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B ij mijn eerste ontmoeting met Ruth van Mierlo welden de volgende woorden in 

mijn hart op: ‘Jij bent geroepen Gods kinderen uit te nodigen om te drinken uit de 

bron van blijdschap, die in God is.’ Daarom vind ik het dan ook bijzonder dat ik een 

aanbeveling mag schrijven voor dit unieke boek: ‘Ontdek de kracht van blijdschap.’ Dit 

is ook het getuigenis van Ruth!

Wanneer je dit boek leest, kan het niet anders dan dat Gods vreugde in je opborrelt en 

uit je stroomt. Je wordt overspoeld door Gods genade die je vreugde geeft. Dit boek 

helpt jou ontdekken wie de ware bron van blijdschap is. En wat de kracht van Gods 

vreugde in en door jou bewerkt en uitwerkt.

De pakkende voorbeelden en getuigenissen zullen je helpen en bemoedigen om ook 

te kiezen je te verblijden in God. Laat de aanstekelijke vreugde van de Heer je hart 

vervullen. Hierdoor zullen vele mensen om je heen geraakt en bemoedigd worden 

door de genade van vreugde!

Gerard de Groot
Directeur Stichting Heart2Heart

V an dit boek word ik echt blij! Zo eerlijk en kwetsbaar geschreven. Ik heb zelf weer 

mooie en nieuwe inzichten gekregen. Een diepe bewustwording van de kracht van 

blijdschap. Een blijdschap die niet gebaseerd is op mijn omstandigheden, maar op de 

rijkdom die ligt in het met God verbonden zijn. Ik vind het mooi dat Ruth haar verhaal 

en ook dat van anderen zo levendig kan verwoorden. Het leest heel makkelijk, is bijbel-

getrouw en daagt je uit om zelf in beweging te komen en bewust te kiezen voor een 

leven in blijdschap. Dit boek is vreugdevol genieten.

  

Erica Duenk
Oprichter His Healing Voice

Health & Training Center

AANBEVELINGEN
d
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Ontdek de kracht van blijdschap

 

Ruth heeft de moed gehad om voor ons, nuchtere Nederlanders, een boek te schrijven 

over de kracht van blijdschap. Tijdens het lezen moest ik regelmatig denken aan 

een oud gezegde. ‘Ik dans niet omdat ik blij ben, maar ik ben blij omdat ik dans.’ Het 

spanningsveld tussen kiezen voor blijdschap maar ook eerlijk zijn over je emoties wordt 

door Ruth niet ontkend. Sterker nog, haar persoonlijke lessen en vele voorbeelden 

zullen je helpen om ondanks reële omstandigheden toch te kunnen kiezen voor blijd-

schap.    

 

Walfried Giltjes
Voorganger Shelter Haarlem

Leider Life Leaders Network

Je hebt een fantastisch boek in handen van Ruth van Mierlo. Zoals de titel van haar 

boek ‘Ontdek de kracht van blijdschap’ je uitdaagt, neemt Ruth je dieper mee in 

het Woord van God over blijdschap die niet afhankelijk is van je aardse situatie. Wat 

valt er nog veel te ontdekken over de kracht van blijdschap. De afwisseling van helder 

onderwijs, prachtige getuigenissen, bijbelse proclamaties en prikkelende vragen helpen 

je op weg om het praktisch toe te passen en nieuwe dimensies van blijdschap te ervaren. 

De vreugde van de Heer is je kracht! 

Astrid Feddes
Oprichter Destined to Reign

z
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Lachen is gezond en positief denken ook. We weten het allemaal. Maar ondanks alle 

zelfhulpboeken die er in de schappen staan, is de werkelijkheid weerbarstig. Hoe werkt 

het dan om wél altijd blij te zijn?

 

Nieuwsgierig opende ik daarom het manuscript van ‘Ontdek de kracht van blijdschap’. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik mij afvroeg hoe iemand een heel boek kon 

schrijven over iets wat mij tot dan toe een soort emotie of bewustzijnstoestand leek. 

Blijdschap leek mij vooral afhankelijk van de omstandigheden. Je bent blij als het goed 

gaat, maar niet als de problemen komen.

Ruth van Mierlo neemt je echter mee naar een blijdschap die veel dieper gaat dan een 

kortdurende emotie. Naar een vreugde die je verstand te boven gaat en die als een 

dragende kracht in je leven aanwezig is. Ook als alles tegenzit. 

