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Het oog van God
Op allerlei manieren wil God in Zijn Woord het vertrouwen van onze harten winnen. Zo houdt Hij ons
onder andere voor, dat alles wat aan en in Hem is, Zijn hele Persoon dus, voor ons bezig is. Zijn oog,
Zijn oor, Zijn arm, Zijn hand – alles gebruikt Hij voor ons.
In dit artikel willen we overdenken wat het oog van de Heer voor ons is en doet. Het oog van God is
op de gelovigen gericht om hun de weg te wijzen. ‘Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’ (Ps. 32:8).
Het is op hen gericht om hen te beschermen. ‘Het oog des HEEREN is over hen, die Hem vrezen, op
hen, die op Zijn goedertierenheid hopen’ (Ps. 33:18). Het is onafgebroken gericht op de Zijnen. ‘De
ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen’ (Ps. 34:16).
Hoe mooi is dit! Hoe bemoedigend! Nee, ‘Hij onttrekt Zijn ogen niet aan de rechtvaardigen’, zoals wij
in het Boek Job zo treffend horen uit de mond van Elihu (Job 36:7). Op Zijn tijd redt Hij hen ook uit en
verhoogt hen. Ja, ‘Zijn ogen doorlopen de ganse aarde’, zoals de ziener Hanani tot Asa zei, ‘om Zich
sterk te bewijzen aan hen, wier hart volkomen is tot Hem’ (2 Kron. 16:9). Zegt David niet in een van
zijn Psalmen, waar de Heer Zelf sprekend wordt ingevoerd: ‘Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in
het land’ (Ps. 101:6)?
Niets is bedekt voor het oog van God. ‘Zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?’ (Ps. 94:9).
‘Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van Mijn volk’ (Ex. 3:7). ‘De ogen des H EEREN zijn in alle
plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden’ (Spr. 15:3). God ziet de onrechtvaardigen, en
Zijn ziel haat het kwaad dat zij doen. Hij ziet ook de rechtvaardigen en Zijn hart verheugt zich erin dat
zij op Hem vertrouwen.
‘De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, de troon des HEEREN is in de hemel’. Maar dit is geen
bezwaar voor Hem om laag neer te zien op deze aarde! Er volgt verder: ‘Zijn ogen aanschouwen,
Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De HEERE proeft de rechtvaardige; maar de goddeloze,
en hem, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel ... Want de H EERE is rechtvaardig, Hij heeft
gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte’ (Ps. 11:4-7).
Amos zegt dan ook zo treffend dat ‘de ogen van de Heere H EERE’ tegen hen zijn die zondigen (Amos
9:8), want Hij is zoals Habakuk getuigt, ‘te rein van ogen, dan dat Hij het kwade zou zien’ (Hab. 1:13).
Hoe heerlijk dan, als wij ‘genade hebben gevonden in de ogen van de Heer’. Dit is het geval als wij
ons schuldig erkennen voor God en gelovig op de Heer Jezus zien. Mochten al Gods kinderen, nadat
God hun het bewustzijn gegeven heeft genade gevonden te hebben in Zijn ogen, zich altijd gelukkig
voelen onder Zijn ogen! Dit kan als zij zich beijveren Hem steeds te behagen. Laat daartoe steeds
hun ogen op Hem gericht zijn, ‘gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren; gelijk de
ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw’ (Ps. 123:2).
Schrijver onbekend.

