
2 Corinthiërs 1:20
Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja;

daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

Hoeveel beloften van God er precies zijn, wordt door Paulus niet gemeld. Dat in tegenstelling tot de op zich
fraaie, maar loze bewering dat de Bijbel 365 beloften kent, voor elke dag één. Belangrijker dan het aantal,
waarbij je ook nog eens op moet passen dat je 'belofteteksten' niet uit hun verband rukt!, is wat Paulus hier wel
benadrukt - namelijk, dat God absoluut te vertrouwen is. Leg dat eens naast hoe wij mensen veelal zijn… En dit
laatste raakt de context waarbinnen het tekstwoord van deze week is gegeven, iets om allereerst eens goed acht
op te geven! Hoe betrouwbaar ben ik en hoe verkondig en bovenal leef ik God? Komt het met elkaar overeen of
vloekt het? Paulus benadrukt betrouwbaarheid.

Natuurlijk mogen - en moeten - we vervolgens de gegeven tekst voor zich laten spreken. Een zaak die zeker van
belang is in relatie tot wat in de afgelopen periode aan de orde is gekomen en al helemaal in relatie tot wat we
zagen onder de noemer 'het meest verbazingwekkende getuigenis over het verlossingswerk van Christus' dat, en
ik herhaal mezelf hier even, 'vervat werd in die bijzondere, vandaag de dag bijna niet meer te vatten uitspraak
van Paulus: 'sommigen uwer zijn dat geweest' (1 Cor. 6:11)'. Want, vallen alle beloften Gods niet samen in het
offer van zijn Zoon - Diens verlossingswerk? En is dat niet dé essentie van de verkondiging?
Dit gezegd hebbend, is het goed om te letten op wat Paulus als positie voor het ontvangen en ervaren van Gods
beloften (opnieuw) benadrukt: in Hem.

Hoeveel teleurstelling in en aan Godservaring op zich en het als realiteit kennen van Gods beloften voor en in
ons leven vinden hun oorsprong, denkt u, in het ons ontberen van die positiekeuze? Het 'in' wordt
opmerkelijkerwijs in de tekst gevolgd door 'door'! Let eens op hoe Paulus dat aangeeft: Ja, daarom is ook door
Hem…! Hij begint met het bevestigende 'ja'. Dat laadt de noodzaak van het 'in' en wel zodanig dat hij het zonder
schroom waagt om dan het redengevende bijvoeglijk naamwoord 'daarom' te gebruiken. Ofwel, als u, jij en ik
waarachtig waken in Hem te zijn en te blijven, dan zullen we het ja en amen van Gods trouw beleven. Dat laatste
- 'beleven' - wordt bevestigd in de woorden 'door ons' terwijl dat gezien wordt als eer geven aan God!

Wat eigenlijk in het gekozen tekstwoord opvalt is, dat het accent niet zozeer ligt op de betrouwbaarheid van de
beloften van God, maar eerder en vooral op mijn positiekeuze. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of ik evenals
Paulus en Silvanus en Timotheüs betrouwbaar ben. Dat zal blijken uit het wel of niet in Hem zijn en blijven.

Gebed
Groot is Uw trouw o Heer. Uw Woord en Uw beloften zijn ja en amen. Wie op U zijn geloof bouwt en in U is en
blijft mag dat per dag ervaren en zal nooit beschaamd uitkomen. Dank U voor Uw verlossende en helende liefde.
Maak mij aan U gelijk Heer Jezus. Amen.


