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Troost
In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te
allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.
Psalm 62:8,9
Toen David deze psalm dichtte, had hij de bescherming, de hulp en de troost van God al in
veel situaties ervaren. Hij had geleerd op de HEERE te vertrouwen en nu vermaande hij
anderen om het ook zo te doen.
Als Christen vinden we ook in het Nieuwe Testament bijzondere vertroostingen van onze
Heer, die we elkaar mogen toeroepen, om in het vertrouwen te worden gesterkt:
1. ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheüs 28:20). Er is
geen dag waarop Jezus Christus niet bij de Zijnen zou zijn. Hij verlaat hen niet.
2. ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede’
(Romeinen 8:28). Er is niets – ook als het nog zo moeilijk en bitter is – wat God in het
leven van Zijn kinderen toelaat, dat op de één of andere manier niet tot zegen zal
dienen. Achter alles staat Zijn liefde.
3. ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God’ (Filippi 4:6). Alles mogen we in
gebed voor God brengen. Hoe Hij daarop antwoordt, is Zijn zaak. Maar Hij zorgt
ervoor dat Zijn vrede, die alle verstand overstijgt, onze harten rustig en getroost
maakt. Zo kunnen we ook moeilijke situaties doorstaan.
4. ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de
barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze
verdrukking’ (2 Korinthe 1:3,4). Zijn troost is groter dan onze nood.

