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God	belooft	je	een	hoopvolle	toekomst	
	
Liturgie	
Gezongen	votum	
Stil	 Opwekking	695	(combo)	
Vredegroet	
Psalm	84	Wat	hou	ik	van	uw	huis,	Psalmen	voor	nu	
Gebed	
Schriftlezing	Jeremia	29	:	4‐14	
Ps.	16	:	1	en	vs.	3	(r.	1‐4)	met	als	slot	vs.	4	(r.	5‐6)	
Schriftlezing	Romeinen	8	:	31‐39	
LvK	477	
Tekst	voor	verkondiging	Jeremia	29	:	11‐14:	God	belooft	je	een	hoopvolle	toekomst	
Op	goed	geluk	 (vs.	11)	
Gez.	118	:	1	&	3	
In	een	levende	omgang	 (vs.	12‐14)	
Opwekking	548	Hart	van	aanbidding	(combo)	
Geloofsbelijdenis	
Gez.	123	:	1,	2,	5	
Dankgebed	
Collecte	
Slotzang	
Gez.	111	Jezus	leeft	in	eeuwigheid	
Zegen	

	
	
Gemeente	van	onze	Heer	Jezus	Christus,	mijn	broeder	en	mijn	zuster,	
	
Jouw	idee	van	geluk?	
Jouw	idee	van	geluk	(2x)…	dat	zinnetje	ijlt	na	in	het	liedje	van	Guus:	de	Weg.	Wat	is	
jouw	idee	van	geluk?	Is	dat	alles	hebben	wat	je	hartje	begeert?	Noem	maar	op:	
gezondheid,	een	mooi	lijf,	een	vriend/vriendin,	een	woonplek,	een	goede	job…	Dan	
heb	je	geluk.	Of	wacht	je	soms	nog	op	geluk?	Dan	stel	je	er	voorwaarden	aan:	ik	ben	
gelukkig	als	ik	heb	wat	net	werd	opgesomd.	Pas	dan	komt	het	geluk	op	mij	af:	als	ik	
gezond	ben,	als	ik	mijn	examen	haal,	als	ik	een	goede	huisvesting,	een	riant	inkomen,	
een	blijvende	relatie	met	een	vriend/vriendin	heb.	Je	spreekt	dan	pas	van	geluk	als	je	
je	doelen	bereikt	hebt.	Je	verbindt	geluk	met	de	toekomst.	
	
Wat	is	jouw	idee	van	geluk?	Heb	je	het	al?	Of	moet	het	nog	komen?	En	als	je	het	hebt,	
hoe	houd	je	dan	dat	idee	of	gevoel	van	geluk	vast?	Ik	las	eens	de	uitspraak:	geluk	is	
vriendschap	met	jezelf.	Want	als	je	vanbinnen	niet	verandert,	zullen	veranderingen	
in	je	omgeving	niet	veel	betekenen	voor	je	geluksbeleving.	Al	heb	je	alles	wat	je	hart	
begeert	en	krijg	je	alles	wat	je	wenst,	dan	nog	is	het	geluk	niet	verzekerd.	Dat	geluk	is	
vrede	met	jezelf.	Het	geluk	zit	in	jezelf.	Als	je	’t	geluk	niet	in	je	hebt,	zul	je	het	niet	
vinden,	waar	je	ook	gaat,	wat	je	ook	hebt,	wat	je	ook	doet.	
	
1.	Op	goed	geluk	
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In	deze	dienst	gaat	het	over	Gods	idee	van	geluk!	God	heeft	je	geluk	voor	ogen.	Wat	is	
dat	geluk	volgens	Jeremia?	En	hoe	kun	je	jezelf	van	dat	geluk	verzekeren?		
	
