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Het was 2008. De behandelend arts had zojuist gemeld dat de tumor in mijn 

blaas waarschijnlijk kwaadaardig was. Ik was weer alleen. Daar lag ik. Net 

een eerste operatie achter de rug met zicht op een volgende operatie en 

misschien wel het nieuws dat…

Ik pakte mijn Mp3 speler, deed m’n oortjes in en het eerste 

lied dat klonk, luidde: ‘You raise me up’ door Selah uit de VS.

‘When I am down and oh my soul so weary

When troubles come and my heart burdened be

Then I am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile’ with me’

Op dat moment ervoer ik een geweldige troost en bemoedi-

ging. De God van alle vertroosting leek naast me te zitten en 

zijn arm om me heen te slaan. 

Gelukkig viel het achteraf mee en bleek het een pseudo-

tumor te zijn.

Bekend
We kennen dit allemaal wel, denk ik. We worden bemoedigd 

door een preek, een e-card of een geschreven kaart, een lied, 

een onverwacht bezoek, een gedicht, een vriendelijke glim-

lach of… 

Door dit alles komt God als de Vader van de ontfermingen en 

de God van alle vertroosting heel dicht bij. Dit komt mooi tot 

uiting in het volgende lied:

O, Vader, uw barmhartigheden zijn hoger dan de bergen Gods. 

U bent dezelfde gisteren, heden; uw trouw is als een vaste rots. 

U weet als Vader wat U doet. De weg die U bepaalt is goed.

Wat zegt de Bijbel hierover?
Het thema van dit nummer van Focus is ‘De God van…’.

In het OT is bijvoorbeeld sprake van de God van Abraham, 

Izak en Jakob of de God van Israël. 

In het NT leren we God kennen als de God en Vader van onze 

Heer Jezus Christus (2Kor.1:3; Ef.1:3 en 1Petr.1:3), want onze 

wortels liggen op Golgotha; daar gaf God zijn Zoon.

Na zijn opstanding heeft de Heer Jezus tegen Maria Magda-

lena gezegd: ‘Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar 

mijn God en uw God’. God is door de Heer Jezus ook onze 

God en Vader geworden. We zijn innig aan Hem verbonden 

als de God van alle genade.

Die God wordt in 2Kor.1:3 ook genoemd ‘de Vader der ontfer-

mingen en de God van alle vertroosting’ (TE). Andere vertalin-

gen zeggen: ‘De Vader die zich over ons ontfermt, de God die 

ons altijd troost’ (NBV), of ‘de Vader van de barmhartigheden 

en de God van alle vertroosting’ (HSV).

Nu zien we Hem niet als de God van een persoon, zoals Abra-

ham, maar als de Vader - dit is oorsprong - van de barmhartig-

heden en de God van alle vertroosting. Dit vers laat zien dat 

ontfermingen en alle vertroosting worden gevonden in God 

Zelf, ja, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus!

Door wat of wie
We kunnen ons de vraag stellen door wie of wat die vertroos-

ting en barmhartigheden tot ons komen, en dan luidt het 

antwoord: door de Heilige Geest, het Woord van God en me-

degelovigen.

Wat de Heilige Geest betreft, zien we dit bijvoorbeeld in 

Joh.14:16: ‘En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere 

Voorspraak/Trooster geven’, en in Hand.9:31: ‘De gemeente 

dan (…) vermeerderde door de vertroosting van de Heilige 

Geest’.

Over het Woord wordt gezegd: ‘Opdat wij door (…) de ver-

troosting van de Schriften de hoop hebben’ (Rom.15:4), en 

‘Vertroost daarom elkaar met deze woorden’ (1Thes.4:18).

Het volk van God wordt ook ingeschakeld om te troosten, 

want we lezen in 1Kor.14:3: ‘Wie profeteert, spreekt voor 

mensen tot (…) vertroosting’, en in Ef.6:22 zien we dat Tychi-

cus gebruikt wordt om te troosten: ‘Opdat u onze omstandig-

heden weet en hij uw harten vertroost’, en in Fil..2:1 wordt 

gezegd: ‘Als er dan enige vertroosting in Christus is’. >>



Enkele voorbeelden
▪ Paulus, een apostel
In 2 Korinthiërs wordt één en ander maal door Paulus gezegd 

dat hij troost ontvangen heeft. In de verzen 3-7 van hoofdstuk 

1 wordt een keer of tien over vertroosting gesproken. Paulus 

was toen in moeilijke omstandigheden, zelfs zo dat hij zegt 

dat hij het doodvonnis al in zichzelf heeft; kortom, hij was de 

wanhoop  nabij.

