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Hij zorgt voor ons 
 
Nederig  
 
Nederig zijn, is je onderwerpen. Nederig zijn, is onderdanig zijn. Nederigheid heeft in onze 
hedendaagse maatschappij een beetje nare klank gekregen. We zouden vooral goed voor 
onszelf opkomen en onze stem laten horen. We zouden het kaas niet van ons brood laten 
eten. En we zouden vooral erg blij zijn met onszelf, we zijn het tenslotte waard… Maar 
nederigheid is geen gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit. Nederig zijn, is je plaats 
weten. Jezelf niet boven anderen stellen. Bescheiden zijn. Als je nederig bent, neem je een 
onderdanige houding aan. In de Bijbel is het een positieve gedachte dat de gelovige zich zou 
vernederen voor God, zich zou onderwerpen aan Zijn Woord, onderdanig zou zijn aan Hem. 
God zal op Zijn beurt voor diegene zorgen. 
 
Psalm 103 
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die 
Hem vrezen. = die zich aan Hem onderwerpen, die Hem onderdanig zijn. Een vader zorgt 
voor zijn kinderen en voedt ze op. Een vader zorgt ervoor dat zijn kinderen niets tekort 
komen. Een vader draagt de verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. De kinderen zijn 
afhankelijk van de zorg van de vader. De kinderen op hun beurt zouden luisteren naar hun 
vader.  
 
Spreuken 16 
18 Hovaardigheid is voor de verbreking scheiding, vernietiging en hoogheid des geestes voor 
den val.hoogmoed komt voor de val 
19 Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, zacht van gemoed= een 
open hart naar de Heere, meegaand dan roof de buit te delen met de hovaardigen. 
hoogmoedigen, trotsen, arroganten 
 
Spreuken 22 
4 Het loon der nederigheid, met de vreze onderwerping, onderdanigheid aan des HEEREN, is 
rijkdom, en eer, en leven. Wat levert nederigheid en onderwerping aan de Heere op? 
Rijkdom, eer en leven. 
 
Oproep 

 
1 Petrus 5 
5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met 
de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen maar den nederigen geeft 
Hij genade. 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 

 
1 Petrus 5 
5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met 
de ootmoedigheid nederigheid bekleed; want God wederstaat biedt tegenstand de 
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hovaardigen hoogmoedigen, arroganten, verwaanden, maar den nederigen zij die zich aan 
Hem onderwerpen geeft Hij genade. 
6 Vernedert onderwerpt u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner 
tijd. 
7 Werpt al uw bekommernis bezorgdheid, zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 
De gedachte hier is dat als je bereid bent om een ander te dienen, dan zal die ander voor jou 
zorgen. Als je je aan iemand onderwerpt, draag je de zorg over aan die ander. Wij hebben 
een Heere Die voor ons zorgt. Petrus doet hier een oproep aan de gelovigen om nederig en 
onderdanig te zijn aan God. Van de mens, het schepsel, wordt onderwerping verwacht aan 
de Schepper. De consequentie van deze onderwerping aan de krachtige Hand van God is dat 
Hij dan voor jou zorgt. Dit houdt in dat wanneer wij onszelf niet onderwerpen aan de Heere, 
Hij niet voor ons zal zorgen. Als wij onze eigen weg kiezen, zullen wij voor onszelf moeten 
zorgen. Vers zes en zeven horen bij elkaar.  
 
Zowel nu als straks 
 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 

 
Als wij ons nu vernederen, onderwerpen, dan zal Hij ons straks, bij Zijn Wederkomst 
verhogen. Voor de tijd dat we hier op aarde zijn, zouden wij onze zorgen en bezorgdheden 
op Hém wenden. We zouden voor de tijd hier, afhankelijk zijn van Zijn Zorg. Als 
consequentie zullen wij in de toekomst delen in de Verheerlijking en Verhoging van Christus. 
 
Mattheus 23 
12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven 
zal vernederen, die zal verhoogd worden. 
 