In	een	aanmoedigingsbrief	
De	mooie	woorden	van	God:	‘Ik	heb	jullie	geluk	voor	ogen’	komen	uit	een	brief.	Het	
maakt	verschil	of	je	zo’n	tekst	in	een	boek	leest,	of	dat	iemand	het	in	een	brief	aan	jou	
schrijft,	hoogstpersoonlijk.	De	brief	is	namens	God	geschreven	door	Jeremia	aan	een	
groep	ballingen:	mensen	die	verplicht	zijn	geëmigreerd.	Koning	Nebukadnessar	had	
Israël	met	zijn	hoofdstad	Jeruzalem	bezet	en	ingenomen.	En	hij	had	de	kern	van	de	
bevolking,	de	meest	ontwikkelden,	laten	verplaatsen	naar	Babel	(Irak).	Dat	waren	
voor	een	groot	deel	jonge	veelbelovende	mensen,	zoals	Daniël	en	zijn	vrienden.	Zij	
waren	uit	hun	vertrouwde	omgeving	gehaald,	totaal	ontworteld.	Her	en	der	
verspreid.	Ze	waren	weliswaar	geen	gevangenen,	maar	hadden	gewoon	
burgerrechten	als	ieder	ander.	Alleen	moesten	zij	hun	weg	vinden	in	een	vreemd	
land,	met	een	andere	taal	en	cultuur,	en	een	andere	godsdienst.	
	
Nu	waren	er	‘profeten’	die	riepen:	Geen	nood,	het	duurt	hoogstens	een	paar	jaar,	dan	
verandert	de	situatie	weer	en	keer	je	terug.	De	crisis	is	zo	voorbij.	Jeremia	had	een	
totaal	andere	boodschap:	Bereid	je	voor	op	een	lange	periode.	Hier	gaat	een	
complete	generatie	overheen:	minstens	70	jaar,	voordat	je	terugkeert	naar	
Jeruzalem!	Ze	stonden	voor	de	keuze,	vergelijkbaar	met	christenen	vandaag.	Hoe	stel	
je	je	op?	Trek	je	je	terug	uit	de	samenleving	en	zit	je	je	tijd	uit	(zoek	je	het	
isolement)?	Of	pas	je	je	aan,	en	ga	je	helemaal	op	in	de	wereld	(assimileren)?	Jeremia	
laat	er	in	zijn	brief	geen	misverstand	over	bestaan:	geen	van	beide!	
Sluit	je	niet	op,	trek	je	niet	terug	uit	de	samenleving:	‘jij	in	jouw	klein	hoekje...’	Laat	je	
ook	niet	meeslepen	in	het	grote	geheel,	door	geen	onderscheid	te	maken.	Blijf	jezelf,	
leef	je	leven	en	maak	er	het	beste	van.	Gebruik	je	mogelijkheden	optimaal.	En	zet	je	
in	met	je	gaven	voor	de	stad.	Ook	al	is	die	stad	een	grote	handelsstad,	metropool	van	
een	vijandig	rijk,	met	een	keiharde	mentaliteit	en	zijn	eigen	goden…,	toch	roept	
Jeremia	op	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	opbouw.	De	handen	uit	de	mouwen:	
bouw	mee	aan	de	samenleving,	draag	je	steentje	bij,	en	het	zal	de	stad	ten	goede	
komen.	De	handen	gevouwen:	bid	voor	de	stad	tot	de	levende	God	(ook	al	lijkt	die	
afgeschreven	en	uit	de	tijd).	Dat	is	nog	steeds	een	mooie	aanmoediging	voor	
christenen	in	een	samenleving	die	qua	mentaliteit	veel	op	die	van	Babel	lijkt.	Ga	er	
niet	in	op,	maar	ga	erop	in!	
	
Gods	plan	staat	vast	
Hoe	vaak	moeten	mensen	hun	plannen	niet	bijstellen...	Tijden	veranderen,	weinig	is	
zeker.	Wij	zijn	afhankelijk	van	onze	inzichten	en	prognoses.	Of	je	nu	pessimistisch	
bent	ingesteld	of	optimistisch,	de	kans	is	levensgroot	dat	je	je	plannen	moet	wijzigen	
of	veranderen,	na	verloop	van	tijd.	Dat	was	in	de	dagen	van	Jeremia	niet	veel	anders	
dan	vandaag.	
	
