Woordenschat: Goedertierenheid
Gepubliceerd in De Bazuin (https://debazuin.nl)

Woordenschat: Goedertierenheid
Datum: 07/12/2018
Jaargang: 12
Nummer: 19
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Schrijver: E. de Marie-de Ruig
De vorige keer hebben we twee woorden besproken: ‘ gerechtigheid’ en ‘ rechtvaardigheid’. Deze
twee woorden hebben alles te maken met onze verhouding tot God. Opnieuw zagen we hoe groot
het wonder is dat God ons door Zijn Zoon weer heeft aangenomen tot Zijn kinderen.
Deze keer willen we het woord ‘ goedertierenheid’ gaan bespreken. Lees je mee?

Betekenis
‘ Goedertierenheid’ is vast niet een woord wat je heel vaak gebruikt. Je hoort het waarschijnlijk
alleen maar als er uit de Bijbel wordt gelezen. Daarom is het goed om stil te staan bij dit woord, want
in de Bijbel wordt dit woord heel vaak gebruikt. Zeker in het Oude Testament.

In het Hebreeuws wordt er een woord gebruikt dat niet te vertalen is door één woord in het
Nederlands. In ieder geval heeft het te maken met goedheid, die zich uit naar anderen. Het gaat dus
uit van een relatie. In de Bijbel lezen we over de relatie die God met de mensen aangaat. God sluit
dan een verbond. God laat in dit verbond zien dat Hij ‘ goedertieren’ is. Je kunt ‘ goedertierenheid’
niet los zien van het verbond.

Laten we samen kijken op welke manier deze ‘ goedertierenheid’ in de Bijbel wordt beschreven. Ook
nu beginnen we bij het Oude Testament. Lees je mee?

De goedertierenheid van God
Lezen: 2 Sam. 7:1-172 Sam. 7: 1-17:
1. En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat, en de HEERE hem rust gegeven had van al zijn
vijanden rondom,
2. Zo zeide de koning tot den profeet Nathan: Zie toch, ik woon in een cederen huis, en de ark Gods
woont in het midden der gordijnen.
3. En Nathan zeide tot den koning: Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u.
4. Maar het gebeurde in denzelfden nacht, dat het woord des HEEREN tot Nathan geschiedde,
zeggende:
5. Ga, en zeg tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt de HEERE: Zoudt gij Mij een huis bouwen tot Mijn
woning?
6. Want Ik heb in geen huis gewoond, van dien dag af, dat Ik de kinderen Israels uit Egypte
opvoerde, tot op dezen dag; maar Ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel.
7. Overal, waar Ik met al de kinderen Israels heb gewandeld, heb Ik wel een woord gesproken met
een der stammen Israels, dien Ik bevolen heb Mijn volk Israel te weiden, zeggende: Waarom bouwt
gij Mij niet een cederen huis?
8. Nu dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb
u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over Mijn
volk, over Israel.
9. En Ik ben met u geweest, overal, waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht
uitgeroeid; en Ik heb u een groten naam gemaakt, als den naam der groten, die op de aarde zijn.
10. En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats
wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem
niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst.
11. En van dien dag af, dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israel. Doch u heb Ik rust
gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de HEERE te kennen, dat de HEERE u een huis maken zal.
© 2007-2020 Deputaten Curatoren Landelijk kerkblad en website; De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Pagina 1 van 3

Woordenschat: Goedertierenheid
Gepubliceerd in De Bazuin (https://debazuin.nl)
12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw
zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.
13. Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in
eeuwigheid.
14. Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik
hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.
15. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul,
dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen.
16. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel
zal vast zijn tot in eeuwigheid.
17. Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.
Meer... | Sluiten

Jullie kennen allemaal koning David wel. Koning David was een koning die door de HEERE was
uitgekozen om koning over Israel te zijn. Koning David heeft in zijn leven laten zien dat hij de HEERE
wilde dienen. Maar, we weten ook dat hij ook verkeerde dingen heeft gedaan. Weet je nog dat hij
Uria expres vooraan in het leger liet staan, zodat hij gedood werd in de oorlog? Koning David wilde
namelijk met de vrouw van Uria, Bathseba, trouwen. Koning David werd door de HEERE gestraft,
want het kindje van Koning David en Bathseba stierf.
Deze geschiedenis vind je in 2 Sam. 12.
Koning David was dus een koning die zich wel wilde houden aan de eisen van het verbond, maar ook
hij ging steeds weer in tegen Gods verbond.