In twaalf redenen voor vreugde werk je in dit boek ongemerkt aan een blijer leven. En 

een blij leven gaat daarbij niet in de eerste plaats om jezelf verwennen, het opwekken 

van een emotie of het produceren van een schaterlach. Het gaat om een dieper besef 

van Jezus, ook in onzekere tijden of als je grote uitdagingen moet overwinnen. 

Het boek leest makkelijk weg en geeft je een reeks praktische handvatten. Zoals lachen 

om je eigen fouten, bijvoorbeeld. Ruth zegt:  ‘Vier het proces met God, want religie eist 

perfectie maar genade niet. God viert elke stap die jij in geloof vooruitzet.‘ Nu moet je 

weten dat dit mij vooral aansprak, omdat ‘blijdschap’ in mijn calvinistisch, traditionele 

milieu bij voorbaat op de verdachtenbank zat. Laat staan ‘vreugde over jezelf’ waarbij 

mijn ambitieuze en perfectionistische persoonlijkheid ook niet echt helpend was. 

Daarom lijkt mij hoofdstuk 4 ‘Blij om wie je bent’ cruciaal. Daarin wordt psalm 139 

aangehaald waarin God kostelijke gedachten over ons koestert, meer dan er zandkorrels 

zijn. Zelf zag ik al heel wat mensen innerlijk genezen doordat ze deze psalm voor de 

spiegel hardop voorlazen en dan in elke regel hun eigen naam invulden. Zo krachtig 

is Gods Woord!

VOORWOORD
d
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Ontdek de kracht van blijdschap

Voor mij sprong ook het thema ‘Positief denken en spreken’ eruit. Vanuit Gods 

perspectief zijn wij mensen een eenheid van geest, ziel en lichaam. Het is de Heilige 

Geest die onze geest de mogelijkheid geeft om Zijn hoopvolle vreugde en vrede te 

ervaren. Dat werkt in op onze ziel en het bevordert de gezondheid van ons lichaam. 

Dit is het meest wezenlijke verschil tussen ‘christelijke’ blijdschap en ‘gewone’ blijd-

schap; christelijke blijdschap blijft ook in onzekere tijden bij je. Zou jij dat ook niet 

willen ontvangen en leren?

Maar in ‘Ontdek de kracht van blijdschap’ valt nog meer te ontdekken. Het onderwijs 

van Ruth wordt afgewisseld met authentieke verhalen van christenen. Er worden goede 

vragen aan jou gesteld om over na te denken. Maar ook de ‘spreek hardop over jezelf uit’ 

teksten zijn inspirerend en een beproefde manier om waarheid in je leven te brengen. 

Dat zal je denken veranderen.

Ruth van Mierlo schrijft en spreekt over een uniek onderwerp waar haast niemand over 

publiceert. Ze weet uit haar eigen leven wat het is om ‘opgebrand te zijn’ en het gevoel 

te kennen van ‘ik doe het niet goed genoeg’. Maar wie haar vandaag ontmoet, ziet een 

aanstekelijk blije vrouw die anderen waardeert en bemoedigt. 

 

Na het lezen van ‘Ontdek de kracht van blijdschap’ vind ik dit boek een must-read. 

Een boek dat ik ga weggeven aan allerlei mensen die lijden aan negatieve gedachten 

en die worstelen met dit leven. Mijn advies: maak deze ontdekkingstocht eerst zelf en 

geef er ook één weg aan iemand die het moeilijk heeft en juist de weg naar blijdschap 

weer moet ontdekken! 

Hans Maat
Directeur Stichting Return of Hope, 

voormalig directeur van het Evangelisch Werkverband
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We schrijven jullie deze dingen, met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. 
(1 Johannes 1:4 BB)

Waarom zou je blij zijn? Want laten we eerlijk zijn: het leven is vaak helemaal niet 

makkelijk. Van alles kan tegenzitten in je lichaam, in je gezin, op je werk, financieel, in je 

relaties… Misschien ga jij wel door een tijd waarin alles somber lijkt. Een geliefde ontvalt 

je, je mist hem of haar verschrikkelijk. Het voelt als een gat in je ziel, een schreeuwend 

lege plek. Je wist niet dat dit zo’n pijn kon doen.