In de Hemel en op aarde 
 
Onze God is tevens de Schepper en daarom zorgt Hij voor Zijn Schepping in het algemeen. En 
voor Zijn kinderen in het bijzonder. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding 
Eerstgeborene geworden van de nieuwe Schepping. Wij als wedergeborenen maken ook 
deel uit van die nieuwe Schepping. Wij waren dood door zonden en misdaden maar zijn 
opnieuw geboren, wedergeboren, in die nieuwe Schepping. Tesamen met Christus; Hij het 
Hoofd en wij Zijn Lichaam. Dus ook wij zijn, in Hem, eerstelingen van de nieuwe Schepping. 
Nu herhaalt zich deze Waarheid; dat wij een Heere hebben in de Hemel, Die ook daar voor 
ons zorgt. Hij heeft zich verantwoordelijk gesteld voor degenen die Hem toebehoren. Tot op 
heden is alleen de Gemeente, Zijn Lichaam, nieuwe Schepping. Maar in de toekomst zal 
uiteindelijk de hele schepping, een nieuwe Schepping, aan hem onderworpen  zijn. Voor ons 
geldt dat God, via de oude én de nieuwe Schepping, voor ons zorgt. Dus op aarde en in de 
Hemel. Naar het vlees en naar de geest. 
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Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. In Christus, Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam, zijn ook wij 
eerstelingen van de nieuwe Schepping. De oude Schepping stierf met de Heere Jezus aan het 
kruis. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding de Eersteling van de nieuwe Schepping. 
 
Horen en zien 
 
Wij kunnen God niet zien met fysieke ogen. Alleen met gelovige ogen zien wij Hem met Eer 
en Heerlijkheid gekroond. De Heere laat Zich in deze Bedeling der Verborgenheid niet zien 
maar Hij openbaart Zich in Zijn Woord. Via de Schriften kunnen wij luisteren naar Zijn 
Woord. Het geloof is uit het gehoor. Zalig zijn zij die niet zien maar toch geloven. De Heere 
ziet ons wel. Zijn Ogen en Oren zijn gericht op degenen die in Hem geloven en zich aan Hem 
onderwerpen.  
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet met fysieke ogen, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien met gelovige ogen Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, de gekroonde 
Jezus is de Christus in de Hemel Die een weinig minder dan de engelen geworden was, 
vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken 
zou. 
 
Johannes 20 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. zij die niet zien met 
stoffelijke ogen maar tóch geloven; dat is de Gemeente, het Lichaam van Christus 
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Het Oog van God  
 
Psalm 32 
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog 
zal op u zijn.  
 
De weg die de gelovige zou gaan, is de weg Die Hij uitstippelt. Hij zal ons onderwijzen, Hij zal 
ons leren welke weg wij zouden gaan. Raad geven, is leren en onderwijzen. Raad geven, is 
advies geven. Zijn Oog is op ons als wij Zijn Weg volgen. Hij kijkt naar ons en ziet ons. Hij 
weet waar wij gaan en hoe wij gaan. Hij weet van ons zitten en opstaan. Dat Oog heeft te 
maken met zien en voorzien in die dingen die wij nodig (zullen) hebben. Daarin zal Hij 
voorzien. Het Oog van God ziet en voorziet en kan vooruitzien. Zien is hier ‘zorgen voor’. Hij 
kijkt niet of wij het wel goed doen... Hij kijkt niet wat wij fout doen! Nee, Zijn Oog waakt 
over ons en helpt ons waar wij dat nodig hebben. Hij zorgt voor ons. Maar niet voor 
ongelovigen. 
 
Psalm 33 
18 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen,= onderwerping aan Hem, rekening 
houden met Hem op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. De Heere zorgt voor 
degenen die Zijn Hulp verwachten. ‘Hopen op’ is in de Statenvertaling; ‘verwachten’. De 
Heere zorgt voor degenen die rekening met Hem houden. Hij zorgt voor degenen die zich 
onderwerpen en onderdanig zijn aan Hem. 
19 Om hun ziel praktische leven van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden 
in den honger. De Heere geeft leven en voedt dat leven. Zowel aards voedsel als Geestelijk 
Voedsel.  
20 Onze ziel verbeidt verwacht den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild. De mens heeft geen 
ziel maar is een ziel. De ziel is het wezen van de mens. Adam werd een levende ziel door de 
ingeblazen adem van God. De ziel is vlees. 
21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen. 
22 Uw goedertierenheid, Goedheid HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen. Hopen = 
een zekere toekomstverwachting. Zoveel als wij onze verwachtingen op Hem hebben 
gesteld, zoveel zal Hij ons geven.  
 
Psalm 34 
16 Ain. De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen =gelovigen, en Zijn oren tot hun 
geroep. Als wij luisteren, horen naar Zijn Woord; gelovig zijn, dan hoort Hij ons. Zijn Ogen 
zien op ons en Hij begeleidt ons. Hij kijkt niet alleen maar luistert ook. 
 
