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DE DIEPTEN VAN GOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Ik neem u eerst even mee naar de bergen. Zwitserland of Oostenrijk of een ander 

land. Dat mag u zelf weten. Dat maakt niet uit. We komen hoog in de bergen. Daar 

liggen ze voor u: de toppen van 2000m, 3000, 4000 m en hoger. Reuzen, zoals ze 

daar neergelegd zijn door de hand van God. Je voelt je er klein bij. Wat ben je 

eigenlijk als mens?  Vlak voor je ligt een ravijn. Hoe diep zou dat zijn? Je buigt een 

beetje voorover om te zien wat er beneden is. Je kijkt in een diepte die je laat 

duizelen.  

Nog veel dieper is het als je niet naar de bergen gaat maar gaat duiken in de 

oceaan. Wat leeft daar en wat beweegt daar kilometers diep waar geen zonlicht 

meer doordringt? De mysterieuze wereld van de zee, die God gemaakt heeft. Die 

diepste zee is in zijn hand. Zulke grote diepten, zijn die niet gevaarlijk? Zoals je in 

het zwembad tegen een klein kind zegt: niet bij het diepe komen! De diepte, is dat 

niet om bang voor te zijn?  

Vanmorgen gaat het over diepte. Het diepe van God. Hoe diep is onze God? Zo 

diep dat Paulus er in meervoud over spreekt: de diepten van God. God is zo diep, 

in ps. 147 zongen we vroeger: ‘onpeilbaar diep zijn Gods gedachten.’ Moet je daar 

bang voor zijn? Is dat een diepte die mysterieus is? Is het angstaanjagend? Moet je 

altijd maar afwachten wat je daar vindt of wat er uit omhoog komt?  

Paulus schrijft over de diepten van God. Maar hij doet dat niet om ons bang te 

maken. Hij schrijft er over omdat mensen het dwaas om te geloven dat Christus aan 

het kruis gestorven is. Het kruis is voor mensen een absurde boodschap. Hoe komt 

dat? Het evangelie is niet door mensen bedacht maar het komt uit de diepten van 

God. Daar gaat het over: Het evangelie van de diepten van God.  

 

Liturgie 
 
Votum & groet 
Zi: Ps. 92:1.2 
Lezing van Gods wet 
Zi: Ps. 92:3.7 
Gebed 
Schriftlezing: Jes. 40:12-17 
Zi: Ps. 145:1 
Schriftlezing: 1 Kor. 2 
Zi: Gez. 103:1.3.4 (GKB) 
Preek: 1 Kor. 2:12-16 
Zi: Ps. 147:1.2 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Gez. 103:5.8 (GKB) 
Zegen 
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HET EVANGELIE VAN DE DIEPTEN VAN GOD 
1. is geopenbaard door de Geest van God. 
2. wordt geloofd door de Geest van God. 

3. bevrijdt door de Geest van God. 
 
 

1.GEOPENBAARD DOOR DE GEEST VAN GOD. 

Een timmerman kan niet zonder duimstok. Die gebruikt hij elke dag, denk ik. Zou 

hij met die duimstok ook proberen om te meten hoe groot de hemel is? Straks gaat 

u naar huis, koffiedrinken. Met een maatschepje meet u af hoeveel koffie er in de 

filter moet. Gebruikt u dat schepje ook om te af te meten hoeveel stof er op de 

aarde is? Je vindt ook nergens een weegschaal waarop je de Mont Blanc kunt 

wegen. Onze instrumenten zijn veel te klein voor de maten van God, die de wereld 

heeft geschapen. Als onze maten te klein zijn, dan is ook ons verstand te klein voor 

God. Wie kent de gedachten van God? Wie kan God advies geven? Dat is zoiets als 

een jongetje dat speelgoedgereedschap krijgt en aan zijn vader gaat vertellen hoe 

die een huis moet bouwen.  

Aan deze dingen denkt Paulus als hij 1 Kor. 2 schrijft. Hij leest het in Jes. 40. De 

maten waarin God denkt en werkt zijn zo onvoorstelbaar groot, dat heeft Hij alleen 

bedacht. Niemand gaf Hem advies. Niemand zei: dat moet u zo doen, of dat moet u 

anders doen. Daar is geen mens aan te pas gekomen. Onpeilbaar diep zijn Gods 

gedachten. Ze komen uit de diepten van God. 