Het gedeelte wat we samen gelezen hebben staat iets voor deze geschiedenis. Koning David heeft
de ark van de HEERE naar Jeruzalem gebracht. Weet je nog dat hij huppelde van blijdschap? Zijn
vrouw Michal vond dat maar niks.

En nu hebben we gelezen dat koning David graag een huis voor de HEERE wil bouwen. Hij spreekt
hierover met de profeet Nathan. Deze profeet geeft hem dan de volgende boodschap van de HEERE:

Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die
uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.
Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig
bevestigen (2 Sam. 7:122 Sam. 7: 12
12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw
zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.
Meer... | Sluiten, 132 Sam. 7:13. Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns
koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.
Meer... | Sluiten).

Koning David mag het huis van de HEERE niet bouwen. Koning David is de koning die het rijk van
Israel mag opbouwen, hij is een koning die oorlog voert. Het huis van God mag pas gebouwd worden
als er rust is en dat zal zijn bij Davids zoon. Dit is de latere koning Salomo, een zoon van koning
David en Bathseba.

Even later belooft de HEERE: ” Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken. ” De HEERE belooft
trouw aan koning Salomo. Hij heeft beloofd dat uit het geslacht van koning David de Messias
geboren zal worden. Je ziet hier dat ‘ goedertierenheid’ alles te maken heeft met Gods trouw in het
verbond. In het verbond wat Hij met Abraham heeft gesloten, heeft Hij beloofd dat de Messias zou
komen. En hier belooft Hij David opnieuw dat de Messias uit zijn nageslacht geboren zal worden.

In het Nieuwe Testament lezen we ook van Gods goedertierenheid. Lees je weer mee?
© 2007-2020 Deputaten Curatoren Landelijk kerkblad en website; De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Pagina 2 van 3

Woordenschat: Goedertierenheid
Gepubliceerd in De Bazuin (https://debazuin.nl)

Onze Zaligmaker
Lezen: Tit. 3:3Tit. 3: 3
3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en
wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.
Meer... | Sluiten -5

In het Nieuwe Testament kom je het woord ‘ goedertierenheid’ niet zo vaak tegen. Dat komt omdat
de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament niet het Hebreeuws is. Vergelijkbare woorden die
je in het Nieuwe Testament tegen komt, zijn: erbarmen, barmhartigheid, genade, trouw, geloof, enz.

In het gedeelte wat we net gelezen hebben, komen een aantal woorden terug die we al eerder
hebben besproken. Weet je de betekenis nog?
Hier wordt Jezus Christus ‘ de goedertierenheid van God’ genoemd. Gods ‘ goedertierenheid’ komt
dus tot uiting in de komst van Jezus Christus. Daaruit blijkt hoe groot Gods liefde en goedheid voor
ons. Hij gaat niet af op onze werken, want die zijn zondig en niet rechtvaardig. Maar in Zijn
barmhartigheid is hij trouw aan Zijn verbond. Hij doet wat Hij zegt. ‘ Goedertierenheid’ is dus ook
hier meer dan trouw alleen. Het is trouw in het verbond. God doet wat Hij beloofd heeft.

Wat een wonder van genade! Daar mag je de HEERE elke dag voor danken.

Volkomen liefde
Lezen: Artikel 20, Nederlandse Geloofsbelijdenis

Je zult misschien denken: ‘ in dit artikel komt het woord ‘ goedertierenheid’ helemaal niet voor.
Waarom hebben we dit gelezen? ’
Als we dit artikel goed lezen, lezen we wel over Gods ‘ goedertierenheid’, Kijk maar eens goed naar
de betekenis. In het artikel wat we net gelezen hebben, lezen we opnieuw over Gods ‘
rechtvaardigheid’ en ‘ barmhartigheid’ in Christus. We hebben net besproken dat Gods ‘
goedertierenheid’ tot uiting komt in de komst van Jezus Christus. Hier lezen we opnieuw hoe groot
Gods liefde voor ons mensen is. Er staat zelfs:

’ Zijn goedheid en barmhartigheid heeft Hij uitgestort over ons, die schuldig waren en verdienden
veroordeeld te worden. ’

In het woord ‘ uitgestort’ komt tot uitdrukking hoe groot dit wonder is. Dan kan je niet anders dan
God dankbaar zijn.

En dan kan je ook zingen:
Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het laatste nageslacht.
Ps. 100:4Ps. 100: 4
4. Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
Meer... | Sluiten
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