Misschien hebben mensen zich tegen je gekeerd en voel je je enorm alleen. Je probeert 

hun hart te bereiken, maar je goedbedoelde pogingen worden met een harteloze knauw 

beantwoord. Je begrijpt het niet en vraagt je af hoe je ooit de relatie nog kunt herstellen.

Of misschien gaat het op zich allemaal best wel goed, maar voel je je gewoon niet echt 

gelukkig. En ervaar je een zeurend gevoel van ‘Is dit het? Er moet toch meer zijn? Is er 

nog een doel of bestemming voor mijn leven?’

Zou jij luchtiger en blijer in het leven willen staan? Wil jij vol zijn van blijdschap en 

bemoediging waar anderen van kunnen genieten? Zou je positiever willen denken? In 

de bijbeltekst die hierboven staat, lees je dat God wil dat je vol blijdschap bent. Dat 

je leeft vanuit de voortdurende stroom van Gods vreugde, ook in lastige omstandig-

heden. Niet een oppervlakkig gevoel dat jij bij jezelf naar boven moet zien te krijgen, 

maar een diepe, sprankelende vreugde die vanuit God naar jou overstroomt.

Zelf had ik de lessen in dit boek graag 25 jaar eerder geleerd. Als iemand negatief dacht, 

dan was ik het wel. Ik had vroeger zo sterk het gevoel: ik doe het niet goed, ik ben niet goed 

genoeg. Ik kon me enorm down voelen. Als de dag begon, zag ik wat ik allemaal moest 

doen en daar zag ik als een berg tegenop. Ik maakte me ongerust over van alles en nog wat 

en was erg bezig met wat mensen van mij dachten. Ik legde de lat hoog, voor anderen en 

voor mijzelf. Het was heel vermoeiend zo te leven, en ongezond. Ik kreeg een burn-out.  

Waarom blij?
INLEIDING
d
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Ontdek de kracht van blijdschap

Ik heb dit boek voor jou en mijzelf geschreven. Er is hoop en vreugde, midden in alle 

moeite. Ik ben geraakt door de woorden van Psalm 43. De schrijver ziet absoluut geen 

perspectief meer. Hij vraagt God: ‘Zend Uw licht en Uw waarheid, laten die mij leiden.’ 

Een heenwijzing naar Jezus.1 Dan volgt deze prachtige climax: ‘God, mijn blijdschap, 

mijn vreugde.’2 Volgens de voetnoot in de HSV staat hier letterlijk: ‘God, de blijdschap 

van mijn vreugde.’ God alleen is de Bron van echte, diepe vreugde; ‘God, the source 

of all my joy’ (NLT).

  

Kijk, hier draait het allemaal om. God verandert nooit. Zijn liefde is constant. Wat er 

ook gebeurt en wat je ook doet: God is liefde en Hij blijft altijd liefde. Nu nodigt Hij je 

uit: Laat Mijn liefde de bron van jouw blijdschap zijn!

  

Blij vanwege Gods genade
We hebben de neiging onze vervulling te zoeken in aardse zaken. Dat weet ik uit 

eigen ervaring. Jarenlang deed ik zo mijn best om iets te bereiken. Het goede salaris, 

het reizen en het mooie cv waren plezierig, maar maakten me niet blij vanbinnen. Wat 

vind ik het mooi te ontdekken dat het eigenlijk zo eenvoudig is om Gods blijdschap 

te ervaren. God zegt dat als we met volle aandacht naar Hem luisteren, we enorme 

vreugde ontvangen.3 Daar kan geen carrière, status of pil tegenop!

Joy because of Grace!
  

De blijdschap die God ons geeft is iets heel anders dan het ‘geluk’ waar de wereld over 

spreekt. Het woord ‘geluk’ heeft te maken met ‘lot’ en ‘gunstige omstandigheden’.4 (In 

het Engels: luck). Net als het Engelse woord happiness. Het eerste stukje ‘hap’ betekent 

‘chance, fortune’.5 Kortom, om gelukkig te kunnen zijn, moet het meezitten in het leven.

Maar het woord ‘blijdschap’ dat Jezus en Paulus gebruiken is het Griekse woord chara. 