Maar	Gods	plan	staat	vast!	Wonderlijk	is	dat.	Hij	hoeft	zijn	plannen	nooit	te	wijzigen	
of	bij	te	stellen.	Hij	heeft	een	strak	plan	en	weet	waar	Hij	naartoe	gaat.	Hij	houdt	het	
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overzicht	als	geen	ander.	Let	op,	de	Bijbel	heeft	het	over	Gods	plan	en	niet	over	zijn	
planning.	Bij	een	planning	heb	je	dag	voor	dag	ingepland.	Maar	bij	een	plan	houd	je	
veel	meer	open.	Je	kunt	een	reis	gaan	maken	naar	Australië	en	per	dag	inplannen	of	
alles	alleen	in	grote	lijnen	vastleggen	(plan).	Bij	God	is	het	plan	vast	omlijnd	met	de	
wereldgeschiedenis	en	je	levensgeschiedenis.	Maar	Hij	houdt	veel	open,	wat	dan	
gaandeweg	wordt	ingevuld.	
	
Je	maakt	ook	regelmatig	mee	dat	onze	menselijk	inschattingen	niet	kloppen.	Een	jong	
stel	ging	trouwen,	beiden	afkomstig	uit	een	gebroken	gezin.	En	de	prognoses	van	de	
mensen	om	hen	heen	waren	uitgesproken	negatief.	Dat	zal	wel	moeilijk	worden,	ze	
kunnen	vast	niet	hechten,	ze	hebben	specialistische	begeleiding	nodig	etc.	Het	stel	
was	daarover	diep	teleurgesteld.	Het	kan	zo	gaan,	maar	dat	hoeft	toch	niet	per	se!	
Mensen	maken	inschattingen,	gaan	op	hun	ervaring	af,	denken	negatief,	maar	God	
kan	andere	gedachten	koesteren	en	waarmaken.	Hij	kan	de	gebeurtenissen	een	
verrassende	wending	en	loop	geven.	Volgens	zijn	vaste	plan!	
	
Dit	komt	overeen	met	de	woorden	van	Jesaja,	die	namens	God	roept:	Mijn	gedachten	
zijn	niet	uw	gedachten,	mijn	wegen	zijn	niet	uw	wegen	(Jes.	55).	Zo	hoog	de	hemel	
boven	de	aarde	is,	zo	hemelhoog	is	het	verschil	tussen	Goddelijke	en	menselijke	
gedachten.	Wat	wij	voor	mogelijk	houden,	wat	wij	haalbaar	achten,	Gods	plannen	
overtroeven	die	van	ons	voortdurend:	hemelhoog,	ongrijpbaar,	onbegrijpelijk.	De	
mistflarden	van	menselijke	prognoses	worden	weggeblazen,	de	lucht	wordt	
schoongeveegd.	Er	komt	een	blauwe	hemelkoepel	tevoorschijn.	Uw	goedheid	Heer	is	
hemelhoog,	uw	trouw	reikt	tot	de	wolkenboog.	Schitterend	plan.	
	
Met	het	oog	op	sjaloom	
Wat	is	God	nu	vast	van	plan?	Wat	heeft	Hij	voor	ogen?	Hij	heeft	jullie	geluk	voor	ogen	
en	niet	jullie	ongeluk…	Wat	is	dat	voor	geluk?	Niet	dat	alles	lukt.	Ook	niet	dat	je	
alleen	succes	hebt	in	het	leven.	Als	de	brief	geschreven	wordt	door	Jeremia,	zijn	ze	
niet	echt	gelukkig,	maar	ontheemd	en	ontworteld.	Het	gaat	om	het	uiteindelijk	doel	
dat	God	voor	ogen	heeft.	En	daar	is	Hij	niet	van	af	te	brengen.	
	
