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Wat	speelt	er	zich	af	in	de	gedachten	van	een	kind	dat	zonet	het	

snoepje	niet	heeft	gekregen	dat	het	graag	wilde?	Wat	zijn	de	gedach-

ten	van	een	hond	die	achter	een	poes	aan	wil	rennen,	maar	de	lijn	

om	zijn	nek	voelt?	Wat	zijn	de	overwegingen	van	een	arts	die	net	de	

onderzoeksresultaten	van	zijn	patiënt	te	zien	krijgt?	Wat	is	de	

verborgen	agenda	van	een	politicus	aan	de	onderhandelingstafel?	

Wat	speelt	er	zich	af	in	het	hoofd	van	een	advocaat	wanneer	deze	

pleit	voor	zijn	cliënt	die	schuldig	is?	Wie	weet	het?	Ook	in	mijn	hoofd	

en	in	mijn	hart	speelt	er	zich	van	alles	af	en	het	is	verborgen	voor	de	

mensen	om	mij	heen.

We	hebben	allemaal	ons	eigen	stukje	‘verborgen	ruimte’.	Het	zijn	de	

overleggingen	van	ons	hart,	onze	gedachten,	onze	verlangens,	onze	

verborgen	en	niet	kenbaar	gemaakte	mening.	Daar	is	niets	mis	mee,	

elk	mens	heeft	recht	op	zijn	eigen	stukje	verborgen	privésfeer.	Een	

plekje	waar	niemand	bij	kan,	tenzij	we	het	zelf	openbaar	maken.	Nu	

ja,	niemand	…	dat	wil	zeggen,	geen	mens,	maar	God	wel	(vgl.	Spr.	

16:2,	1Kor.	4:5).

De	verborgen	gesteldheid	van	onze	gedachten	en	ons	hart	zijn	niet	

onbelangrijk,	ze	hebben	vaak	een	grote	invloed	op	ons	doen	en	laten	

en	op	ons	spreken.	Daarom	schrijft	Salomo:	Behoed	uw	hart	boven	

alles	wat	te	bewaren	is,	want	daaruit	zijn	de	oorsprongen	des	levens”’	

(Spr.	4:23).	Het	moet	eerst	goed	zitten	vanbinnen,	voor	het	ook	goed	

kan	zitten	vanbuiten.	Het	hart	is	als	een	bron,	waaruit	zoet	water	of	

bitter	water	kan	opwellen	(vgl.	Jak.	3:11,	4:1).	Dat	hangt	af	van	welk	

water	er	in	de	bron	is.

God	kijkt	niet	alleen	maar	naar	onze	buitenkant,	maar	is	ten	zeerste	

geïnteresseerd	in	onze	binnenkant.	Hij	toetst	het	hart	en	de	nieren	

(vgl.	Ps.	7:9),	wat	staat	voor	ons	verborgen	wereldje.	Dat	we	een	verbor-

gen	ruimte	hebben	is	een	vrijheid,	maar	dat	geeft	ons	geen	vrijge-

leide	om	daar	dan	maar	van	alles	en	nog	wat	toe	te	laten	wat	er	niet	

hoort	(vgl.	Gal.	5:13).	Het	is	geen	speelplaats	voor	zonde.	God	vindt	de	

overleggingen	van	ons	hart	en	van	onze	gedachten	erg	belangrijk.	

Want	daar	wordt	pas	ten	diepste	gezien	hoe	het	echt	met	ons	is	

gesteld.	En	we	weten	best	wel	wat	God	daar	graag	wil	vinden:	“Zie,	Gij	

wilt	waarheid	in	het	verborgene‘’	(Ps.	51:8a).	Dat	het	ook	voor	ons	

waarheid	is:	“uw	wet	is	in	mijn	binnenste‘’	(Ps.	40:9b).	Ja	ik	weet	het,	

in	Hebr.	10:5-10	wordt	Ps.	40:7-9	toegepast	op	de	Heer	Jezus.	Maar	het	

opmerkelijke	is	dat	deze	laatste	zin	daar	niet	vermeld	wordt.	Dat	

gebeurt	pas	in	vers	16,	waar	het	toegepast	wordt	op	zij	die	met	Hem	

verbonden	zijn.	

We	kunnen	onze	verborgen	wereld	gesloten	houden	voor	mensen.	