Dit is sterk verwant aan charis, het woord voor ‘genade’. Dus, wat betekent blijdschap 

werkelijk? Niet iets wat van buitenaf komt door omstandigheden, maar bijbelse blijd-

schap is blijdschap vanwege Gods genade! In het Engels klinkt het zo mooi: Joy because 

of Grace!6
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Dit vind ik een geweldige ontdekking! We zijn blij vanwege Gods genade. En Zijn 

goedheid verandert nooit. God wil ons voortdurend vullen met Zijn stroom van genade.  

Daarom beginnen we dit boek met de liefde van God; wie Hij is en wat Hij voor je heeft 

gedaan. Ik geloof dat onzekerheid en een gebrek aan eigenwaarde de grootste redenen 

zijn waarom we geen vreugde ervaren. Maar als we Gods genade ontvangen, worden 

we blij. Dit is niet iets wat je een paar keer hoort en dan wel weet. Ik merk dat ik zelf 

iedere keer weer terug moet naar deze blije basis. Jezus is de Bron van je blijdschap. 

Zijn goedheid maakt je blij!

  

Kiezen voor blijdschap
Als je zou mogen kiezen tussen blij zijn of down en depressief, wat zou je dan liever 

zijn? Domme vraag? Natuurlijk wil je liever blij zijn! Toch is kiezen voor blijdschap een 

uitdaging. Want je voelt je niet altijd blij. En je hebt niet altijd zin om blij te doen, omdat 

de situatie niet leuk is. En, heel eerlijk, het is soms ook wel lekker om even te klagen 

wanneer je je miserabel voelt. Je slachtoffer te voelen van lastige omstandigheden of 

van mensen die je hebben benadeeld.

Ontmoediging en neerslachtigheid hebben de neiging om je lam te slaan, zodat er geen 

leven meer uit je komt. Terwijl God je juist heeft gemaakt met de prachtige potentie 

om te sprankelen! Jij bent een kanaal voor Zijn liefde en bemoediging!

Dus waarom zou je blij zijn? Heel simpel, God wil dat je vol van Zijn vreugde bent. Hij wil 

dat het goed met je gaat. Hij wil dat je plezier hebt! En Hij wil ook dat je Zijn blijdschap 

doorgeeft aan anderen. Door vol vreugde te zijn, laat je zien hoe goed jouw Koning is. 

Je laat zien wat jouw hemelse Vader voor je heeft gedaan. Je bent Zijn ambassadeur; 

je weerspiegelt Zijn Koninkrijk door je vreugdevolle houding. Je eert Hem door Hem 

met blijdschap te dienen.

Uitnodiging 
Blijdschap is trouwens geen suggestie van God, maar een heldere uitnodiging: Verblijd 

je altijd in de Heer! Ik zeg het opnieuw: Verblijd je! (Filippenzen 4:4). God geeft er 

een geweldige belofte bij: Want de vreugde van de Heer is je kracht (Nehemia 8:10). 

Wanneer je je verheugt in Hem, opent zich een enorme bron van kracht voor jou. Met 

een helende werking voor je lichaam en je ziel.
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Mag je dan nooit eens treurig zijn? Natuurlijk wel! God heeft ons emoties gegeven en 

het kan heel gezond zijn om te huilen wanneer het je te veel wordt. Paulus roept ons 

op om hierin met elkaar mee te voelen.7 Maar ook midden in dat alles wil God jouw 

Bron van vreugde zijn. Het is zo mooi dat God jou wil troosten, zodat jij anderen weer 

kunt troosten met de troost die God je geeft.8

 

Blijdschap of vreugde?
In het Engels is het lekker makkelijk. Daar is alles ‘joy’! Maar in het Nederlands kun je 

‘blij’ zijn of ‘vreugde’ beleven. Wat is nu het verschil? En, is er eigenlijk wel een verschil? 

Inmiddels heb ik veel mensen gevraagd naar hun beleving bij deze woorden. Ik kies 

zelf vaak voor het woord ‘blij’, want dat vind ik vrolijk klinken. Maar ‘blij’ is ook een 

woord dat je kunt associëren met een ‘blij gevoel’; een kortstondige oppervlakkige 

emotie afhankelijk van omstandigheden. Het woord ‘vreugde’ gaat voor veel chris-

tenen dieper; onafhankelijk van je gevoel of omstandigheden. Overigens heb ik ook 

mensen gesproken die het woord ‘vreugde’ ouderwets vinden en liever spreken over 

‘blij’ en ‘blijdschap’. 