Waar	is	God	op	uit?	Sjaloom!	Dat	wordt	vaak	weergegeven	met	‘vrede’,	hier	met	
‘geluk’.	Sjaloom	is	welzijn.	Het	duidt	op	heel	maken	wat	stukgaat	(heilzaam).	En	
rechtzetten	wat	misgaat.	Een	combinatie	van	die	twee	leidt	tot	sjaloom.	Aan	de	ene	
kant	wordt	datgene	heel	gemaakt	waar	je	in	de	loop	van	de	tijd	verwond	bent	
geraakt.	Aan	de	andere	kant	word	je	terecht	gebracht,	zodat	je	met	jouw	persoon	
volledig	tot	je	recht	komt.	Daar	werkt	God	naartoe.	Dat	heeft	God	voor	ogen.	Alles	
wat	je	overkomt	en	wat	je	meemaakt,	gebruikt	God	voor	jouw	bestwil.	Om	met	de	
aloude	catechismuszondag	1	te	spreken,	dat	zonder	de	wil	van	God	geen	haar	van	je	
hoofd	kan	vallen,	dat	alles	moet	dienen	voor	jouw	heil	(sjaloom).	
	
Hoopvol	en	toekomstgericht	
Een	hoopvolle	toekomst…	veelbelovend,	is	het	niet?	Moet	je	eens	om	je	heen	vragen	
hoeveel	mensen	hoopvol	zijn	over	de	toekomst.	Het	was	zomaar	een	gesprekje	op	
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een	terras.	Ze	zagen	de	toekomst	somber	in.	Allerlei	zorgelijke	ontwikkelingen	
werden	besproken.	Ook	in	hun	eigen	leven	was	de	ene	problematiek	nog	groter	dan	
de	andere.	Maar,	zo	zei	een	van	hen:	uiteindelijk	komt	het	goed.	Toen	kon	de	man	die	
een	tafeltje	ernaast	zat,	zich	niet	langer	goed	houden.	Heftig	reagerend:	‘Mag	ik	even,	
wie	zegt	dat,	wie	zegt	dat	het	allemaal	goed	komt…’!?	Er	viel	een	stilte	op	het	terras.	
	
Dat	hoop	je	misschien	als	mens.	En	hoop	is	voor	mensen	onzeker.	Ik	help	het	je	
hopen.	Wie	garandeert	dat	het	goed	komt?	Spreekt	de	ervaring	dat	niet	tegen?	
Menselijkerwijs	kun	je	dat	nooit	met	zekerheid	zeggen.	Jeremia	durft	het	te	zeggen,	
namens	God.	Toekomst	en	hoop	schuiven	ineen,	bij	God	alleen.	Hij	alleen	heeft	die	
visie.	Hij	alleen	kan	dat	waarmaken.	Omdat	Hij	de	toekomst	overziet,	en	een	vast	
plan	heeft.	Deze	hoop	is	niet	onzeker.	Het	is	een	gegronde	verwachting,	puur	en	
alleen	omdat	God	het	belooft.	Geloof	het	of	niet.	
	
Op	goed	geluk	met	Jezus	
Dat	kun	je	hard	roepen,	maar	hoe	weet	je	dat	zo	zeker?	God	heeft	bewezen	dat	Hij	
zijn	beloften	nakomt	door	de	komst	van	zijn	Zoon.	Jezus	verzekert	je	van	Gods	geluk,	
dat	Hij	het	beste	met	je	voorheeft.	Dat	sluit	aan	bij	een	uitspraak	van	Victor	Hugo:	’s	
Levens	grootste	geluk	is	ervan	overtuigd	zijn	dat	van	je	gehouden	wordt.	Het	geluk	dat	
Jezus	uitdraagt,	is	dat	God	je	liefheeft.	Dat	is	zijn	sjaloom!	
	
Johannes	14	:	27:	‘Ik	laat	jullie	vrede	na,	mijn	vrede	geef	ik	jullie,	zoals	de	wereld	
die	niet	geven	kan.	Maak	je	niet	ongerust	en	verlies	de	moed	niet.’	
Johannes	16	:	33:	‘Ik	heb	dit	gezegd	opdat	jullie	vrede	vinden	bij	mij.	Jullie	zullen	
het	zwaar	te	verduren	krijgen	in	de	wereld,	maar	houd	moed:	Ik	heb	de	wereld	
overwonnen.’	
	