Maar	als	we	waarheid	in	het	verborgene	willen,	dan	zullen	we	eerlijk	

moeten	zijn	naar	God	toe	en	ten	opzichte	van	onszelf.	Dan	zullen	we	

de	deur	van	onze	binnenkamer	moeten	openzetten	voor	God.	Als	we	

naar	Hem	toe	willen	groeien,	als	we	in	overeenstemming	met	Zijn	wil	

willen	leven,	dan	hebben	we	een	oprecht	verlangen	en	gebed	in	ons	

hart	nodig:	“Mogen	de	overleggingen	van	mijn	hart	U	welgevallig	

zijn,	o	Heer,	mijn	rots	en	mijn	verlosser‘’	(Ps.	19:15).	Ten	tweede	

hebben	we	Gods	Woord	nodig	dat	als	een	spiegel	werkt	waarin	we	

ook	onszelf	zien,	waarmee	we	dan	niet	omgaan	als	een	vergeetachtig	

hoorder	waarbij	er	niets	gebeurt	(vgl.	Jak.	1:22-24).	Een	spiegel	heeft	

de,	soms	onaangename	maar	erg	nuttige,	eigenschap	om	onver-

bloemd	te	laten	zien	wat	ervoor	staat.	Het	gebeurt	best	wel	dat	we	

helemaal	niet	zo	schoon	zijn	vanbinnen.	Maar	God	heeft	goed	

poetsmateriaal.	“Schep	mij	een	rein	hart,	o	God,	en	vernieuw	in	mijn	

binnenste	een	vaste	geest‘’	(Ps.	51:12).	Daarom	hebben	we	ten	derde	

behoefte	aan	een	houding	die	ons	op	de	knieën	brengt,	‘De	offeran-

den	Gods	zijn	een	verbroken	geest	(Ps.	51:19a).	Bij	God	hoeven	we	daar	

niet	bang	voor	te	zijn,	want	‘een	verbroken	en	verbrijzeld	hart	

veracht	Gij	niet,	o	God’	(vs.	19b).	Integendeel,	Hij	wil	immers	waar-

heid	in	het	verborgene.

WaarHeid in Het verBorGene

een nieuw Begin! 
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Veertig jaar lang was Jozua met Mozes 

opgetrokken, vanuit Egypte door de Si-

naï naar Kanaän. Nú, ná het sterven van 

Mozes en vóór hij het beloofde land 

binnengaat, staat hij er alleen voor! Hoe 

zou Jozua zich gevoeld hebben? Als hij 

achterom keek dan zouden de herinnerin-

gen aan de gebeurtenissen en aan allen 

die in de woestijn gevallen waren, pijn 

kunnen doen. Keek hij vooruit dan zou 

hem dat angstig kunnen maken, wat zou 

de toekomst immers brengen? Wat Jozua 

en ook wij moeten leren is om niet ach-

terom of vooruit te kijken, maar naast 

ons te kijken. Want Hij is met ons!

• door Gerard Westerman

Hoe ga je om met het verleden wanneer terugkij-
ken pijn doet?
We	kunnen	het	verleden	niet	veranderen,	maar	het	verleden	kan	ons	

wel	veranderen!	Het	kan	ons	bitter	maken	of	het	kan	ons	beter	

maken.	Hoe	gaan	wij	met	ons	verleden	om?	Veertig	jaar	is	een	lange	

tijd	waarin	er	veel	gebeurt.	Wat	had	Jozua	niet	allemaal	meegemaakt!	

Hij	heeft	velen	van	zijn	volk	zien	vallen	in	de	woestijn	(Num.	14:22,	

Deut.	1:35,	Ps.	95:10-11).	Hij	heeft	veel	moeilijke	situaties	meege-

maakt,	denk	maar	aan	de	gebeurtenissen	rond	het	gouden	kalf	(Ex.	