 

In het Nederlands lijkt het dus een beetje ingewikkeld, ook als je kijkt naar verschil-

lende bijbelvertalingen. Zo zien we in de HSV ‘blijdschap’ als vrucht van de Geest en 

in de NBV ‘vreugde’ (Galaten 5:22). De NBV zegt: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven.’ Het 

Boek spreekt over ‘Wees blij in de Here’. En de HSV zegt: ‘Verblijd u altijd in de Heere’ 

(Filippenzen 4:4a).

 

Er is dus geen goed of fout, want in het Nieuwe Testament is het allemaal hetzelfde 

Griekse grondwoord chara. En in het Engels dus gewoon joy. In dit boek gebruik ik de 

woorden ‘vreugde’, ‘blij’ en ‘blijdschap’ door elkaar heen, om iedereen aan te spreken. 

En om te vieren dat er zoveel prachtige woorden zijn om zoiets moois te typeren.

 

Hoe doe je dat… altijd blij zijn?
Weet je wat mij intrigeert? Die verhalen van mensen die ervoor kiezen om vol vreugde 

te leven terwijl ze het niet gemakkelijk hebben. Hoe doen ze dat, blij zijn in lastige 

situaties? Wanneer je vervolgd wordt omwille van je geloof? Wanneer je verdriet hebt 

om de dood van je geliefde? Wanneer je lichaam weigert mee te werken? Voor mij 
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zijn dit soort mensen inspirerende voorbeelden. Het zijn mensen die kiezen om van 

Gods liefde te drinken, midden in hun uitdagende omstandigheden. Juist in hun diepte 

ervaren ze Gods geweldige genade en vreugde, en zo hebben ze een blije aantrek-

kingskracht naar de mensen om hen heen. Ik heb met zulke mensen gesproken. Hun 

verhalen vind je ook in dit boek. 

 

Dit is een echt doe-boek. Je ontvangt veel praktische handvatten, bemoedigingen, 

mooie bijbelteksten om je vreugde te vergroten. Je vindt inspiratie, tips en oefeningen 

om blij te denken en om aanstekelijk blij te zijn naar je omgeving toe. Wat fijn om je 

te realiseren dat je dit niet alleen hoeft te doen. De Heilige Geest is je Helper en Hij 

wil je Zijn blijdschap geven! 

 

Ten slotte: De allergrootste reden om blij te zijn is de hoop die voor ons ligt. We 

kijken zo uit naar het allergrootste feest waar heel de schepping op wacht. Wat een 

geweldig blij vooruitzicht: Jezus komt terug! We zullen één met Hem zijn voor altijd!  

Ondertussen bouwen we mee aan Zijn Koninkrijk op aarde. Ieder van ons heeft een 

roeping, en gaven en talenten gekregen. God heeft mooie plannen voor jou en jij mag 

volop stralen. Daarin houden we elkaar vast. We zijn allemaal in ontwikkeling; dit is 

een School of Joy! 

 

Twaalf redenen voor vreugde
Hieronder vind je twaalf redenen om blij te zijn. (Er zijn er vast meer, dus vul de lijst 

zelf maar aan!) Ik heb ze in de ik-vorm neergezet, zodat je ze gemakkelijk over jezelf 

kunt uitspreken! 

Ik ben blij… 

  1  Omdat God zo goed is voor mij. 

 (Psalm 100) 
 
  2 Omdat God wil dat ik mij verblijd in Hem. 

 (Filippenzen 3:1 en 4:4, Psalm 68:4-5, Romeinen 12:12) 
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 3 Omdat ik God eer door Hem met blijdschap te dienen.  

 (Psalm 100:2) 
 

 4 Omdat ik bij God hoor, dankzij Jezus. Mijn naam is opgetekend in de hemel. 

 (Lukas 10:20, Handelingen 13:48, Handelingen 16:34, Handelingen 8:39) 
 
 5 Omdat het veel leuker is om positief te zijn dan negatief. 

 (Wie vindt het nou leuk om down en depressief te zijn?) 
 

