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Geachte lezer,  
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie 
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het 
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de 
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te 
geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u 
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot 
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te 
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot 
troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte 
 
 
  
 
 

                   
    2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Laten wij beginnen met het Woord van God te openen en wel bij Efeze 3:14-21. Zullen wij met elkaar dit 
gedeelte samen lezen? 
Ef. 3:14-21 “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de 
aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 
door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. 
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de 
breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, 
opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte 
is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in 
Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen”. 

 
In vers 18-19 lazen wij: “Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat 
zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, 
die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”. 

Paulus moest hier door Gods Geest over “de vier Goddelijke dimensies” schrijven en die plaatste hij 
centraal in de liefde van God. Wij kennen hier eigenlijk maar drie dimensies; maar bij God, in de 
geestelijke wereld, heeft men vier dimensies, vooral wat betreft het hoogste van God; de liefde Gods. 
 
Paulus schrijft hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte daarvan is. Het is een gebed van Paulus, 
wat hij op zijn knieën uitworstelt tot God voor de Gemeente, de kinderen Gods, opdat zij met elkaar en 
ook ieder afzonderlijk vervuld worden tot alle volheid Gods. 
 
Want de apostel worstelt hier, gedrongen door de Geest van God, die door hem bidt, niet alleen, opdat 
er zielen gered en toegevoegd worden, maar ook, opdat die Gemeente gaat komen tot die volheid van 
God. 
 
En die volheid van God, die geweldige hoogte, die bestaat hierin, dat wij die Liefde gaan leren kennen 
en zelfs met die Liefde geheel vervuld raken: ”geworteld en gegrond in de liefde (dat is de liefde van 
God) zult gij dan in staat zijn te vatten (te kennen) de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat“. 
 
Nu vinden wij al direct erbij, dat één lid niet al die volheid kan verstaan en daarmee vervuld worden. Dat 
kunnen wij ieder alleen niet bevatten, maar wel met alle heiligen samen, zegt Paulus.  
 
En daarom zien wij ook, dat die Gemeente, die God in de Heer Jezus bouwt, niet alleen tot die volheid 
moet komen als het Lichaam van Christus, maar dat in Hem als het Hoofd al de volheid van God 
lichamelijk woont en wij zo die volheid verkrijgen in Hem, omdat het ook een lichaam is. 
 
Wij zijn immers door die eeuwige Geest van God, niet alleen geroepen en getrokken uit de duisternis tot 
Zijn wonderbaar Licht en een kind van God geworden, door het geloof in de Heer Jezus, maar wij 
hebben ook de Heilige Geest in ons ontvangen. Die Geest, die dan immers ook met onze geest getuigt, 
dat wij kinderen Gods zijn en die door ons bidt; het “Abba, Vader”.  
 
Maar ook heeft God door de Heilige Geest die Liefde Gods in onze harten uitgestort en Hij heeft alle 
leden van de Gemeente door diezelfde Geest tot één Lichaam gedoopt en met één Geest gedrenkt.   
Hier zien wij dus het doel van God met ons aller leven! 
 
Dan noemt Paulus hier die wonderlijke Goddelijke dimensies van de Liefde Gods. Daar willen wij een 
ogenblik bij stilstaan. Hij begint in vers 18 ”zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe 
groot de breedte is”.  
 
Dat is de eerste dimensie, die ons genoemd wordt van Gods Liefde. Nu weten wij, dat de vijand Gods, 
satan, de na-aper van God is, want hij heeft ook zijn dimensies, wat ons dus niet moet verwonderen. 
Daarom vinden wij ook in de Schriften een breedte naar de wereldse gedachte, naar de wereldse maat-
staf. 
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De wereld is immers het rijk van de boze, dat is dus een satanische maatstaf. En als de natuurlijke mens 
dan die breedte van Gods Liefde vanuit die wereldse maatstaf gaat bezien, dan zegt men: ”die breedte 
van Gods liefde is ontzettend smal en eng”. 
 
In Matt. 7:13-14 zien wij duidelijk, hoe de Heer Jezus ons vanuit dit wereldse standpunt benadert, want 
Hij roept de mens op om in te gaan door de enge poort en zegt: ”Gaat in door de enge poort, want wijd is 
(de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 
poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden”. Dat is de wereldse breedte 
van de duivel, van de weg, die tot verderf leidt. 
 
