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Proef, en geniet  

de goedheid van de HEER. 
Psalm 34:9a 

Zondag 2 januari 2011 
Psalm 34:9a en 1 Petrus 2:3 

 
EEN GOED BEGIN 
De doop als deur naar het 
goede leven 
 

Aan het begin van 
een nieuw jaar staan 
we stil bij de vraag 
wat een goed begin 
is. De doop van 
Tobias (zijn naam 
betekent: ‘God is 
goed’) helpt ons 
daarbij: een goed 

begin heeft alles met de goedheid van 
God te maken en met het goede leven 
dat er is als we met hem omgaan. 
 
Genieten 
Psalm 34:9 roept ons op om te 
genieten van Gods goedheid, dus niet 
alleen met ons verstand er in te 
geloven (misschien soms zelfs tegen 
onze ervaring in). Christelijk geloof 
heeft dus ook alles met genieten te 
maken! De woorden die gebruikt 
worden (proeven, zien, genieten, 
smaken) hebben met onze zintuigen te 
maken: heel ons mens-zijn doet mee in 
ons geloof. Je zou kunnen spreken 
over ‘christelijk hedonisme’.  
 

Christen hedonist 
Hedonist zijn betekent dat je streeft 
naar zoveel mogelijk genot en het 
bevredigen van al je verlangens (‘van 
kick tot kick steeds voort’). Dat heeft 
een negatieve, egoïstische kleur. Maar 
Psalm 34:9 serieus nemen betekent dat 
je christen-hedonist wilt zijn: iemand 
die een leven lang wil (leren) genieten 
van God. De Westminster Confessie 
(1646) zegt: ‘Het hoogste doel van de 
mens is God verheerlijken en eeuwig 
van hem genieten.’ Alle mensen zoeken 
naar geluk, en daar is niets mis mee. De 
Bijbel zegt: zoek dat geluk in God, 
want diep en blijvend geluk vind je 
alleen in hem.  
 
Go(e)d is tof! 
Letterlijk wordt in Psal 34:9 het woord 
‘tov’ gebruikt dat we kennen van het 
Jiddische ‘tof’. Het klinkt ook zes keer 
in het scheppingsverhaal; de zevende 
keer zelfs extra sterk (Gen 1:31): ‘God 
keek naar alles wat hij had gemaakt en 
zag dat het zeer tof was!’ Spreken over 
de goedheid van God is ook een 
theologische bezigheid. Theologie 
probeert God lief te hebben met het 
verstand en steeds opnieuw antwoord 
te geven op de vragen als: Wie is God? 
Hoe is God? Hoe leren we God 
kennen? In de dogmatiek wordt zo ook 
over de goedheid van God gesproken 
als een van zijn wezenskenmerk. God 

is: eeuwig, alomtegenwoordig, 
onveranderlijk (onmededeelbare 
eigenschappen: eigenschappen die 
alleen bij God horen). Gods goedheid 
is een (mededeelbare) eigenschap die 
ook wij door de Geest mogen 
ontwikkelen. Er zijn meer bijbelse 
grrodbegrippen die dichtbij ‘goedheid’ 
liggen. Goedertierenheid: Gods 
goedheid die zich uit in zijn genegen-
heid voor zijn kinderen. Barmhartig-
heid: Gods goedheid die zich uit in 
zijn warme aandacht voor mensen in 
ellende. Lankmoedigheid: Gods 
goedheid die zich uit in zijn geduld. 
Genade: Gods goedheid die zich uit in 
zijn vergeving voor zondige mensen. 
Liefde: Gods goedheid die zich hierin 
uit dat hij zichzelf aan ons geeft. 
 
Het goede leven 
De God die goed is wil dat wij genieten 
van een leven dat goed is. Gods wezen 
wil weerspiegeld worden in ons dage-
lijkse leven. In 1 Petrus 2:1-5 wordt 
Psalm 34:9 geciteerd. Hier treffen we 
iets aan van het goede leven. Dat is het 
leven waarin Jezus zichtbaar wordt (zie 
de titel van het boek van Reinier Son-
neveld: Het goede leven. Je wordt wie 
je bewondert). Enkele elementen uit de 
Bijbelgedeelte: 
1. ‘Ontdoe u van alles wat slecht is’ - door 
het water van de doop heen laten we 
het oude, slechte leven achter ons, en 

gaan we het nieuwe, goede leven 
binnen; 
2. ‘verlang als pasgeborenen naar de melk van 
het woord’ - het verlangen naar het goede 
wordt concreet gemaakt doordat we 
leren het woord van God als onze 
eerste levensbehoefte te zien: daardoor 
groeien we en bereiken de de redding, 
dat is: ons geluk; 
3. ‘u hebt ondervonden hoe goed de Heer is’ - 
Psalm 34:9 wordt hier direct op Jezus 
toegepast. In Jezus komt Gods 
goedheid ons leven binnen. Hij zegt: 
‘Ik ben de goedheid van God in eigen 
persoon. Ik ben het Goede Leven’; 
4. ‘voeg u bij de levende steen’ - het goede 
leven vind je nooit alleen; je vindt het 
samen met mede-gelovigen bij Jezus 
alleen. 
 
 

 

1. Welke plek heeft genieten in jouw 
(geloofs)leven? 
2. Ben jij een christen-hedonist? Waaraan is 
dat te merken? 
3. Waarin zie jij de goedheid van God? 
4. Hoe is de Geest in jouw leven aan het werk 
om ervoor te zorgen dat ‘je wordt wie je 
bewondert’? 