32)	en	vele	andere.	Toch	heeft	hij	al	die	jaren	ook	de	goede	hand	van	

God	ervaren	(vgl.	Ezra	8:22)!	Achteraf	bezien	was	die	tijd	een	voorbe-

reiding	op	de	taak	die	hem	nu	wachtte.	Beschouwen	wij	ons	verleden	

ook	als	een	leerschool?	Wat	Jozua	van	Mozes	had	geleerd,	kon	hij	nu	

toepassen	als	leider	van	het	volk.	Jozua	was	veranderd	in	die	veertig	

jaren	en	nog	maar	enkele	dagen	geleden	had	hij	afscheid	moeten	

nemen	van	Mozes.	Mozes,	die	zijn	einde	voelde	naderen,	had	de	Heer	

gevraagd	om	een	man	aan	te	stellen	‘die	voor	hun	aangezicht	uitgaat	

en	die	voor	hun	aangezicht	ingaat,	en	die	hen	doet	uittrekken	en	hen	

weer	terugbrengt,	opdat	de	vergadering	des	HEREN	niet	zij	als	

schapen	die	geen	herder	hebben’	(Num.	27:16-17).	De	Heer	heeft	

daarop	Jozua	aangewezen,	‘een	man	van	geest	vervuld’	(vs.	18).	Bij	die	

gelegenheid	legde	Mozes	hem	de	handen	op	(vs.	23),	zodat	Jozua	vol	

zou	zijn	van	de	geest	der	wijsheid,	om	het	bevel	over	te	nemen.	Nu	

stond	Jozua	er	alleen	voor,	maar	hij	had	de	belofte	van	God:	‘Zoals	Ik	

met	Mozes	geweest	ben,	zal	Ik	met	u	zijn’	(Joz.	1:5)	en	dat	was	

voldoende	voor	hem.

Wat verwacht je van de toekomst als vooruitkij-
ken je bang maakt?
In	het	evangelie	naar	Lukas	lezen	we	over	een	periode	waarvan	

gezegd	wordt	dat	‘de	mensen	het	besterven	van	bangheid	en	ver-

wachting	van	de	dingen	die	over	het	aardrijk	komen’	(Lk.	21:26).	

Onbekendheid	over	de	toekomst	die	vóór	ons	ligt,	maakt	ook	vandaag	

de	dag	veel	mensen	bang	en	onzeker.	Jozua	ging	een	onbekende	maar	

geen	onzekere	toekomst	tegemoet	en	we	weten	dat	hij	voordien	al	in	

het	beloofde	land	is	geweest.	Jozua	was	een	van	de	twaalf	verspieders	

(Num.	13-14)	en	hij	had	de	beloften	van	God	waarop	hij	kon	vertrou-

wen.	Het	spreekwoord	‘Van	het	concert	van	het	leven	heeft	niemand	

een	programma’	gaat	voor	een	gelovige	niet	op.	God	heeft	het	

programma	van	uw	leven	en	van	mijn	leven!	Maar	dat	plan	ging	voor	

Jozua	echter	niet	zonder	strijd	in	vervulling.	Dat	leert	de	rest	van	het	

boek	Jozua	ons!	Het	beloofde	land	moest	immers	in	bezit	worden	

genomen,	de	vijand	ten	spijt.

‘Elke	plaats	die	uw	voetzool	betreedt,	heb	Ik	u	gegeven’	(Joz.	1:3).	

Kanaän	is	geen	beeld	van	de	hemel,	maar	van	de	hemelse	gewesten.	

In	de	hemel	is	er	immers	geen	strijd	meer;	daar	heerst	eeuwige	rust	

en	vrede.	Ook	wij	moeten	er	ons	bewust	van	zijn	dat	we	nog	leven	in	

een	periode	waarin	strijd	tot	de	dagelijkse	realiteit	behoort.	Maar	ook	

dat	we	een	vooruitblik	hebben	op	een	eeuwige	heerlijkheid	bij	de	

Heer!	‘Die	hoop,	moet	al	ons	leed	verzachten!’	(Geestelijke	liederen	 >>
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nr.	14:3).	Jozua	stelde	zijn	vertrouwen	op	de	beloften	van	God	en	hij	

werd	daarin	niet	teleurgesteld.	Aan	het	einde	van	het	boek	Jozua	

lezen	we:	‘Van	al	de	goede	woorden	die	de	HEERE	tot	het	huis	van	

Israël	gesproken	had,	is	er	niet	één	woord	onvervuld	gebleven:	alles	is	

uitgekomen’	(Joz.	21:45;	23:14).	Ook	het	gebed	van	de	Heer	Jezus:	

‘Vader,	Ik	wil	dat	waar	Ik	ben,	ook	zij	bij	Mij	zijn	die	U	Mij	gegeven	

hebt,	opdat	zij	Mijn	heerlijkheid	zien’	(Joh.	17:24a),	zal	éénmaal	voor	

u	en	voor	mij	in	vervulling	gaan;	vast	en	zeker!	