 6 Omdat ik daardoor veel gezelliger ben voor mijn omgeving. 

 (Wie vindt het leuk om bij een zuurpruim op visite te gaan die alleen maar 

 aan het klagen is? Blij zijn maakt je aantrekkelijk.)

 7 Omdat ik in Gods aanwezigheid Zijn volheid van vreugde ontvang. 

 (Psalm 16:11)  

 8 Omdat de vreugde van de Heer mijn kracht is.  

 Die kracht heb je nodig, juist midden in de strijd! (Nehemia 8:10b) 

 9 Omdat een blij hart mijn genezing bevordert.  

 (Spreuken 17:22, Spreuken 15:13) 

 

10  Omdat ik met blijdschap water schep uit Zijn bronnen van redding, 

 overwinning en voorspoed.  

 (Jesaja 12:3)

11 Omdat mijn blije lofprijs een krachtig wapen is tegen de duisternis.  

 (Handelingen 16:25-26, Psalm 8:3 samen met Mattheüs 21:16)

12 Omdat ik er zo naar uitzie om voor eeuwig bij Jezus te zijn. 

 (Openbaring 19:7-9 en Openbaring 22:17) 
 

Doe je mee? 

Spreek dan elk punt hardop uit over jezelf!

 



17

De schatkamer
Als kind had ik een leuk vriendinnetje met wie ik veel speelde. Toen zij zes was, 

verhuisde haar gezin naar een oud, statig herenhuis. Ik mocht daar logeren. Het was 

een voormalige burgemeesterswoning en dat was superspannend voor avontuurlijk 

ingestelde kinderen. Ik vond het geweldig om daar verstoppertje te spelen en 

verborgen ruimtes te ontdekken. Zo beeldde ik me in dat wanneer ik op een paneel 

in de donkergekleurde houten lambrisering drukte, er zich plotseling een toegang 

opende naar een belangrijke, geheime kamer. Ik hoorde dat er onderduikers verstopt 

hadden gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat er ook een kluis was.  

Op een dag mocht ik deze schatkamer zien. Ik herinner me nog de grote stalen deuren 

die een kind van mijn leeftijd onmogelijk zelf kon openen. De kluis was nu leeg, maar in 

mijn verbeelding stond daar een grote schatkist. Als je de sleutel had gevonden, kreeg 

je toegang tot zware staven goud, oude muntstukken, kostbare juwelen en belangrijke 

eigendomsakten. 

 

Het verbond
Dit lijkt een fantasierijke kinderdroom, maar zou het geestelijk zo kunnen zijn dat 

we werkelijk toegang hebben tot verborgen schatten? Kun je je voorstellen dat God 

eigendomsakten op jouw naam heeft staan? Dat Gods overeenkomst met jou nog veel 

meer rijkdommen bevat dan de kluis van deze voormalige burgemeesterswoning? Ik 

ben ervan overtuigd. Graag neem ik je mee in de onmetelijke vreugde van het bloed-

verbond, waaraan jij deel hebt dankzij Jezus. 

Met verwondering ontdek ik dat God wil dat we de rijkdom van Zijn verbond leren 

kennen: ‘Vertrouwelijk gaat de HEER om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun 

bekend’ (Psalm 25:14 HSV).

Blij om wat God
 voor je heeft gedaan

1
A
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Ontdek de kracht van blijdschap

‘Hem vrezen’ betekent niet dat je bang bent voor God, maar dat je Hem eert en ontzag 

hebt voor Hem. Hij onthult Zijn geheimen alleen aan de mensen die van Hem houden. In 

Het Boek staat: ‘De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen. 

Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen’ (Psalm 25:14).

 

Hier gaat zoiets persoonlijks van uit. Elke keer word ik weer geraakt door de tere kwets-

baarheid die God hier laat zien. De Heer wil de diepe betekenis van Zijn verbond 

onthullen aan hen die Hem eren. Hij wil Zichzelf alleen laten kennen in die intieme, 

vertrouwelijke relatie met ons. Net als in een huwelijk. Het huwelijksverbond tussen 

man en vrouw is dan ook een afspiegeling van Gods liefdesrelatie met ons.9 

 

Het allergrootste liefdesverhaal
De Bijbel is één groot liefdesverhaal, over een liefdevolle Vader die voor Zijn Zoon een 

bruid zoekt. Zijn bruid zijn wij. Zijn plan is dat we helemaal één worden met Jezus. Die 

relatie geeft zo’n blijdschap! Een vreugde die compleet en volmaakt is.10 Niets kan je 

meer vullen dan één te zijn met de Bron van liefde. 