En in hoofdstuk 7 vers 6,7 en 13 spreekt hij opnieuw over 

troost. De ene keer is het God Zelf die troost en een volgende 

keer is het een broeder zoals Titus die door God gebruikt 

wordt.

In 12:9 is het de Heer die Paulus troost - hoewel dit woord 

daar niet gebruikt wordt - met de woorden: Mijn genade is u ge-

noeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht’. Van al die troost 

is God de oorsprong; Hij verlangt ernaar om Zijn kinderen te 

troosten.

▪ Hagar, een alleenstaande moeder
We zien het Vaderhart van God als trooster ook in Gen.16:1-

16; 21:9-21 in de geschiedenis van Hagar. Wat is haar nood en 

hoe troost God haar? Ze is op de vlucht voor Sarai, maar de 

Engel van de Heer zoekt haar op, herstelt haar en geeft haar 

een belofte. Hagar reageert hierop met de woorden: ‘U bent de 

God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die 

naar mij omgezien heeft?’ Ontroerend.

In hoofdstuk 21 is Hagar ten einde raad en plotseling ver-

schijnt opnieuw de Engel van God en zegt: ‘Wat is er met u, Ha-

gar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, 

die daar ligt, geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem 

met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot volk maken. God 

opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, 

vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken’.

De God van de vertroosting grijpt in en toont Zijn ontfermin-

gen aan deze alleenstaande moeder. Die God is onze God en 

Vader en is nog steeds dezelfde.

▪ Jakob, een vluchteling en asielzoeker
Hij heeft heel wat op z’n kerfstok en moet vluchten voor zijn 

broer Ezau (Gen.28:10-22). Als de zon is ondergegaan gaat hij 

slapen. Onrustig, bezorgd, schuldig, uitgeput en eenzaam. 

Dan droomt hij; hij ziet engelen en hoort de HEERE spreken:

‘Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; 

dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw 

nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uit-

breiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en 
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uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend wor-

den. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult 

gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, 

totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb’.

De vluchteling en ‘asielzoeker’ Jakob ontvangt onverdiende 

troost met een geweldige belofte.

▪ Hannah, een kinderloze vrouw 
Ze is diep bedroefd en moedeloos, ja, bitter van gemoed. Ze 

kan geen hap meer door haar keel krijgen. Tenslotte stort ze 

haar hart uit voor God en doet een gelofte (1Sam.1:1-20). Her-

kenbaar? De Vader van de barmhartigheden en de God van 

alle vertroosting komt in actie door een priester en geeft haar 

op het juiste moment een antwoord op haar gebeden met de 

woorden: ‘Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van 

Hem gebeden hebt’.

Ze vat weer moed en zegt tegen Eli: ‘Laat uw dienares genade 

vinden in uw ogen’. Wat is het gevolg: ‘Zij at weer en haar gezicht 

stond bij haar niet meer als voorheen’.

Kijk eens terug
Als we terugdenken aan de keren dat God ons vertroost heeft 

door de Heilige Geest, het Woord of medegelovigen, dan blij-

ken er wellicht meer momenten te zijn dan we denken. Denk 

eens aan de samenkomsten die je bemoedigd hebben. Een 

woord, een lied, een ontmoeting. 

Ga er even voor zitten en schrijf het op en dank God ervoor. 

Soms worden we overspoeld door zorgen en moeilijkheden 

en zien we het niet meer zitten en dan ineens merken we dat 

God verlichting geeft. Dan zeggen we met de woorden van 

Ps94:19: ‘Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost 

de vreugde van mijn ziel’ (NBV), of ‘Toen mijn gedachten bin-

nen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroos-

tingen mijn ziel’ (HSV).

Christus
Hij is in de moeilijkste momenten van zijn leven niet ver-

troost: ‘Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb 

gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze 

niet gevonden’. (Ps69:21)

Van mensen hoefde Hij het niet te verwachten. Zelfs God 

heeft Hem verlaten en toch…is Hij de grootste trooster. Hij 

tilt ons op en neemt ons in zijn armen en zegt: ‘Troost, troost 

mijn volk’. 

Die troost, die nabijheid wens ik ons allen toe in het jaar dat 

voor ons ligt.