Hoe is je relatie met God?
Kijk	naast	je:	Ik	ga	met	je	mee,	Ik	ben	altijd	bij	je,	alle	dagen!	Wan-

neer	God	aan	Jozua	Zijn	belofte	geeft	dat	Hij	met	hem	zou	gaan,	

verwijst	Hij	daarbij	naar	zijn	trouw	aan	Mozes:	‘Zoals	Ik	met	Mozes	

geweest	ben,	zal	Ik	met	u	zijn.	Ik	zal	u	niet	loslaten	en	u	niet	verla-

ten’	(Joz.	1:5).	Ik	denk	dat	die	verwijzing	voor	Jozua	voldoende	zal	zijn	

geweest	om	vol	vertrouwen	de	toekomst	tegemoet	te	zien.	In	een	

gebed	schrijft	Mozes,	de	man	Gods:	‘Heere,	Ú	bent	ons	een	toevlucht	

geweest	van	generatie	op	generatie’	(Ps.	90:1).	Wat	een	geweldig	

getuigenis	geeft	Mozes	daar	van	de	trouw	van	God!	De	relatie	die	

Mozes	met	God	kende	komt	mijns	inziens	het	mooist	tot	uiting	in	

Exodus	33:11:	‘En	de	Here	sprak	tot	Mozes	van	aangezicht	tot	aange-

zicht,	zoals	iemand	spreekt	met	een	vriend’.	Mozes	was	aan	de	Here	

verknocht,	wat	blijkt	uit	het	verdere	gebeuren	in	hetzelfde	hoofd-

stuk.	De	Heer	vraagt	aan	Mozes	of	Hijzelf	moet	meegaan	op	de	reis	

door	de	woestijn	(vs.	14).	Daarop	reageert	Mozes	met	de	woorden:	‘Als	

Uw	aangezicht	niet	meegaat,	laat	ons	dan	van	hier	niet	verder	

trekken.	Want	hoe	moet	het	anders	bekend	worden	dat	ik	genade	

gevonden	heb	in	Uw	ogen,	ik	en	Uw	volk?	Is	het	niet	daardoor	dat	U	

met	ons	meegaat’	(vs.	15-16)?	Een	relatie	om	jaloers	op	te	zijn,	toch?	

Dit	prachtige	voorbeeld	van	Mozes	is	voor	u	en	mij	aanleiding	om	

onszelf	wat	dat	betreft	eens	onder	de	loep	te	nemen	(2Kor.	13:5).	In	

Hebreeën	11:27	lezen	we	over	Mozes:	‘hij	bleef	standvastig,	als	zag	hij	

de	Onzichtbare’,	of	zoals	David	het	uitdrukt	in	Psalm	16:8:	‘Ik	stel	mij	

de	HEERE	voortdurend	voor	ogen;	omdat	Hij	aan	mijn	rechterhand	is,	

wankel	ik	niet’.	Laten	we	die	voorbeelden	volgen	en	standvastig	onze	

weg	gaan	‘Terwijl	wij	het	oog	gericht	houden	op	Jezus,	de	Leidsman	

en	Voleinder	van	het	geloof’	(Hebr.	12:2a).	Die	zegt:	‘Ik	zal	u	niet	

loslaten	en	u	niet	verlaten’	(Jozua	1:5).	Hij	is	naast	je	en	bij	je,	alle	

dagen.	Ervaart	u	dat?

Wil je voorspoedig zijn en je doel bereiken?
Het	is	opmerkelijk	hoe	sterk	in	dit	gedeelte	de	nadruk	wordt	gelegd	

op	het	gebruik	van	Gods	Woord	(Joz.	1:7-8).	Daaruit	blijkt	overduide-

lijk	hoe	belangrijk	God	het	vindt	dat	wij	Zijn	Woord	lezen.	In	Deut.	

17:18-20	vinden	we	dit	prachtig	geïllustreerd.	De	koning	krijgt	als	

voorschrift:	‘Verder	moet	het	zó	zijn,	als	hij	op	de	troon	van	zijn	

koninkrijk	zit,	dat	hij	voor	zichzelf	op	een	boekrol	een	afschrift	van	

deze	wet	schrijft,	vanuit	de	rol	die	onder	het	toezicht	van	de	Leviti-

sche	priesters	is.	Dat	moet	bij	hem	zijn	en	hij	moet	er	alle	dagen	van	

zijn	leven	in	lezen	om	de	HEERE,	zijn	God,	te	leren	vrezen	en	om	alle	

woorden	van	deze	wet	en	deze	verordeningen	in	acht	te	nemen	door	

ze	te	houden,	opdat	zijn	hart	zich	niet	verheft	boven	zijn	broeders,	

opdat	hij	niet	afwijkt	van	het	gebod,	naar	rechts	of	naar	links	en	

opdat	hij	zijn	dagen	verlengt	in	zijn	koninkrijk,	hij	en	zijn	zonen,	te	

midden	van	Israël’.