1 Petrus 3 
12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen gelovigen, en Zijn oren tot hun 
gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.= ongelovigen. 
Kwaden wijzen Zijn Woord af en zijn dus ongelovig. Hier staan rechtvaardigen en kwaden 
tegenover elkaar. Zijn Hulp is dus alleen voor gelovigen. Voor wedergeborenen. 
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De Krachtige Hand van God 
 
1 Petrus 5 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
 
Psalm 89 
14 Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog. 
 
Zijn Arm is machtig, Zijn Hand is sterk en Zijn Rechterhand is hoog. Eigenlijk spreekt dit over 
hetzelfde. In de grondtekst wordt nog verschil gemaakt tussen Zijn Arm en Zijn Hand maar in 
de nieuwere vertalingen is daar al geen verschil meer. En er is eigenlijk ook geen verschil 
want de hand zit immers vast aan de arm! Zijn Arm staat voor Kracht, voor Gods legers 
waarmee Hij de aarde en de volkeren onder Zijn Macht brengt. Army is Engels voor leger en 
armée en Armee is Frans en Duits voor leger.  
 
In Zijn Armen zijn wij veilig 
 
Het is de Arm waarmee Hij maait oftewel oordeelt. Het is de Arm waarmee Hij zaait oftewel 
Vrucht brengt en het is de Arm Die Hij naar ons uitstrekt. Hij strekt Zijn Arm vanuit de Hemel, 
Zijn hoge Rechterhand, naar beneden zodat Hij ons kan bereiken. Zijn Armen reiken ver 
vanuit de Hemel naar de aarde. Het is de Arm waarmee Hij ons omhelst. Een verkorte Hand 
is het tegenovergestelde van de uitgestrekte Hand. Een verkorte Hand is een Hand Die niet 
helpt, Die niet van Boven naar beneden reikt… 
 
Exodus 6 
5 Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal ulieden uitleiden van onder 
de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door 
een uitgestrekten arm, en door grote gerichten; 
 
Numeri 11 
23 Doch de HEERE zeide tot Mozes: Zou dan des HEEREN hand verkort zijn? Gij zult nu zien, of 
Mijn woord u wedervaren zal, of niet. 
 
Rechterhand 
 
Psalm 110 
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
 
Hebreeën 10 
12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten 
aan de rechter hand Gods; 
13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. 
 
Psalm 89 
14 Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog. 
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De Heere Jezus Christus zit aan de Rechterhand van God, in de Hemel. Christus is Verhoogd 
door deze Rechterhand. Zijn Rechterhand brengt Heil aan de gelovigen. Zijn Rechterhand 
brengt verhoging. Rechts heeft te maken met hoog en links met beneden. Rechts staat voor 
het Hemelse en links staat voor het aardse. Rechts staat voor het geestelijke en links staat 
voor het uiterlijke. Rechts is de oorsprong en het Oosten. Het Oosten waar de zon, het Licht 
opkomt. Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven. Typologisch 
staat rechts voor Boven, het Hemelse. Links staat voor beneden, het aardse.  

Oosten  =   mdq  = Qedem = Oorsprong; Van ouds.  

                                                =  De Levende God is de Oorsprong en het Begin van alle dingen. 
 
Zijn Rechterhand verhoogd 
 
Psalm 118 
14 De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest. 
15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des 
HEEREN doet krachtige daden. 
16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige 
daden.  
 
Zijn Rechterhand verhoogd. De krachtige daden zijn de daden van verhoging. Zijn Krachtige 
Rechterhand doet opstaan uit de dood. Hij trok met Zijn Rechterarm de Heere Jezus Christus 
op uit de dood en dit doet Hij nu met alle gelovigen. Wij zijn met Christus opgewekt en mede 
met Hem in de Hemel gezet. Hij trekt ons uit deze boze, duistere wereld met Zijn sterke arm 
en zet ons in de Hemel. Op de Troon aan de Rechterhand van God. Wij zijn immers het 
Lichaam van Christus. Wij nemen deel aan alle geestelijke zegeningen in Christus. Dus als 
Christus op de Troon zit, zitten wij, Zijn Lichaam, daar ook. Door de Rechterhand aan de 
Rechterhand van God.  
 
Kolossensen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en 
Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
 
Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
 
Rechterhand is Christus 
 
Ezra 8 
22 Want ik schaamde mij van den koning een heir en ruiters te begeren, om ons te helpen 
van den vijand, op den weg; omdat wij tot den koning hadden gesproken, zeggende: De hand 
onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, gelovigen maar Zijn sterkte en Zijn toorn 
over allen, die Hem verlaten. ongelovigen 
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Psalm 118 
16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige 
daden.  
 