 

Nu zegt Paulus: ‘Wij hebben de Geest uit God ontvangen.’ Is dat geen machtige 

opmerking als het over de diepten van God gaat! Want de Geest doorgrond alles. 

Hij kijkt tot op de grond. De grootste diepte heeft voor Hem geen geheim. Hij 

doorgrondt zelfs de diepten van God. De Heilige Geest die zelf God is, kent de 

onpeilbare gedachten van God. Wat geen mens kan doorgronden weet Hij. Wat 

niemand kan meten, meet Hij. Waar geen mens in kan afdalen om het te 

onderzoeken dat heeft voor Gods eigen Geest geen geheim. Het is die Geest die wij 

ontvangen hebben.  

En wat heeft Hij uit die peilloze diepten van God omhoog gebracht? De schatten 

van Gods wijsheid. De verborgen en de geheime wijsheid van God waarover God 

vóór alle tijden besloten heeft. Er was nog geen wereld. Er was niemand om God te 

adviseren. Toen heeft God al besloten om zijn volk te redden door het kruis van 

Christus, zijn Zoon. Niemand wist ervan. Geen mens heeft het bedacht. Als mensen 

het hadden bedacht zouden ze de Here Jezus herkennen. Want hij zou precies zijn 

zoals ze zelf dachten. Zouden ze Hem dan gekruisigd hebben? Natuurlijk niet! Als 

mensen het evangelie hadden bedacht of God advies gegeven hadden zou het in 

hun ogen geen dwaasheid zijn. Maar, zegt Paulus: wat geen oog heeft gezien en 
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wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat wat God 

bereid heeft voor wie Hem liefhebben. Het evangelie komt uit de diepte van God. 

Die wijsheid die voor mensen verborgen was heeft God geopenbaard door de 

Heilige Geest. Zo kan Paulus zeggen aan het einde van de tekst zeggen: ‘Onze 

gedachten zijn die van Christus.’ Uit de diepten van God komt geen angst. Geen 

dreiging van willekeur. Geen onvoorzien risico’s. Het zijn evangelische diepten. 

De Here Jezus komt uit deze diepten op. En in Christus vinden we vrede met God. 

Verzoening van onze schuld. Vergeving van onze zonden. Dat is wat Gods in zijn 

goedheid ons wil geven: zijn vrede.  

 

Er zijn mensen die zelf proberen om God te kennen. De één zoekt het in de islam. 

De ander wordt hindoe. Een derde zoekt het in een eigen vorm van 

godsdienstigheid of religieus gevoel. Een dominee schreef een boek dat God niet 

bestaat. Anderen zeggen dat je God niet kunt kennen. Of, en dat klinkt nog vroom 

ook, dat Hij te groot is om te kennen. Het is net als bij dat ravijn: je kunt proberen 

om af te dalen om te ontdekken wat je beneden in het ravijn vindt. Dat is gevaarlijk 

zonder gids. Nog gevaarlijker is het om zonder de openbaring van de Heilige Geest 

te proberen te ontdekken wie God is. Want de Geest is de enige die de gedachten 

van God kent. Als Hij je gids niet is -  ja, dan heb je reden om bang te zijn. Want 

dan vind je niet wat God in genade schenkt. Je vindt het kruis van de Here Jezus 

niet als het kruis waardoor God ons met zich verzoent. Vanuit jezelf zul je de Here 

Jezus alleen maar opnieuw kruisigen door ongeloof. Wat je zelf over God bedenkt 

kan heel boeiend zijn. Het kan zo logisch klinken als wat. Maar het is niet het 

evangelie van de diepten van God.  

 

2.GELOOFD DOOR DE GEEST VAN GOD. 

De Heilige Geest moet het evangelie dus bekend maken. Maar Hij moet meer doen. 

Hij moet er ook voor zorgen dat wij het evangelie gelovig aanvaarden. Een mens 

die de Geest niet bezit aanvaardt niet wat van de Geest van God komt (vs.14). 

Neem een blinde mee naar de bergen. Van die prachtige vergezichten raakt hij niet 

onder de indruk. Je kunt nog zo boeiend vertellen, het zal iemand die doof is niets 

doen. Van onszelf zijn wij blind en doof voor het evangelie van de Here Jezus. 

Zonder de Geest ben je blind en doof voor het evangelie dat uit de diepten van God 

komt.  