Als wij Matt. 19 opslaan, dan vinden wij wonderbare woorden en uitspraken van de Heer in de verzen 24-
26 “Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een 
rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: 
Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide; Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God 
zijn alle dingen mogelijk”. Ja, dat is het wonder! 
 
Want God houdt er andere maatstaven op na. Hier zien wij dus, al is die poort eng en die weg die ten 
leven leidt, smal, naar onze natuurlijke maatstaf toch is hij van een enorme breedte, want alles is 
mogelijk bij God, ook dat een kameel door het oog van de naald gaat. (het oog van de naald werd 
genoemd het kleine poortje bij de grote poort die ’s nachts gesloten werd) 
 
In Jeruzalem werden de grote poorten bij zonsondergang gesloten, opdat er geen vijanden of verkeerde 
mensen binnen konden komen; maar dan was er een heel klein zijpoortje, dat “het oog van een naald” 
werd genoemd en daar kon een kameel normaal nooit door. Maar wel als die kameel op zijn knieën er 
door moest kruipen; maar dan moest men al zijn lasten, die hij droeg, afleggen. Hij moest er dus naakt 
doorheen kruipen. 
 
Er is een weg tot redding voor de mens, want de Heer Jezus is de Deur en Hij is ook de Weg en al is die 
dan smal en eng voor onze natuurlijke maatstaf, hij is toch van een wijdte en breedte Gods liefde, als 
nooit tevoren. Want er staat geschreven ”Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga (niet verdoemd wordt), maar het eeuwige Leven hebbe”. Kan het wijder, al is die 
poort eng en die weg smal? Het is toch mogelijk, want hij is zo breed, dat een ieder, die wil, binnen kan 
gaan. Wie is dan daarbij uitgezonderd? Niemand! 
 
Maar wij moeten ons neerbuigen en bereid zijn alles af te leggen, want wat wij afleggen is alleen maar 
zondelast, en allerlei beslommeringen van deze wereld. Ik kan het niet beter uitdrukken, zoals Gods 
Woord het zegt: ”Leg dan af, alles wat ons zo licht in de weg staat”.  
 
De apostel Johannes zegt het op een ander plaats zo, in 1 Joh. 2:2 ”en Hij is een verzoening voor onze 
zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld“. Ja, eng is die poort en smal de 
weg, maar toch ook van een ontzaggelijke breedte, want  “een ieder, die wil, die kome“. Want zo eindigt 
ook Gods Woord met nog een laatste uitnodiging voor een ieder in Openb. 22:17 ”En de Geest en de 
bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge, Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water 
des levens om niet”. 
 
Want Hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar voor die van de gehele wereld. God heeft 
dus niemand uitgesloten! Van Gods zijde is alles klaar en het is mogelijk, dat ieder mens gered wordt, 
maar de mens wil niet. Hij wil niet komen en zich overgeven, zoals die kameel zijn knieën moest buigen 
en alle lasten afleggen. Want de Heer Jezus stierf voor de zonden der gehele wereld. 
 
Nu krijgen wij de volgende dimensie: “hoe groot de lengte is”. In Matt. 28:20 lezen wij ”En zie, Ik ben met 
u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. Die breedte en lengte van Gods liefde in de Heer Jezus 
is die niet genoeg?  
 
Iedereen kan niet alleen behouden worden, maar ook binnengaan langs een wonderbare levende weg, 
die met ons zal zijn, al de dagen tot aan de voleinding der wereld, want God heeft reeds voor allen zorg 
gedragen in Zijn Liefde.  
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Paulus drukt het zo uit in Fil.1:6 ”Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd (waarvan?), dat Hij, die in u een 
goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. Is dat lang 
genoeg? Of ontbreekt er nog een tijd aan?  
 
De Heer Jezus zegt immers: ”Ik ben met u tot aan het einde der dagen”. Dus al de dagen en Hij maakt 
Zijn Woord waar! Het kan ons wel eens wat moeilijk en te veel worden. Maar laat ons dan op Hem zien, 
want Hij heeft gezegd: ”Ik ben met u al de dagen”.  
 
Dan kunnen wij zeggen: ”Heer, ik leg mijn hand op uw belofte”. Dan is de Heer daar om ons weer met 
vernieuwde kracht de weg met blijdschap te doen verder gaan. Want Hij is diezelfde God van wie Jesaja 
zegt, “dat Hij de moede kracht geeft”. De weg is wel eens lang en ook niet altijd even makkelijk, maar 
God heeft ook niet een makkelijke weg beloofd, maar wel de overwinning. 
 
