Psalm 136

Als wij speken over goedheid, dan spreken wij van een vrucht van de Geest.
Maar als wij dan psalm 136 lezen dan lezen wij daar over de goedheid van God zelf.
Deze goedheid zoals er staat is tot in eeuwigheid. Die welgezindheid van God die is er altijd
dag en nacht.
Daartegenover staat de slechtheid van de mens, en bijzonder in onze dagen moeten wij
opnieuw vaststellen dat volgende Bijbeltekst sprekend is :
2 Timotheüs 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel,
kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
Daarentegen Gods genade.
Psalmen 13:5 Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn
hart.

Wat betekent dat nu : God is goed.?
In het Hebreeuws wordt het woord “chesed” gebruikt. Dit woord wil zeggen: liefde,
goedheid, trouw, vriendschap, barmhartigheid….
Het woord “chassidim” komt uit dit woord voort. En dit is best gekend onder de joden.
In Oost-Europa was er de eerste groep van joden die zich “chassidim” noemden.
Zij waren zeer loyaal en wilden zich aan de afspraken houden, welke werden verstaan onder
dit begrip.
Dit was in feite willen en te streven een leven naar het beeld van God of met goddelijke
goedheid. Sommigen zeggen: ik ben een goed mens, maar……….
God houdt zich inderdaad altijd aan Zijn afspraken en Zijn beloften.
Wij lezen bv in Jes.54:10
10 Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal
van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.

1

Dit is een geweldige belofte van God voor zijn volk, dat vandaag blijft zoeken om
vrede te vinden met zijn vijanden.
Doch hier gaat het over de standvastigheid van Gods goedheid.
In psalm 136 lezen wij hier waarom God goed is. Wat heeft Hij gedaan opdat wij zouden
kunnen zeggen : God is goed.

DE GOEDHEID VAN DE MENS.
Wat betekent deze? Wij horen wel soms zeggen, dat was een goed mens. Of dat zijn goede
mensen. Wij lezen :
11 Er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;12 allen zijn
afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is,
zelfs niet een.Rom.3

Wat Paulus hier schrijft moet ieder mens doen denken, want iedereen heeft de
neiging van zich te denken dat hij goed, of beter dan anderen.
Luistert maar op begrafenissen, dan zijn ze allemaal even goed, je zou denken dat ze
allemaal de hemel binnengaan! Helaas! Jammer!
Het zijn slechts de mensen die denken over zichzelf dat ze zondig zijn, die beginnen na te
denken over vergeving en hun geweten. Wie tot, geloof in Jezus is gekomen heeft zonde
beleden, en erop vertrouwt dat Jezus bloed er was om verzoening te krijgen met God.

Wat Jezus zei tegen de rijke jongeling.
Wij lezen Mattheus 19 :14-22
Opnieuw vinden wij hier : Er is maar
een die goed doet : God!
Vele mensen denken door goed te
doen in de hemel te komen, maar ze
zijn ook wel bewust van hetgeen ze
kwaad doen, doch daarover wordt
merendeel gezwegen.
Toen de jongeling hoorde wat goed
doen was ( verkopen en geven aan
de armen) ging hij bedroefd heen!
Dit was het knelpunt. Het komt door
de vrucht van de Geest dat mensen
tot geloof komen en bezittingen
verkopen en ze in het werk van God
beleggen. Men kan Jezus volgen of
je kunt de duivel volgen, Jezus vraagt het gewoon, de duivel heeft nog weinig tijd, dwingt
sluw, uw gezondheid afnemen, uw vrijheid en dan uw welvaart of geld afnemen. (Kanker,
Corona, enz.)
Gods geboden zijn goed.
Zijn geboden van mensen goed? Bv : abortus, euthanasie, enz. Kan dit niet worden
voorkomen? Wil een mens zich richten naar het goede, dan kan hij niet zonder de Bijbel, het
woord van God.
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WAT WIL GOD IN ZIJN GOEDHEID DOEN?

Hij wil het uitwerken in de mensen! Dat is de grote bekommernis van God voor
ons. Hij weet dat wij dit uit onszelf niet kunnen. Galaten 5
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Daaraan is een voorwaarde verbonden : de H. Geest hebben ontvangen. De H.
Geest in ons laten werken.
Deut.7
9 opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het
verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden
onderhouden, tot in duizend geslachten;
10 maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding door hem te
gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie Hem haat, aan hem persoonlijk vergeldt Hij
het.

Wij kunnen wel spreken van de goedheid van God, maar dat kan ons slechts tot
zegen zijn, indien wij luisteren naar Hem, en streven gehoor te geven.
Ook zond hij profeten om deze dingen te laten spreken:
Hosea 4
4 Wat zal Ik u aandoen, o Efraim? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde
is als een morgenwolk, en als een dauw die in de vroegte vergaat.

6 Want in liefde (lees goedertierenheid) heb Ik behagen en niet in
slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.
God zag bij zijn volk wel goedheid, maar ze was zeer kortstondig, als
een morgenwolk, snel voorbijgaand. Die goedheid bestond erin dat ze
gehoor gaven aan Gods woorden.
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In openbar.2 tot de gemeente te Efeze:
2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt
verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet
zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden, 3 en gij hebt volharding en hebt verdragen
om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden.
4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste
werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen,
indien gij u niet bekeert.
Christenen moeten zich beroepen op de goedheid en de genade van God!
Psalmen 25:7 gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk
mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.
Daniël 9:4 ¶ En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here,
Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens
hen die U liefhebben en uw geboden bewaren;
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