Dat zette ook een stempel op de preken van Paulus. Zoals hij zegt: toen hij in 

Korinthe kwam sprak hij niet op een manier die menselijke wijsheid hem leerde. 

Hij beschikte niet over uitzonderlijke welsprekendheid en wijsheid. Hij kwam de 

korinthiers niet overtuigen met zijn overredingskracht, zijn argumentatiekunst of 
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zijn debatershandigheid. De mensen hingen niet aan zijn lippen omdat hij het zo 

boeiend bracht. Paulus voelde zich ook helemaal niet opgewassen tegen de 

inwoners van die stad. Hij was zwak. Bang en onzeker. En hij is niet de enige. 

Mozes zag er geen gat in om naar Farao te gaan. Jona wilde niet naar Nineve. Wat 

was Jeremia niet bang voor de reactie van de mensen! Want hij moest dwars tegen 

hun wens en verwachting in preken. Het is de spanning van een dominee, een 

ouderling, een gemeentelid: wat zullen ze zeggen als ik ze het Woord van God 

voorhoud? Want het evangelie roept verzet op. Onwil. Het haalt kritiek los. 

Mensen proberen altijd weer om er tegenin te redeneren. Paulus probeerde de 

mensen niet te winnen door menselijke overtuigingskracht, maar door de Heilige 

Geest. Het evangelie bewees zich door de kracht van de Heilige Geest, zegt Paulus 

in vs. 4. Dat er een gemeente is in Korinthe, dat is zijn werk. Hij moet je ogen en 

oren openen. Met en door het evangelie dringt de Heilige Geest door tot in het 

diepste van ons hart en maakte ons tot geestelijke mensen. Je krijgt geestelijke 

ogen en oren. Je gaat geestelijke zaken goed beoordelen en je ziet hoe rijk het 

evangelie je maakt.  

 

Maar dan is het helemaal niet gewoon dat je gelooft! Zo lijkt het misschien wel 

eens. Je weet niet beter dan dat je gelooft. Je hebt dat altijd al gedaan., je hoorde 

altijd al bij de kerk. Als je een jongere vraagt ‘Waarom geloof je? Dan hoor je als 

antwoord wel eens: ‘Nou ja, gewoon.’ Nee, dat is niet gewoon. Gelooft U, geloof 

jij dat God je zonden vergeeft? Vertrouw je op het offer van de Here Jezus? Dat is 

helemaal niet gewoon! Misschien vertrouw je al jaren op de Here Jezus. Maar het 

is een wonder van de Heilige Geest. Je staat misschien nog aan het begin. Zie je 

dan wel het wonder van de Geest in jouw leven? En denk niet dat je het geloof wel 

houdt als je het eenmaal hebt. Hoe vaak heb je ook als gelovige nog moeite hebt 

met wat het evangelie zegt? Het kan moeilijk zijn om het te begrijpen. Maar ook 

als je best begrijpt wat de Here zegt kan evengoed nog moeilijk zijn om er naar te 

luisteren. Ons hart kan er tegenin rederenen. Ons verstand kan zich verzetten. We 

willen er niet aan. Zie je dan wel wat er eigenlijk aan de hand is? Het is dat oude 

verzet in ons, die oude gedachte dat het evangelie toch wel dwaas is. Het past toch 

eigenlijk niet bij ons menseninzicht en onze gedachten en opvattingen.  

Denk daarom niet dat je wel altijd gelovig zult blijven. Oren die geopend zijn 

kunnen wel weer verstopt raken. Ogen die zien kunnen nog wel verblind worden – 

door de zonde b.v., door de welvaart, door gemakzucht, de zorgen voor het leven 

van elke dag, de vragen waar je mee worstelt. Een boek dat je boeit, je eigen 

redeneringen. Je blijft afhankelijk van de Heilige Geest.  
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Het kan moeilijk zijn om te geloven. Je kunt het soms moeilijk grijpen. Als er 

zoveel mensen om wel geloven lijkt het alsof dat niet gewoon is. Maar eigenlijk is 

het helemaal niet zo vreemd dat je het geloof moeilijk vindt of dat het je niet zoveel 

zegt. Want uit jezelf kun je niet eens geloven. Dat moet de Heilige Geest je geven. 