Kijk maar eens naar Paulus, zijn weg was ook niet makkelijk; hij heeft vele malen geselslagen gehad, is 
in de gevangenis geweest en is gestenigd, zodat men dacht, dat hij dood was, enz., enz.. Maar weet dit, 
hoe lang de weg ook is, hij wordt nooit te lang, want de Heer is met ons onder alle verzoekingen en 
beproevingen al de dagen van ons leven. 
 
Want wij hebben Zijn beloften in Hebr. 13:5b-6 ”Want Hij heeft gezegd (Hij die niet liegen kan, die uit liefde 
Zijn leven voor u gaf): Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met 
vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen”? 
 
Ja, geloven wij dat werkelijk? Dat is de lengte van Zijn liefde, breed genoeg voor onze volkomen redding 
en verlossing, want de Heer Jezus heeft alles volbracht. Ook Zijn liefde en trouw zijn lang genoeg om 
het werk voort te zetten tot aan “de dag van Jezus Christus”. En dan zullen wij bij de Heer zijn en zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. 
 
Wij lezen dat ook in Jes. 40:28-29a ”Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de 
Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede noch mat, zijn verstand is niet te 
doorgronden. Hij geeft de moede kracht“. Hoort u het! Als wij eens erg moe zijn, wat heel best kan, dan 
gaan wij op de knieën en gaan wij de Heer herinneren aan Zijn woorden, want wij mogen het de Heer 
altijd in gedachten brengen, niet omdat Hij het vergeet, maar de Heer wil, dat wij het nooit vergeten!   
Daarom mogen wij het Hem in gedachten brengen. 
 
Daarom moeten wij Hem blijven vragen en Hem in herinnering brengen, wat Hij beloofd heeft. Want Hij 
heeft gezegd ”Ik ben met u alle dagen”. En Hij verhoort het en doet het ook. Waar is dat eenvoudige 
kinderlijke geloof, dat God neemt op Zijn Woord? Want Hij wordt nooit moede of mat, Zijn verstand is 
niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij hun sterkte. Jonge-
lingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe 
kracht; zij varen op met vleugels als arenden; zij lopen, maar worden niet moe; zij wandelen, maar 
worden niet mat. 
 
Als u zich moe en mat voelt en niet meer verder denkt te kunnen gaan, herinnert u de Heer dan maar 
aan Zijn belofte, want daar wacht Hij op. Want kinderen, die rekening houden met Zijn woord en op Hem 
vertrouwen, aan die gaat Hij het met haast volvoeren en waar maken. Waar zijn de eenvoudige, die zo 
met de Heer leven? Ja, God heeft een wonderbare maatstaf! 
 
Luc. 12:22b-26 spreekt daarvan, want het gaat over de bezorgdheid en dan zegt de Heer ”Wees niet 
bezorgd over uw leven, wat gij zult eten en over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden” enz.., dan zegt 
Hij in vers 25: ”Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen”? Maar God heeft in 
de lengte van Zijn Liefde er voor gezorgd en Hij zegt: “Let op de leliën“. 
 
Want bezorgdheid is gebrek aan geloofsvertrouwen in Zijn zorgzame Liefde. Als u door die wonderbare 
breedte van Gods liefde binnengegaan bent, doordat u zich hebt overgegeven, naakt en arm zoals u 
bent, smal dus naar de wereld, maar rijk en wijd aan Gods kant, dan is God toch uw Vader geworden. 
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En wat voor een Vader! Maar als wij bezorgd zijn, dan is dat een gebrek aan geloofsvertrouwen in de 
zorgzame liefde van God de Vader. 
 
Paulus schrijft in Rom. 5:10 ”Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood  
zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, door dat Hij leeft“.  
 
Is die lengte van Gods liefde dan niet wonderbaar? Want toen wij nog zondaren waren, heeft God in Zijn 
liefde ons met zichzelf verzoend door de dood van Zijn Zoon. Zal Hij dan niet voor u zorgen, nu u Zijn 
kind geworden bent? 
 
Nu komen wij tot de derde dimensie. Alles spreekt van de liefde Gods. Want als wij hier Lucas 1 opslaan, 
dan vinden wij al, hoe daar Zacharias, vervuld met de Heilige Geest, gaat profeteren en daar over 
spreekt vers 78 van Luc. 1 ”door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de 
hoogte naar ons zal omzien“. 
 
