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Gods beloften in het persoonlijk leven 

Deze goed leesbare en leerzame uitgave, geschreven door de emeritus-predikant, behorend 

tot de Gereformeerde Gemeenten, is van belang voor elke meelevend  lid van de kerk, voor 

bespreking in studieverenigingen en bijbelstudiegroepen, kerkenraden met het oog op o.a. 

de huisbezoeken en in de belijdenisgroep. Bij elk hoofdstuk (7) zijn er studievragen  

opgenomen. In elk hoofdstuk zijn er in kadertjes citaten opgenomen van oude betrouwbare 

theologen: Calvijn, Boston, Erskines e.a. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 1. Een belovend God; o.a.: de natuur van 

Gods beloften. De oorsprong van Gods beloften. Wat is een belofte? Een belofte is een 

verbintenis om een zeker goed te schenken en een zeker kwaad af te wenden (11). Alleen 

Gods beloften van genade geven hoop (29). 2. Christus en de beloften o.a.: De beloften 

komen via Christus tot ons; De beloften zijn door Christus verworven. De apostel legt een 

nauw verband tussen Christus en de beloften van God. Alles wat God belooft, is in Jezus 

Christus ja en amen’ (32). 3. Soorten beloften; o.a.: Verschillende beloften; Beloften die de 

zaligheid betreffen. De Bijbel staat vol beloften. Gods beloften maken de bijbel een boek vol 

troost’(). Beloften die betrekking hebben op dit leven, op het toekomende leven; beloften 

van de wet; evangelische beloften. 4. Geloof en belofte;  o.a.: De noodzaak van het geloof. 

De toe-eigening van de beloften. In de beloften zien we hoe de Heere gevallen schuldige 

mensen op zoekt met de beloften van Zijn genade. Hij wil echter dat de relatie wederzijds 

wordt (81). 5. Gebed en belofte; o.a.: Onze nood en Gods beloften. Het gebruik van Gods 

beloften. Bent u in grote zorg over de zielen van uw kinderen? Ziet u het tegenovergestelde 

gebeuren van wat God in de Doop beloofd heeft? Blijf dan toch hopen op Gods belofte: ‘Ik 

zal uw God en de God van uw zaad zijn’ (Gen. 17:7) (107). 6. Doop en belofte;   o.a.: Wat heb 

ik aan mijn doop? De betekenis van de Doop voor de ouders. Gods beloften, in de Doop 

verzegeld, zijn het anker van onze hoop’ (143). 7. Christenleven en belofte. o.a.: De belofte 

van Gods nabijheid. Het gebruik van de beloften.  ‘Het leven des geloofs op God beloften is 

een afhankelijk en gezegend  leven’ (163). 

Er wordt veel geestelijk onderwijs gegeven.  

Van harte aanbevolen.  


