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Iedere levende sterveling zou deze vraag wel eens in zijn leven kunnen stellen, en er 
eens over kunnen nadenken. Ben je een goed mens in Gods ogen? Vandaag zijn er  
weinigen die aan God denken, men is bijna zijn Schepper helemaal vergeten. God 
vergeet echter niets, Hij kent ieder mens persoonlijk en bij name. Bijzonder heeft Hij 
aandacht voor al Zijn aangenomen kinderen, en kijkt of ze Hem welgevallig zijn. 
“Have pleasure” ! 
 
God sprak over Zijn zoon, en liet de wereld jaren vooraf  weten door het schrijven 
van de profeet Jesaja,  dat zijn zoon naar deze wereld zou komen. Jezus zou 
gerechtigheid prediken, zieken genezen, doden opwekken, en de enige oplossing 
worden voor een zondige en vergankelijke wereld.  Een eerste profetie over Jezus.  
 

Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie 
Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij 

zal de volken het recht openbaren. Jes.42:1 

 
God liet duidelijk horen dat Hij een welgevallen had in Zijn zoon, ook de apostel 
Petrus was sterk onder de indruk van Gods woorden uit de hemelen. 
 

Tijdens de verheerlijking. 
 
Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de 
hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met 
Hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, 
en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat 
de dag aanbreekt en de morgenster 
opgaat in uw harten. 2 Petr.1 

 
De apostel Petrus was sterk onder de indruk van deze ernstige woorden van God. 
Daarom vinden wij in de context, dat Petrus wijst naar het profetische woord, om 
daar voldoende aandacht aan te geven. Op deze wijze van luisteren bent u ook 
welgevallig in de ogen van God. Ouders hebben soms ook een welbehagen in hun 
gehoorzame kinderen, die kinderen hebben verwachtingen van hun ouders. 
Ongehoorzame kinderen, als teken van onze hedendaagse tijd, zijn God en hun 
ouders niet welgevallig, het brengt hartenpijn, verdriet, in plaats van vreugde. 
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Christenen zonder belangstelling voor het profetische woord, welke niet uitzien naar 
de wederkomst, zijn deze Hem welgevallig denkt u ?  Zijn dit geen dwaze maagden? 
De Bijbel lezen, is luisteren naar Gods stem uit de hemel! 
 
Bij de verheerlijking op de berg leerde en toonde Jezus iets aan zijn discipelen, 
namelijk een heenwijzen naar de opstanding, en de geheime opname. Zo wie 
opkeek naar Jezus, en Hem volgde, was en is God welgevallig. Hij zal het beloofde 
zeker krijgen, een verheerlijkt hemels lichaam! Leven in Gods aanwezigheid, de 
wens van God zelf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de doop van Jezus. 
 
En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en 
in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een 
duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij 
zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. Luc.3:22 

 
Het originele Grieks: “Dit is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem”. Opnieuw 
laat God zien hoe Hij altijd meeleeft met het gebeuren op aarde. Dat is ook zo bij 
ieder mens die tot geloof in Jezus komt en zich laat dopen. Daar is dan een 
welbehagen en grote blijdschap in de hemel. Ook blijdschap bij de engelen van 
God. Deze dingen zien wij niet, maar ze zijn er wel. Er was ook blijdschap wanneer 
de verloren zoon thuis kwam en genade vond van zijn vader. Het werd feest! 
(Luk.15:7). 
  

KAN IEDEREEN GOD WELGEVALLIG ZIJN? 
 
Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt 
zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, 
kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, 
althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus 
niet heeft, die behoort Hem niet toe. Rom.8:5 
 
Het is goed duidelijk dat iemand welke nog wereldse gedachten en principes volgt, 
als : “Ik ben een goed mens”, “ik doe goede werken” “Ik doe niemand kwaad” “Ik ga 
naar een kerk, uit zelfbehagen”  enz. zeker nog een humanistische of religieuze 
geest heeft. Iemand kan bij zichzelf denken, ik zal een gift doen, dan zal God mij later 
wel genadig zijn… 
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Doch hij neemt afstand van Gods wet, hij onderwerpt zich niet 
daaraan, met andere woorden klaar om straks de wetteloze te 
volgen. De wet is de Thora, en dat betekent onderwijs en 
raad. De wet is er niet altijd geweest.  
Wie op zijn eigen vrijheden en principes staat, kan hem niet 
welgevallig zijn. In de geschiedenis zocht men naar Babelse 
leeuw, symbool van eenheid in een bepaalde vrijheid. 
Daarom is er de waarschuwing voor verdichtsels, fabels en 
filosofie. ( 2 Tim.4:4)  
Europa zoekt tevergeefs naar een eigen eenheid. Een 
Europees of ander leger is God niet welgevallig.(Ps.147:10)  
 