Wij vinden in de Schrift, hoe ook satan en de wereld hun hoogten kennen. Maar wat is dat voor een 
hoogte? Een hoogte, die scheiding brengt met God, kijk maar naar  Luc. 16:15b ”Want wat hoog is bij 
mensen, is een gruwel voor God“. Dat is naar de wereldse maatstaf van satan en satan probeert ons 
altijd op een voetstuk te plaatsen om ons van God te scheiden hem ons tot zijn eigendom te maken.  Hij 
nam ook de Heer Jezus mee naar een hoge berg wat wij vinden in Matt. 4:8 ”Wederom nam de duivel 
Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheden“.   
Dat is de hoogheid van satan, de hoogheid van de wereld. Daar tegenover staat de hoogte, die God 
voor Zijn kinderen heeft. 
 
Zullen wij die eens gaan bekijken? Wat is de weg daartoe? In Petr. 5:5b lezen wij ”want God wederstaat 
de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade“. Ja, wij weten het wel! Want wat laat God al 
neerschrijven door de profeet Jesaja in Jes. 57:15 ”Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid 
troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik, (en waar nog meer?), bij de 
verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen 
opleven”. 
 
De weg van die wonderbare Liefde van God! O, dat wij dat steeds meer zouden kunnen vatten, samen 
met alle heiligen, want hiertoe heeft God ons geroepen!  
 
In Matt. 16:1 zien wij, hoe de Heer Jezus een paar getrouwen mee naar een hoge berg nam, waar Hij 
verheerlijkt werd door de Vader. Satan voerde Hem ook mee naar een hoge berg, maar tot verderf.   
Deze nederige discipelen echter, die gewillig waren geweest om alles te verlaten, de netten in de steek 
te laten om Hem te volgen en te delen in Zijn lijden, in Zijn moeiten, die nam Hij meen naar een hoge 
berg en zij mochten de heerlijkheid zien, die ook hen wacht bij de Vader. 
 
Dat is dus de weg naar deze ontlediging van onszelf. De hoogte is in de Schrift ook het beeld van de 
bijzondere Liefde van God. Als  Paulus de Gemeente van Corinthe moet onderwijzen, die Gemeente, die 
immers zo bijzonder streeft naar geestesgaven, vooral naar de gave van profeteren en in tongen te 
spreken, dan zegt hij in 1 Cor. 12:31 ”Sreeft dan naar de hoogste gaven”. En die hoogste gave is niet 
direct de tongentaal, maar de wijsheid Gods. En dan zegt hij verder ”En ik wijs u een weg, die nog veel 
verder omhoog voert”. En wat is die? 
 
Het antwoord geeft Paulus in 1 Cor. 13, de Agapè, de liefde Gods. ”O, dat gij in staat mag zijn met alle 
heiligen te vatten, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de Liefde van Christus, die de 
kennis te boven gaat, opdat gij vervuld mag worden tot alle volheid Gods “.   
 
Paulus zegt in 1 Cor. 13:2 ”Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te 
weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik hij had de liefde niet, ik ware niets”.   
Daarom streef daar naar, dat de liefde van God, die in uw harten uitgestort is, gestalte gaat krijgen in u 
samen met uw broeders en zusters, want daarin vindt God Zijn verheerlijking. 
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De Heer Jezus Zelf moet een klacht, een waarschuwing geven aan een Gemeente, de eerste Gemeente 
in Openbaring 2. Zij doen zó veel en wij zouden zeggen; “hadden wij maar zo’n Gemeente”! Zij zijn 
ijverig, zij houden zich aan het Woord, zij hebben de onderscheiding der geesten, zij beproeven de 
apostelen of ze werkelijk apostelen zijn; maar (Openb. 2:4-5a) “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste 
liefde verzaakt hebt. (dat is die liefde Gods, de Agapè ) Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt”. 
 
Wij zouden zeggen, die Gemeente staat toch hoog; waar vinden wij vandaag nog zo’n Gemeente, zoals 
die Gemeente van Efeze van toen, die zo’n zendingsijver had en de dienstknechten van God beproef-
den, of zij werkelijk dienstknechten van de Heer waren! Want zij accepteerden geen valse leraren. Zij 
waren volijver, zij deden alles en alles voor de zaak van de Heer. Maar de Heer zegt ”Ja, van dat ene, 
daar ben je van af gevallen, die eerste liefde en gedenkt dan van welke hoogte je gevallen bent en 
bekeer je“. 
 