Zijn Hand is ten goede over allen die Hem zoeken. De Rechterhand van God is Christus. God 
doet Zijn Werk via Zijn Rechterhand. De Heere Jezus Christus is verhoogd geworden door 
Gods Rechterhand. Dus de Rechterhand van God is verhoogd. Met de Rechterhand van 
Christus verhoogt Hij ons weer. Zijn Krachtige Rechterhand doet krachtige daden. Gods 
Rechterhand oftewel de Heere Jezus Christus doet krachtige daden. Zijn Hand is ten goede. 
Zijn Rechterhand waarmee Hij Zegeningen en Genade geeft aan degenen die Hem zoeken.  
 
Psalm 108 
6 Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde. 
7 Opdat Uw beminden gelovigen bevrijd worden; geef heil  behoud, zegen, troost, verlossing 
door Uw rechterhand, en verhoor ons. 
 
Psalm 98  
1 Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn 
rechterhand, en (namelijk) de arm Zijner heiligheid, Heilige Arm; vanuit Zijn Heiligheid strekt 
Hij Zich uit heeft Hem heil gegeven. 
 
God is altijd bij ons 
 
Psalm 139 
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 
Wij als gelovigen worden geheel omringd door God. Wij zijn nooit alleen. 
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. 
7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? 
8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde liggen ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. 
God is aanwezig waar de gelovige is. Waar gelovigen gaan, daar is God. De Heere zal ons 
overal volgen. Waar wij ook heengaan. Niet om ons te controleren maar om over ons te 
waken. Om voor ons te zorgen. 
9 Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;  
10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. 
 
Hij weet wat wij nodig hebben 
 
Efeze 3 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat 
wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
 
De Heere Jezus Christus weet wat wij nodig hebben. Zijn Geest woont in ons. En Zijn Geest 
bidt tot de Vader voor ons. Want wijzelf weten niet wat wij vragen zouden. Wij weten niet 
wat wij nodig hebben. Onze gedachten zijn vaak niet Zijn Gedachten. Onze wensen zijn vaak 
niet Zijn Wensen. Toch doet Hij meer dan wij denken en voelen en zien. Hij weet immers wat 
wij nodig hebben. En daar zouden wij volledig op vertrouwen. Dat wij niets tekort komen als 
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wij de zorg voor ons aan God overlaten. God wil de gelovige, en de mens in het algemeen, 
verzamelen en zegenen en tot Zich trekken. In alle tijden en waar en wanneer dan ook. Als 
wij ons onderwerpen aan Hem, zal Hij meer dan overvloediglijk doen. Op Zijn tijd en op Zijn 
wijze. 
 
Mattheüs 6 
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; 
noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en 
het lichaam dan de kleding? 
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de 
schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te 
boven? 
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij 
arbeiden niet, en spinnen niet; 
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van 
deze. 
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, 
alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? 
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 
waarmede zullen wij ons kleden? 
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze 
dingen behoeft. 
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke 
dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 
 
Onlosmakelijk verbonden met Hem 
 
Efeze 5 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
 
Alle gelovigen van na de Opstanding van Christus, behoren tot de Gemeente. De Gemeente 
is het Lichaam van Christus. Hij is het Hoofd. Met heel Zijn Wezen is Hij bij ons. Hij zorgt voor 
ons met en heeft ons lief. Wie zorgt er nou niet goed voor Zijn Lichaam? De Heere Jezus 
Christus reinigt Zijn Lichaam en voedt Zijn Lichaam. Hij zal Zijn Lichaam behoeden voor 
vallen. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met Hem en niets kan ons scheiden van Zijn Liefde. 
Hij ziet ons en Hij waakt over ons. Het enige wat wij zouden doen is in Hem en Zijn Woord 
geloven en daaruit leven. Het enige wat wij zouden doen is Hem vertrouwen en ons aan 
Hem onderwerpen.  
 
 
 
 



9 
 

Hij ontfermt Zich over ons als een vader over zijn kinderen 
Hij is onze Hulp en ons Schild 
Hij voedt ons met aards en geestelijk voedsel 
Zijn Oog is op ons om over ons te waken  
Hij voorziet in wat wij nodig hebben 
Hij luistert naar ons gebed 
Hij zorgt voor ons 
In Zijn Armen zijn wij veilig 
Hij is altijd bij ons, onlosmakelijk verbonden 
Hij laat ons niet alleen 
 
 
 
                                                       Amen. 