Op deze wijze kan niemand God niet welgevallig zijn. Iemand die Gods Geest niet 
heeft ontvangen kan hem niet welgevallig zijn, tenzij hij gaat geloven in de zoon van 
God en zich laat dopen en tenzij hij wedergeboren wordt uit water en geest.   
 

maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God 
komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Hebr.11:6 

 

WEES MIJ WELGEVALLIG VRAAGT GOD AAN AL ZIJN KINDEREN  
 
 

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden 
Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en 

Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. Rom.12:1 
 

Vroeger bracht men offers op een altaar, vele dieren werden geslacht. Alle inspanningen 
welke wij doen uit wederliefde tot de Here is Hem welgevallig. Wij kunnen onszelf toetsen of 
wij Hem welgevallig zijn. Hoe? Door te wandelen in hetgeen wat wij leren uit de Bijbel, want 
vroeger kenden wij dit niet, het was nog duisternis voor ons. Wie rekening houdt met 
goedheid, gerechtigheid en waarheid is Hem welgevallig. ( Ef.5:8,10). 
 
Wij dienen waakzaam te zijn dat wij geen dwalingen volgen, maar de rechte leer, want dan 
denken christenen Hem welgevallig te zijn, maar het is zelfbedrog! (Col.1:10). (Matth.7:22). 
Het is ook belangrijker God welgevallig te zijn dan mensen! Wie marketing praktijken wil 
gebruiken om de gemeente te laten groeien, of andere aantrekkelijke beloften om mensen te 
behagen, dan schrijft Paulus dat hij dan geen dienstknecht van Christus zou zijn. (Gal.1:10) 
(1 Thess.2:4)! 
  

GOD WELGEVALLIG ZIJN DOOR BIJBELSE PRINCIPES 
 
Wie geen aanstoot geeft, hetzij door het etensgedrag, is 
God welgevallig. Wie zou weigeren bij een ongelovige te 
eten van zwijn of drinken van wijn, zou God niet welgevallig 
zijn. God geeft raad door zijn spijswetten, wat goed of minder 
goed is voor zijn volk. Doch alles wat God schiep was goed.   
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Geef jezelf geen onnodig schuldgevoel of gewetensbezwaar, dat zou ongezond zijn. 
Ons behoud is niet afhankelijk van eten en drinken. Laat op deze wijze niemand 
verloren gaan, waarvoor Christus is gestorven. (Rom.14:15,18)  
 
Paulus werd niet rijk door het verkondigen van het evangelie, en hij was zeker niet 
geldzuchtig. Hij was ook geen welvaartsevangelist! Hij schrijft dit uit de gevangenis, 
en dankt voor de gift die hij ontving. Daarover schrijft hij dat dit als een welgevallig 
offer is. God zag het! (Fil.4:18).  
  
 

 DE ZEGEN VAN WELGEVALLIGHEID 
 

Psalm 37:23 Door de HERE worden de schreden van de man bevestigd, 
aan wiens weg Hij welgevallen heeft; 

 
Hier vinden wij in feite een voorwaardelijke belofte van Godswege, dat wie hem 
welgevallig is, ook de nodige bescherming zal ontvangen in het dagelijkse leven. Er 
is dus een verschil tussen de goddeloze en de christen bij beproevingen. Dit is ook 
wat David heeft ondervonden in zijn leven. 
 

Spreuken 16:7 Als iemands wegen de HERE behagen, 
doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. 

 
De geheime en plotse opname zal een zegen zijn als gevolg 
van welgevalligheid. Wij hebben een prachtig voorbeeld 
hierover, namelijk Henoch.  
 

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood 
niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had 

hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is 
van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was 

geweest;Hebr.11 
 

 
 

Eigenaardig dat wij over zijn goede werken weinig vinden, waarbij hij God welgevallig 
was. In zijn boeken vinden wij wel dat hij zijn zoon Methusalah en de kinderen leerde 
over gehoorzaamheid, gerechtigheid, en zorgen voor de armen. Hij werd 
opgetrokken tijdens zijn leven van in de eerste tot de zevende hemel. Hij was zeer 
gelovig, dit betekent dat hij door de Geest werd geleid, en werkte in het denken van 
deze mens. Bidden en Psalmzingen kunnen God welgevallig zijn, zoals: 
 
 

Psalm 19:15 Mogen de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser. 
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