Jezus	is	geluk	komen	brengen	op	aarde.	Dat	is	niet	anders	dan	het	voortdurend	laten	
horen	van	zijn	liefdesverklaring.	Die	heeft	niemand	verdiend.	Niemand	heeft	het	
daarnaar	gemaakt.	Die	liefde	is	ook	volstrekt	eenzijdig.	Hij	is	kapotgegaan	aan	onze	
liefdeloosheid.	Hij	heeft	geleden	onder	onze	ego’s,	tekorten,	missers	en	fouten.	Maar	
door	het	sterven	aan	een	kruis	en	zijn	opstanding	uit	de	dood	heeft	Hij	deze	belofte	
hard	gemaakt.	Niets	kan	je	scheiden	van	de	liefde	van	God,	welke	is	in	Christus	Jezus.	
Dat	is	niet	afhankelijk	van	je	omstandigheden,	hoe	beroerd	ze	ook	zijn.		
‘’k	Kan	nauwelijks	wat	zien,	door	de	waas	voor	mijn	ogen,	lijkt	alles	gelogen,	al	’t	
mooie	lijkt	dood.	Ik	heb	de	waarheid	zo	diep	als	kon	begraven.’	(Guus)	
Het	geluk	hangt	af	van	Gods	liefde	voor	jou.	Geluk	is	de	overtuiging	hebben	dat	je	
geliefd	bent.	Een	hoopvolle	toekomst	tegemoet	met	Christus.	Mazzeltov:	op	goed	
geluk!	
	
2.	Levende	Omgang	
	
In	het	hier	en	nu	
‘Mijn	geluk	is	dat	ik	naar	de	hemel	ga’,	afzender	Youssef	(moslim).	Schuif	je	zo	
niet	alles	voor	je	uit	naar	de	toekomst?	Alsof	het	geluk	dan	pas	bereikbaar	is…	
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Maar	ja,	zeggen	christenen	niet	hetzelfde?	Jeremia	laat	duidelijk	blijken	dat	het	zo	
niet	werkt.	De	toekomst	begint	in	het	hier	en	nu.	Toe‐komst	=	God	komt	op	je	toe.	
Jeremia	roept	op	tot	een	levende	omgang	met	God,	die	is	en	die	was	en	die	komt.	
De	liefdesverklaring	van	God	vraagt	ook	om	een	antwoord	van	onze	kant.	Het	
enige	geluk	is	dat	je	ervan	overtuigd	bent	dat	iemand	van	je	houdt.	Maar	dat	enige	
geluk	heeft	ook	de	kant	dat	jij	van	die	ander	houdt.	Om	het	in	de	woorden	van	
Psalm	16	te	zeggen:	‘Ik	zeg	tot	de	HEER:	“U	bent	mijn	Heer,	mijn	geluk,	niemand	
gaat	u	te	boven.”’	
	
Voor	Godzoekers	
Handen	uit	de	mouwen	en	de	handen	vouwen.	Jeremia	had	het	al	geschreven	in	zijn	
brief.	Maar	hij	gaat	er	nu	op	door.	De	veelbelovende	woorden	van	God	vragen	om	een	
antwoord.	God	heeft	het	beste	met	je	voor,	maar	Hij	wil	ook	dat	je	daadwerkelijk	
Hem	zoekt.	Zoeken…,	dat	laat	al	zien	dat	het	jouw	actie	vraagt.	En	dat	je	er	ook	
moeite	voor	moet	doen	om	je	te	concentreren.	Dat	is	niet	altijd	eenvoudig.	Zeker	niet	
voor	de	mensen	die	in	Babel	woonden.	Ze	waren	uit	hun	vertrouwde	omgeving:	geen	
tempel,	geen	priesters,	geen	feestdagen.	Hoe	blijf	je	dan	op	God	gericht,	in	een	
omgeving	die	alleen	maar	van	Hem	afleidt?	
	