Wees nu niet bang dat het daarmee buiten jouw bereik ligt. Denk nu niet dat God je 

misschien wel niet als zijn kind wil. Nee, blijf maar naar de Heilige Geest luisteren. 

Laat je door Hem zelf voorlichten en de weg wijzen. Geef het niet zomaar op. Dat 

evangelie dat je zelf nooit kon vinden heeft Hij bekend gemaakt om je te laten 

weten wat God je door de Here Jezus wil geven. Wijs Hem niet kritisch af maar 

luistert naar Hem. Dan wil Hij je laten ontdekken hoe rijk je bent door het geloof. 

 

3. BEVRIJDT DOOR DE GEEST VAN GOD. 

De Heilige Geest maakt ons ook vrij door het evangelie van de diepten van God. 

Hij leert je om alles te beoordelen. Maar zelf word je door niemand beoordeeld. 

Dat klinkt nogal eigenwijs, zou je zeggen. Zo van: een christen heeft overal een 

mening over, maar hij staat zelf boven alle kritiek. Dat kom je ook wel tegen. 

Christenen die zeggen dat de Geest hen iets heeft laten weten. Wat je er ook vanuit 

de bijbel tegenin brengt, daar staan ze niet open voor. Want zij hebben de Geest 

ervaren. Welnu, dat is niet erg geestelijk. Als je niet open staat voor wat er in de 

bijbel staat maak je jezelf los van het evangelie van Christus. Maar een leerling van 

de heilige Geest wil altijd luisteren naar wat Hij in de bijbel zegt. Dat is het 

evangelie dat uit de diepten van God komt! Paulus bedoelt hier iets anders.  

Om zijn bedoeling te begrijpen moeten we denken aan de manier waarop 

gemeenteleden in Korinthe over Paulus en andere broeders en zusters dachten. 

Paulus? Dat is maar een mannetje van niks! En als gelovige moet wel bij een 

bepaalde groep horen. De groep van Paulus of Apollos of Cephas. En je bent pas 

iets als je bepaalde geestelijke gaven hebt. Zo hanteerden ze allerlei maatstaven om 

elkaar aan af te meten. Het zijn allemaal menselijke maatstaven. En als je zulke 

maatstaven gebruikt, dan zijn heel veel dingen dwaas. Ben je dan niet dwaas dat je 

gelooft? Je gaat toch niet naar de kerk? Als die dominee preek kun je toch net zo 

goed niet gaan? De preek was weer niks! Zo kun je het op allerlei manieren doen. 

Je legt een menselijke maatstaf aan. Nu zegt Paulus: door de Heilige Geest wordt je 

daarvan verlost. Het evangelie dat uit de diepten van God komt maakt je vrij van 

zulke menselijke maatstaven. Je kent de Here Jezus. Je hebt de gedachten van de 

Here Jezus. Aan de hand van die gedachten, dat evangelie kun je alles gééstelijk 

beoordelen - beoordelen zoals van de Heilige Geest leert. Zo kun je zien wat echt 

waardevol is en wat waardeloos is. Waar je echt wat aan hebt en wat je net zo goed 

weg kunt doen. Je kunt beoordelen wat de wereld waard is en hoe kostbaar de kerk 
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is. Je kunt goede keuzes maken. Je bent in staat om in allerlei mensenwerk – het 

werk van apostelen en anders ambtsdragers - het werk van God te zien en dat te 

waarderen, ook, als het menselijk gezien niet zoveel voorstelt. En als ongelovigen 

zeggen wat ben je dwaas dat je gelooft, of als mensen op je neerkijken, dan sta je 

daar boven. Zoals Paulus door het geloof boven de mensen stond die hem maar 

niets vonden. Als gelovige wordt je door niemand beoordeeld. Je mag leven in de 

vrijheid van de Geest. Vrij tegenover de wereld van het ongeloof. Vrij van de 

tirannie van de duivel. Bevrijd uit de macht van de zonde. Vrij tegenover de 

mening van de mensen. Vrij van de hypes en de rages en de laatste mode. Vrij 

tegenover een publieke opinie. Ook vrij van de angst voor terreur. Vrij van 

vreemdelingen haat en rascisme. Midden in de wereld en in de gemeente mag je 

leven in de machtige vrijheid van de Heilige Geest.  

Houdt dit vast, gemeente: Het evangelie van de diepten van God laat je leven in de 

vrijheid van de kinderen van God.  

Amen. 
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