,
zullen ze al snel gebukt gaan onder zelfveroordeling
en ontmoediging. Vertrouwen maakt de mensen die
je vertrouwt vrij.

Raak uw vertrouwen niet kwijt!
Laten we tot slot kijken naar de waarschuwingen
tegen het verliezen van ons vertrouwen. Al deze
waarschuwingen komen uit de brief aan de
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Hebreeën, omdat het grootste probleem van de
Hebreeërs, was dat ze, hoewel ze waren begonnen in
geloof, terugvielen in goede werken. Ze begonnen
van uit de vrijheid van de Geest, maar ze keerden
terug naar religie, rituelen en regels. Maar geen van
deze biedt een werkelijk fundament. Eigenlijk zegt
de schrijver: ‘Geef je vertrouwen niet op; pas ervoor
op niet zó religieus te worden dat je niet langer van
de Heer kunt genieten; wordt niet zo ernstig, dat je
religie geen vreugde meer brengt’. Weet u, we kun-
nen zo in beslag genomen worden door wat we
zouden moeten doen, dat we onze vreugde in het
doen ervan kwijtraken.

Waar moeten we ons vertrouwen dan wel op vesti-
gen? Het eerste staat in Hebreeën 3:6:

…maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn
wíj, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin
wij roemen, [tot het einde onverwrikt] vasthouden.

We zagen al dat ‘vertrouwen’ tot uiting komt in vrij-
heid van spreken. God wil dat wij over Hem roe-
men. Dat is de voorwaarde om werkelijk Kerk te
zijn: dat we vasthouden aan ons vertrouwen en roe-
men in God.

Ten tweede zegt Hebreeën 3:14:

…want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij
het begin van onze verzekerdheid tot het einde onver-
wrikt vasthouden.

Dit toont dat onze redding afhangt van het niet
opgeven van ons vertrouwen.

Tenslotte lezen we Hebreeën 10:35-36, waar we een
verwijzing vinden naar de militaire wereld:

Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime
vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding
nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen
beloofd is.

Een belangrijk onderdeel van de uitrusting van een
soldaat was zijn schild. In de Griekse wereld was het
de grootste schande voor een soldaat om zijn schild
opzij te werpen en zonder schild van het slagveld

weg te rennen. De schrijver zegt hier: ‘geeft niet
prijs…’ en ik geloof dat hij hier denkt aan de
schande van het wegwerpen van uw schild. Eigenlijk
zegt hij: ‘Geef uw vertrouwen niet prijs, want dat is
uw schild. Gooi het niet opzij, want er volgt een
grote beloning als u er aan vast houdt.’ Wij moeten
onze greep op het schild van vertrouwen versterken
en besluiten om het niet los te laten, wat het ook
kost.

Als we naar de toekomst kijken, dan is die zowel uitda-
gend als beangstigend. In alle delen van de wereld
wordt de vrede bedreigd. Onrust en onzekerheid
beheersen de wereld. Toch zien wij als christenen
achter dit alles een Koning die een plan en een ant-
woord heeft voor onze persoonlijke situatie. Het
Koninkrijk dat Hij regeert is onwankelbaar. Daarom
mogen we, als we Hem vertrouwen, ons ieder per-
soonlijk de belofte eigen maken uit Spreuken 3:23-16:

Ik zal mijn weg veilig gaan.
Als ik ga slapen, zal ik niet opschrikken.
Ik zal niet bang zijn voor plotselinge schrik,
noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt.
De Heer is mijn betrouwen.