Dat is de volheid, waar de Heer Zijn Gemeente naar toe wil voeren, want het moet naar die volheid toe.   
De Heer Jezus komt om Zijn Bruid te halen, maar die Bruid moet dan in volle liefdesgave Hem toegewijd 
zijn. En weet u, als wij deze liefde van God bewaren, dan kan ons ook niets van Hem scheiden. 
 
In Rom. 8 spreekt Paulus ook van een hoogte en diepte, want hij zegt in Rom. 8:37-38 ”Maar in dit alles 
zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft lief gehad. (ziet u, dat is de breedte, lengte, 
hoogte en diepte van Zijn liefde, die ons nooit zal begeven en ons nooit zal verlaten, en die ten alle tijden 
genoeg is) Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch heden 
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here“. 
 
Het laatste: de diepte is de Goddelijke maatstaf. Maar satan heeft ook zijn diepten. In Openb. 2 waar-
schuwt de Heer Jezus daarvoor. Er is een diepte van satan in vers 24 ”Doch Ik zeg tot u allen, die voorts 
te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen”.    
 
Degenen, die door satan verleid worden en die de weg van satan gaan, die komen ook in de diepste 
diepte van ellende. Spr. 9:24 laat ons dat zo duidelijk zien. “Maar hij weet niet, dat daar schimmen zijn, dat 
haar genodigden zijn in de diepte van het dodenrijk”. Dat is in de diepte van de hel.  
 
Ja, er zijn ontzettende satanische diepten. Wij kunnen niet alles lezen, maar kijk maar eens, wat God 
zegt in Hosea 9:9, hoe diep verdorven Zijn volk Israël was geworden en hoe diep kan een mens 
wegzinken in zonde en verderf. 
 
Maar weet u, hij kan toch nooit zo diep wegzinken, of de diepte van Gods liefde is nog dieper. Ja, dat is 
nu het wonder! Alleen, hij moet de weg gaan waarvan Ps. 107:24 spreekt ”Zij zagen de werken des Heren 
en zijn wonderen in de diepte”.    
 
Het is dat grote wonder van Gods liefde, wat Paulus ook vermeldt in Rom. 10:6-7 ”Maar de gerechtigheid 
uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te 
doen afdalen; of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen”.   
Ziet u hier weer die hoogte en diepte van God!  
 
De Heer Jezus, die daar was boven alle hemelen verheven bij God, heeft die liefde, die heerlijkheid 
verlaten om naar ons neer te dalen. Maar Hij is niet alleen op de aarde gekomen, want waar is Hij 
naartoe gegaan voor u en mij? Naar de diepten van de hel. Want Hij heeft zich vereenzelvigd en voor 
alle zonden betaald door het oordeel te ondergaan en Hij is afgedaald in het diepste deel van het 
dodenrijk, in de afgrond. In het dodenrijk zijn nog verschillende plaatsen, maar het allerdiepste is de 
afgrond, de bodemloze put, zegt de Schrift. En daar is de Heer Jezus voor ons naar toe gegaan! 
 
Daarom zegt Ps. 107 ”Zij zagen Zijn wonderwerken in de diepte“. Want zij, die in die diepte zijn, die zijn 
voor eeuwig van God verlaten, ver van Zijn aangezicht, in een eeuwige duisternis. Is dat dus niet een 
wonderwerk, dat de Heer Jezus daar in een eeuwige duisternis in Zijn liefde is naar toegegaan, opdat 
voor iedere zondaar, hoe diep ook gevallen, redding mogelijk is? En toen is Hij opgestaan en is alles 
volbracht. 
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Daarom is er redding ook voor de diepst gevallen zondaar, mits hij de weg gaat, zoals de Schrift het ons 
aangeeft in Ps. 69:15-17, waar wij zo iemand zien, die in een diepte van ellende gekomen is. ”Red mij uit 
het slijk, opdat ik niet verzinke, laat mij gered worden van mijn haters, en uit de diepe wateren. Laat de 
watervloed mij niet overstromen, noch de diepte mij verslinden, noch de put zijn mond boven mij 
toesluiten. Antwoordt mij, o Here, want rijk is uw goedertierenheid, wend U tot mij naar uw grote 
barmhartigheid”. En wie zo uit de diepte tot de Heer gaat roepen, die hoort Hij en verhoort Hij. 
 