God maakte jou en mij zo dat we precies op Hem lijken11, zodat Hij vriendschap kan 

hebben met ons en wij vanuit Zijn liefde en blijdschap kunnen leven. Dat is altijd Zijn 

grote verlangen geweest. Maar de mens zondigde en kon door de zonde niet meer bij 

deze perfect heilige en liefdevolle God horen. De mens was ontrouw aan God en raakte 

daardoor gescheiden van Hem.12 De relatie was verwoest. 

Ik word geraakt door het hartverscheurende verhaal van Hosea.13 God zegt dat Hosea 

moet trouwen met een prostituee, om zo te symboliseren dat Gods volk ontrouw is aan 

Hem. God heeft ook gevoel! Maar ondanks de pijn van afgewezen te zijn, blijft God trouw. 

Hij verbreekt nooit Zijn beloften: ‘Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot 

Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In 

trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen’ (Hosea 2:19-20 HSV). 

God wil zo’n intieme relatie hebben met Zijn volk, dat Hij Zich hun ‘Man, Echtgenoot’ 

noemt.14 Wat een geweldig liefdesverhaal! In Zijn liefde heeft Hij een nieuw verbond 

gesloten met ‘het huis van Israël en het huis van Juda’ (Jeremia 31:31-34). En wat zo 

prachtig is: Wij, de gelovigen uit de volkeren, worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan dit nieuwe verbond!15 Wat een reden tot vreugde! Jezus roept ons dan ook op om 

blij te zijn: ‘Wees blij, volken, samen met Zijn volk’ (Romeinen 15:10 BB).
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Blij om wat God voor je heeft gedaan

Bloedverbond
Jaren geleden verhuisden Ben en ik met onze twee jonge kinderen naar de Verenigde 

Staten. God had de grote wens in ons hart gelegd om heel persoonlijk Zijn liefde beter 

te leren kennen door een bijbelschool te gaan doen. Ben zegde zijn baan op en op 

wonderlijke wijze kregen we daar een huis en een auto. Die eerste dag op de bijbel-

school zal ik nooit vergeten. Voor het derde uur staat ‘Blood Covenant’ op het lespro-

gramma. Ik vraag me af wat dat is. Ik heb nou eenmaal geen kerkelijke achtergrond, 

dus het onderwerp ‘bloedverbond’ klinkt mij eng en ‘bloederig’ in de oren. Ik zie er 

niet naar uit. Totdat ik de bevlogen docent hoor, die met veel enthousiasme vertelt 

over dit misschien wel mooiste onderwerp in de Bijbel. Na één uur denk ik: Hier wil ik 

meer van weten! Na zestien uur les over het bloedverbond ben ik helemaal verkocht. 

De jaren daarna blijf ik erop studeren, in verwondering over wat God heeft gedaan. Dit 

onderwijs verandert mijn leven.

 

De profeet Jesaja is opgetogen wanneer hij denkt aan het nieuwe verbond. Hij leeft zo’n 

zevenhonderd jaar voordat Christus komt, maar krijgt dan al een blik in de toekomst. 

Hij jubelt het uit: ‘Ik ben zo blij!’

‘Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,  

mijn ziel verheugt zich in mijn God,  

want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,  

de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan.’  

Jesaja 61:10 HSV

 

Dit is pure verbondstaal! ‘Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel 

van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan!’ Je zult deze begrippen zien terugkomen als 

we kijken naar de ceremonie waarin een bloedverbond werd gesloten.

Mooi vind ik dat Jesaja zegt: ‘Ik ben zeer vrolijk in de Heer!’ Je bent niet blij in of vanuit 

jezelf. Je wordt ook niet echt blij vanbinnen door materie, spullen of een goede carrière-

switch. Echte blijdschap komt omdat je weet dat je in Hem bent. Dat je aan Hem 

verbonden bent. Deze vreugde is constant, wat er ook gebeurt. Daarom zegt Paulus: 

‘Verblijd je altijd in de Heer.’16 Ondanks alles.

Het begrijpen van wat het nieuwe verbond inhoudt, is de sleutel om op Hem te 