God	zoeken	betekent	dat	je	contact	met	Hem	zoekt.	De	profeet	Amos	had	al	gezegd:	
God	zoeken,	dat	is	het	leven	zoeken.	Dat	waren	ze	helemaal	verleerd!	Een	levend	
contact	met	Hem	onderhouden,	alles	met	Hem	delen.	God	zoeken	betekent	ook	dat	je	
zijn	leiding	zoekt.	Wijst	U	mij	de	weg,	maakt	U	duidelijk	wat	goed	voor	mij	is,	zodat	
wat	er	ook	gebeurt,	voor	mijn	bestwil	is.	
	
Met	hart	en	ziel	
Hartelijke	omgang,	daar	is	God	op	uit.	Vroomheid	zonder	hart,	daar	heeft	Hij	een	
gruwelijke	hekel	aan.	Levenloos	en	fake.	God	wil	echt	en	oprecht.	Zijn	hart	gaat	naar	
jou	uit,	maar	Hij	wil	evenzeer	dat	jouw	hart	naar	Hem	uitgaat.	Bij	‘hart’	denken	wij	
vaak	alleen	aan	gevoel.	We	maken	een	tegenstelling	tussen	hoofd	en	hart.	In	de	Bijbel	
is	je	hart	heel	je	innerlijk.	Waar	je	wil,	je	gevoel	en	je	verstand	zetelen.	Terecht	is	de	
uitdrukking	‘met	heel	je	hart’	weergegeven	als:	met	hart	en	ziel.	
	
God	heeft	een	vast	plan	met	je,	Hij	heeft	het	beste	met	je	voor,	maar	dat	is	niet	los	
verkrijgbaar.	Dat	gaat	samen	met	een	persoonlijke	ontmoeting.	Hij	maakt	zijn	
beloften	waar	via	een	levende	omgang.	Hij	wil	graag	een	hart	van	aanbidding	dat	
Hem	erkent,	dat	Hem	eert	in	zijn	grootheid.	Diep	respect	voor	God	en	overgave	aan	
Hem.	Daar	is	Hij	op	uit.	Bidden	zal	dan	niet	altijd	je	situatie	veranderen,	zoals	het	jou	
uitkomt.	Maar	het	zal	jou	veranderen,	van	binnenuit.	
	
God	laat	Zich	vinden	
Maar	wie	zegt	dat	je	dit	blijft	doen?	Wie	verzekert	je	daarvan?	Wij	kunnen	allemaal	
verslappen	en	kennen	onze	dieptepunten.	Gelukkig	ben	je	als	je	niet	tevreden	bent	
met	jezelf,	niet	zelfgenoegzaam.	Maar	ook	kunnen	wij	de	beste	bedoelingen	hebben,	
maar	God	heel	moeilijk	vinden	te	volgen.	
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Hoor	dan	de	bemoediging	in	de	brief.	Die	begint	met	een	belofte:	jullie	zullen	mij	
aanroepen	en	tot	mij	bidden…	En	vervolgens:	als	je	van	harte	zoekt.	Want	God	wil	
geen	fake	en	opgelegde	patroontjes,	maar	liever	levensecht.	En	tegelijk	belooft	God	
ook	dat	Hij	Zich	laat	vinden.	Je	hoeft	niet	eindeloos	te	zoeken.	Zoals	een	volwassene	
verstoppertje	speelt	met	de	kleintjes.	Je	verstopt	je	wel,	maar	je	zorgt	dat	je	een	
beetje	in	beeld	komt.	Je	gaat	je	niet	zo	verstoppen	dat	je	onvindbaar	bent,	en	het	kind	
maar	laat	ronddwalen.	
	
Als	God	roept:	‘zoek	Mij’,	dan	laat	Hij	Zich	op	den	duur	ook	vinden.	Zoals	Jezus	
zegt:	Iedereen	die	de	vader	mij	geeft,	zal	bij	mij	komen,	en	wie	bij	mij	komt,	zal	ik	
niet	wegsturen	(Joh.	6:37).	Hij	is	altijd	aanspreekbaar	op	zijn	belofte	dat	Hij	er	
voor	je	wil	zijn.	En	als	je	Hem	dan	vindt,	tref	je	iets	van	de	hemel	op	aarde	aan.	
Een	stukje	hemel	op	aarde	in	de	levende	omgang	met	Vader. 
	