Het	voert	te	ver	om	in	dit	artikel	uitgebreid	te	wijzen	op	het	belang	

van	het	gebruik	van	Gods	Woord	voor	een	gelovige,	maar	hoe	anders	

zou	het	leven	van	David	als	koning	er	hebben	uitgezien	als	hij	het	

Woord	altijd	een	plaats	in	zijn	leven	had	gegeven?	Of,	om	het	met	de	

woorden	van	de	psalmist	te	zeggen:	‘Waarmee	houdt	een	jongeman	

zijn	pad	zuiver?	Als	hij	dat	bewaart	overeenkomstig	Uw	woord.	Ik	

zoek	U	met	heel	mijn	hart,	laat	mij	van	Uw	geboden	niet	afdwalen.	Ik	

heb	Uw	belofte	in	mijn	hart	opgeborgen,	opdat	ik	tegen	U	niet	

zondig’	(Ps119:9-11).	Woont	het	Woord	van	God	rijkelijk	in	u,	en	laat	u	

zich	door	Gods	Woord	waarschuwen,	dan	zal	een	nieuw	begin	ook	

een	goed	einde	kennen	(Kol.	3:16,	Ps.	19:12).
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‘Als terugkijken pijn doet en vooruitkijken je bang 
maakt, kijk dan naast je: Ik ga met je mee, 
Ik ben altijd bij je, alle dagen’.
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nr.	14:3).	Jozua	stelde	zijn	vertrouwen	op	de	beloften	van	God	en	hij	

werd	daarin	niet	teleurgesteld.	Aan	het	einde	van	het	boek	Jozua	

lezen	we:	‘Van	al	de	goede	woorden	die	de	HEERE	tot	het	huis	van	

Israël	gesproken	had,	is	er	niet	één	woord	onvervuld	gebleven:	alles	is	

uitgekomen’	(Joz.	21:45;	23:14).	Ook	het	gebed	van	de	Heer	Jezus:	

‘Vader,	Ik	wil	dat	waar	Ik	ben,	ook	zij	bij	Mij	zijn	die	U	Mij	gegeven	

hebt,	opdat	zij	Mijn	heerlijkheid	zien’	(Joh.	17:24a),	zal	éénmaal	voor	

u	en	voor	mij	in	vervulling	gaan;	vast	en	zeker!	

Hoe is je relatie met God?
Kijk	naast	je:	Ik	ga	met	je	mee,	Ik	ben	altijd	bij	je,	alle	dagen!	Wan-

neer	God	aan	Jozua	Zijn	belofte	geeft	dat	Hij	met	hem	zou	gaan,	

verwijst	Hij	daarbij	naar	zijn	trouw	aan	Mozes:	‘Zoals	Ik	met	Mozes	

geweest	ben,	zal	Ik	met	u	zijn.	Ik	zal	u	niet	loslaten	en	u	niet	verla-

ten’	(Joz.	1:5).	Ik	denk	dat	die	verwijzing	voor	Jozua	voldoende	zal	zijn	

geweest	om	vol	vertrouwen	de	toekomst	tegemoet	te	zien.	In	een	

gebed	schrijft	Mozes,	de	man	Gods:	‘Heere,	Ú	bent	ons	een	toevlucht	

geweest	van	generatie	op	generatie’	(Ps.	90:1).	Wat	een	geweldig	

getuigenis	geeft	Mozes	daar	van	de	trouw	van	God!	De	relatie	die	

Mozes	met	God	kende	komt	mijns	inziens	het	mooist	tot	uiting	in	

Exodus	33:11:	‘En	de	Here	sprak	tot	Mozes	van	aangezicht	tot	aange-

zicht,	zoals	iemand	spreekt	met	een	vriend’.	Mozes	was	aan	de	Here	

verknocht,	wat	blijkt	uit	het	verdere	gebeuren	in	hetzelfde	hoofd-

stuk.	De	Heer	vraagt	aan	Mozes	of	Hijzelf	moet	meegaan	op	de	reis	

door	de	woestijn	(vs.	14).	Daarop	reageert	Mozes	met	de	woorden:	‘Als	

Uw	aangezicht	niet	meegaat,	laat	ons	dan	van	hier	niet	verder	

trekken.	Want	hoe	moet	het	anders	bekend	worden	dat	ik	genade	

gevonden	heb	in	Uw	ogen,	ik	en	Uw	volk?	Is	het	niet	daardoor	dat	U	

met	ons	meegaat’	(vs.	15-16)?	Een	relatie	om	jaloers	op	te	zijn,	toch?	