Daar was eens een ongehoorzame Jona; hij kwam ook in de diepte terecht, in het ingewand van een vis 
in de diepe zee. Maar wat ging hij doen? “Uit de diepte roep ik tot U” en God verhoorde hem. “Zij zagen 
Zijn wonderwerken in de diepte“.  
 
Want Jona dacht, dat hij verlaten was van God; maar God was daar bij hem, want God is een God, die 
uit de hoogte neergedaald is, naar de diepste plaats, om de diepst gevallen zondaar te redden, mits die 
zondaar maar gaat roepen tot God. Ps. 130 is een heerlijke Psalm ”Uit de diepte roep ik tot U, o Here, 
Here, hoor naar mijn stem; laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smeekbeden”. 
 
Weet u wat God ook in Micha 7:19b zegt ”Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepte der zee”. Hij 
haalt de zondaar er uit en de zonden blijven daar, ze zijn weg voor Hem en Hij ziet ze niet meer. Ziet u 
de wonderwerken daar in de diepte, want Hij droeg daar al onze zonden weg als het Lam Gods. 
 
Gaan wij nog eens naar Ps. 92:6 ”Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten”. Dan 
gaat het voor ons ook een dimensie aannemen; “zeer diep zijn uw gedachten”. Dat is niet in een soort 
diep gepeins, waarin God in een diep gepeins verzonken is, maar dat Hij denkt aan hen, die God 
verlaten hebben en daardoor in diepe zonde gekomen zijn, want daar dacht Hij aan ons. En daarom ging 
de Heer Jezus daar naar toe voor onze redding. 
 
In Rom. 11:33 zegt Paulus hetzelfde ”O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoor-
grondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen”. “O diepte van Rijkdom”! Want zij 
zagen Zijn werken in de diepte en dat waren werken van de rijkdom Zijner genade door Zijn liefde. 
 
Nu wil ik besluiten met nog iets. Als wij gered zijn, dan wordt Ps. 40 voor ons zeer sprekend. In Ps. 40:2-4 
lezen wij ”Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij 
op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn 
schreden maakte Hij vast, Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God”. 
 
Zo wordt het in Ps. 130 genoemd: ”een lied uit de diepte”. Wat er ook boven staat. God wil Zijn kinderen 
in de weg tot volle heiligmaking ons dit lied leren. En waarvoor? Opdat wij tot volle wasdom gaan komen 
en dat wij in staat zijn zullen te vatten met alle heiligen, hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep de 
liefde van de Heer Jezus, de Christus der Schriften is en opdat wij die mogen kennen.   
 
Heeft de Heer Jezus al niet in de gelijkenis van de zaaier gezegd, dat Hij het goede zaad zaaide, maar 
een deel daarvan kwam niet tot vrucht dragen. Weet u waarom? Het had geen diepe aarde, staat er. En 
wil het gewas vruchten voortbrengen en wil de boom een goede boom worden, dan moet hij eerst naar 
de diepte groeien en als de wortels diep genoeg ingeslagen zijn, dan gaat hij groeien.  
 
Daar schrijft Paulus in Efeze 5 over, dat wij geworteld zullen worden in de liefde. Daar hebben wij het, het 
gaat dus eerst naar beneden, opdat wij vrucht zullen dragen: “geworteld in de liefde“. 
 
Toen de Heer Jezus Zijn leven gevende Woorden had gesproken tot die eenvoudige vissersmensen, zei 
Hij; “Werpt uw netten nu uit daar in de diepte”. En dan zegt Petrus ”Ja, Heer, wij hebben de hele nacht 
gezwoegd en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het doen. En hij steekt af naar de diepte”. En 
dan is er een wonderbare vangst!  
 
Ja, als het Woord voor ons geklonken heeft, de levende woorden, dan stuurt Hij ons naar de diepte, 
opdat wij vruchtbaar zullen worden en er een rijke oogst gaat komen. Maar dan moeten wij dus eerst 
naar de diepte afsteken.  
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En wat moeten wij, als de hele Gemeente, het Huis Gods doen? Er moet eerst diep gegraven worden, 
opdat het fundament hecht zal zijn. En uit deze diepte leren wij pas al die volheid kennen, want het is de 
laatste dimensie, die ons pas tot het volle aantal brengt. Dan gaan wij pas van daaruit begrijpen Zijn 
breedte, lengte, hoogte en diepte. 
 
Geprezen zij Zijn Naam voor deze ontzagwekkende diepte van Zijn Liefde !   
                                            
Amen. 
 
 