Gelukkig	in	de	levende	omgang	
Als	je	het	zo	bekijkt,	merk	je	dat	je	geluk	niet	naar	de	toekomst	verschuift.	Het	geluk	
zit	in	de	levende	omgang.	Zoals	geliefden	hun	geluk	vinden	in	de	omgang	met	elkaar:	
‘Ik	heb	jou	voor	altijd	mijn	hart	gegeven;	waar	jij	verscheen,	ging	de	zon	met	mij	mee,	
wel	tijd	voor	verdriet,	ja	elke	dag	omarmd.	Zijn	tedere	woorden,	zijn	onverwoestbaar	
krachtige	wil.	Altijd	vrolijk,	hoe	hij	dat	voor	elkaar	kreeg,	met	oneindig	veel	moed.’	
Dat	geldt	voor	niemand	minder	dan	Gods	Zoon,	Jezus	zelf	in	eigen	persoon.	
	
Of	nog	een	keer	met	Psalm	16:	Steeds	houd	ik	de	HEER	voor	ogen,	met	hem	aan	mijn	
zijde	wankel	ik	niet.	U	wijst	mij	de	weg	naar	het	leven:	overvloedige	vreugde	in	uw	
nabijheid,	voor	altijd	een	lieflijke	plek	aan	uw	zijde	(Ps.	16	:	8	en	11)	
	
Tot	zijn	Sjaloom	wereldwijd	wordt	
Nog	even	terug	naar	de	stilte	op	het	terras…	het	komt	goed!	Hoe	weet	je	dat?	En	
komt	echt	alles	wel	goed?	De	eerlijkheid	gebiedt	te	zeggen:	niet	alles	komt	goed.	God	
zal	ook	recht	doen.	Alles	komt	goed	voor	wie	gaat	met	God.	Wie	omgaat	met	God,	is	
verzekerd	van	geluk.	Niet	dat	je	je	altijd	gelukkig	voelt,	maar	je	geluk	ligt	vast	in	Hem.	
Gods	plan	is	onveranderlijk.	Dat	plan	stelt	Hij	nooit	bij.	Hij	heeft	je	levensgeluk	voor	
ogen.	Jouw	heil,	jouw	sjaloom?	Zeker	weten,	zijn	sjaloom	wordt	werkelijkheid.	
	
Maar	nog	veel	breder	dan	dat.	Zijn	sjaloom	wordt	wereldwijd!	Alle	dingen	maakt	Hij	
nieuw.	Als	je	het	zo	bekijkt,	komt	alles	goed.	Alles	komt	terecht.	Alles	maakt	Hij	heel.	
God	heeft	een	strak	plan.	Voor	Israël	alleen?	Nee,	vanaf	het	begin	staat	Israël	in	
dienst	van	alle	volken.	God	is	bezig	ze	voor	zijn	troon	bijeen	te	brengen	vanuit	alle	
windstreken.	Ongedacht,	ongekend,	allesomvattend.	Zijn	sjaloom	wordt	wereldwijd.	
Zijn	plan	staat	vast	en	is	onomkeerbaar.	Vast	plan,	strak	plan.	
	
God	belooft	zijn	mooie	schepping,	zijn	geschonden	wereld,	een	hoopvolle	toekomst	
te	geven.	God	heeft	grootse	plannen.	Hoe	uitzichtloos	ook	van	mensen	uit.	God	blijft	
eraan	vasthouden.	God	blijft	altijd	maar	doorgaan	tot	aan	het	eind.	Zijn	idee	van	
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geluk,	zijn	idee	van	geluk!	Hij	draagt	mij	bij	Zich,	tot	het	licht	straks	dooft,	en	zijn	
licht	voor	altijd	schijnt.	
Amen.	