Dit	prachtige	voorbeeld	van	Mozes	is	voor	u	en	mij	aanleiding	om	

onszelf	wat	dat	betreft	eens	onder	de	loep	te	nemen	(2Kor.	13:5).	In	

Hebreeën	11:27	lezen	we	over	Mozes:	‘hij	bleef	standvastig,	als	zag	hij	

de	Onzichtbare’,	of	zoals	David	het	uitdrukt	in	Psalm	16:8:	‘Ik	stel	mij	

de	HEERE	voortdurend	voor	ogen;	omdat	Hij	aan	mijn	rechterhand	is,	

wankel	ik	niet’.	Laten	we	die	voorbeelden	volgen	en	standvastig	onze	

weg	gaan	‘Terwijl	wij	het	oog	gericht	houden	op	Jezus,	de	Leidsman	

en	Voleinder	van	het	geloof’	(Hebr.	12:2a).	Die	zegt:	‘Ik	zal	u	niet	

loslaten	en	u	niet	verlaten’	(Jozua	1:5).	Hij	is	naast	je	en	bij	je,	alle	

dagen.	Ervaart	u	dat?

Wil je voorspoedig zijn en je doel bereiken?
Het	is	opmerkelijk	hoe	sterk	in	dit	gedeelte	de	nadruk	wordt	gelegd	

op	het	gebruik	van	Gods	Woord	(Joz.	1:7-8).	Daaruit	blijkt	overduide-

lijk	hoe	belangrijk	God	het	vindt	dat	wij	Zijn	Woord	lezen.	In	Deut.	

17:18-20	vinden	we	dit	prachtig	geïllustreerd.	De	koning	krijgt	als	

voorschrift:	‘Verder	moet	het	zó	zijn,	als	hij	op	de	troon	van	zijn	

koninkrijk	zit,	dat	hij	voor	zichzelf	op	een	boekrol	een	afschrift	van	

deze	wet	schrijft,	vanuit	de	rol	die	onder	het	toezicht	van	de	Leviti-

sche	priesters	is.	Dat	moet	bij	hem	zijn	en	hij	moet	er	alle	dagen	van	

zijn	leven	in	lezen	om	de	HEERE,	zijn	God,	te	leren	vrezen	en	om	alle	

woorden	van	deze	wet	en	deze	verordeningen	in	acht	te	nemen	door	

ze	te	houden,	opdat	zijn	hart	zich	niet	verheft	boven	zijn	broeders,	

opdat	hij	niet	afwijkt	van	het	gebod,	naar	rechts	of	naar	links	en	

opdat	hij	zijn	dagen	verlengt	in	zijn	koninkrijk,	hij	en	zijn	zonen,	te	

midden	van	Israël’.

Het	voert	te	ver	om	in	dit	artikel	uitgebreid	te	wijzen	op	het	belang	

van	het	gebruik	van	Gods	Woord	voor	een	gelovige,	maar	hoe	anders	

zou	het	leven	van	David	als	koning	er	hebben	uitgezien	als	hij	het	

Woord	altijd	een	plaats	in	zijn	leven	had	gegeven?	Of,	om	het	met	de	

woorden	van	de	psalmist	te	zeggen:	‘Waarmee	houdt	een	jongeman	

zijn	pad	zuiver?	Als	hij	dat	bewaart	overeenkomstig	Uw	woord.	Ik	

zoek	U	met	heel	mijn	hart,	laat	mij	van	Uw	geboden	niet	afdwalen.	Ik	

heb	Uw	belofte	in	mijn	hart	opgeborgen,	opdat	ik	tegen	U	niet	

zondig’	(Ps119:9-11).	Woont	het	Woord	van	God	rijkelijk	in	u,	en	laat	u	

zich	door	Gods	Woord	waarschuwen,	dan	zal	een	nieuw	begin	ook	

een	goed	einde	kennen	(Kol.	3:16,	Ps.	19:12).
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‘Als terugkijken pijn doet en vooruitkijken je bang 
maakt, kijk dan naast je: Ik ga met je mee, 
Ik ben altijd bij je, alle dagen’.


