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=========================== 
 
DANKZEGGING 

Gods oordeel over de heidense 

wereld is dat "zij niet te 

verontschuldigen zijn, omdat zij, 

hoewel zij God kennen, Hem als 

God niet verheerlijkt of GEDANKT 

hebben" (Romeinen 1:20,21).  

De psalmist, aan de andere kant, 

verklaart: “Het is goed, dat men 

den HEERE LOVE, en Uw naam 

psalmzinge, o Allerhoogste! Dat 

men in den morgenstond Uw 

goedertierenheid verkondige, en 

Uw getrouwheid in de nachten” 

(Psalm 92:1,2). 

Gelovigen in Christus hebben vandaag 

de dag nog meer om dankbaar voor te 

zijn dan de psalmist had, want we 

kunnen ons verblijden in wat God voor 

ons heeft gedaan door Christus en Zijn 

verlossingswerk. Zo spreekt de apostel 

Paulus, door goddelijke inspiratie, van ... 

"terwijl u de Vader DANKT, die u 

bekwaam heeft gemaakt om deel te 

hebben aan het erfdeel van de 

heiligen in het Licht: die ons gered 

heeft uit de macht van de duisternis 

en overgebracht in het koninkrijk van 

de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de 

verlossing hebben, de vergeving van 

de zonden” (Kolossensen 1:12-14).  

Het is vanwege deze ‘bevrijding’, dat de 

nederigste gelovige in Christus met 

Paulus kan zeggen: "En God zij DANK, 

die ons altijd in triomf omvoert in 

Christus en de reuk van zijn kennis 

door ons openbaar maakt op elke 

plaats. Want wij zijn voor God een 

welriekende reuk van Christus in hen 

die behouden worden en in hen die 

verloren gaan" (2 Korinthiërs 2:14,15) 

en "God zij DANK, die ons de 

overwinning geeft door onze Heer 

Jezus Christus!” (1 Korinthiërs 15:57).  

Hoe toepasselijk zijn dan ook de 

volgende aansporingen in slechte en 

goede tijden:  

“DANKT in alles, want dit is de wil 

van God in Christus Jezus jegens u” 

(1 Thessalonicenzen 5:18) en “laten wij 

dan door Hem voortdurend een 

lofoffer brengen aan God, dat is de 

vrucht van de lippen die Zijn naam 

BELIJDEN” (Hebreeën 13:15). "Want 

alles is ter wille van u, opdat de 

genade, toegenomen door de velen, 

de DANKZEGGING overvloedig doet 

zijn tot de heerlijkheid van God” (2 

Korinthiërs 4:15). En bovenal, "God zij 

DANK voor Zijn onuitsprekelijke 

gave", onze Heer Jezus Christus! (2 

Korinthiërs 9:15).  

(Bron: 'Two Minutes with the Bible, 
November 23rd’ door C.R. Stam) 


