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 Thomas Watson 

 

 

Over de onveranderlijkheid Gods 
 

De volgende eigenschap is Gods onveranderlijkheid. "Ik, de HEERE, word niet veranderd", 

Maleáchi 3:6.  

I. God verandert niet in Zijn Wezen.  

II.  Ook niet in Zijn besluit. 

I. Zijn Wezen is onveranderlijk. 

1. Er komt geen verduistering in Zijn glans.  
2. Er kan aan Zijn bestaan geen tijd toegekend worden. 

 

1 Er komt geen verduistering in Zijn glans. Zijn Wezen straalt in onverminderde luister. "Bij Hem is 

geen verandering noch schaduw van omkering", Jakobus 1:17. "Gij zijt Dezelfde", Psalm 102:28. 

Al het geschapene is vol verandering. Koningen en keizers zijn onderworpen aan verandering. 

Sesostris, een Egyptisch vorst, die verschillende koningen door oorlogen onderworpen had, liet 

hen zijn wagen trekken, alsof zij paarden waren, en alsof hij van plan was hen gras te laten eten, 

zoals de Heere bij Nebukadnézar deed. Een kroon heeft vele opvolgers. Koninkrijken kennen 

hun verval en hun beroeringen. Wat is er van de grootheid van Athene geworden? Van de 

pracht van Troje? Jam seges est ubi Troja fuit. "Er groeit nu koren waar eenmaal Troje lag." 

Hoewel koninkrijken een hoofd van goud hebben, hebben ze voeten van leem. 

• De hemelen veranderen ook. "Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd 

zijn", Psalm 102:27. De hemelen zijn de oudste getuigenissen, waar God Zijn eer als met 

een zonnestraal opgeschreven heeft, en toch zullen zij veranderen. Hoewel ik niet denk dat 

zij vergaan zullen wat de substantie betreft, toch zullen zij veranderen wat hun 

eigenschappen betreft; zij zullen smelten door de geweldige hitte en zodoende zuiverder en 

reiner worden, 2 Petrus 3:12. Dus de hemelen zullen veranderd worden, maar niet Hij Die 

in de hemel woont. "Bij Hem is geen verandering of schaduw van omkering." 

• De beste heiligen hebben hun duisternissen en veranderingen. Bezie een christen in zijn 

geestelijke staat, hij is vol afwisseling. Hoewel het zaad der genade niet sterft, toch verflauwt 

dikwijls de schoonheid en de werkzaamheid ervan. Een christen heeft in zijn godsdienst 

ook aanvallen van ongesteldheid. Soms is het vloed in zijn geloof, soms eb; soms vlamt zijn 

liefde op en op een andere tijd is zij als vuur onder de as en heeft hij zijn eerste liefde 

verlaten. Hoe sterk was Davids geloof eenmaal: "God is mijn Rots, ik zal op Hem 

betrouwen", 2 Samuël 22:3. Op een andere keer zei hij: "Nu zal ik nog één dezer dagen 

door de hand van Saul omkomen." Waar is de christen die kan zeggen dat hij geen 

verandering ondervindt in zijn genade, dat de boog van zijn geloof altijd gespannen is, dat 

de snaren van zijn viool nooit slap hangen? Wij zullen zeker zulke christenen nooit 
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ontmoeten voor wij hen in de hemel aantreffen. Maar God is zonder schaduw van 

omkering. 

• De engelen waren onderworpen aan verandering; zij waren heilig geschapen, maar wel 

veranderlijk. "De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben", Judas:6. Deze 

morgensterren des hemels werden vallende sterren. Maar Gods heerlijkheid blinkt uit met 

onverminderde schittering. In God is niets dat op verandering lijkt, hetzij ten goede of ten 

kwade. Niet ten goede, omdat Hij dan niet volmaakt zou zijn. Niet ten kwade, want dan 

zou Hij ophouden volmaakt te zijn. Hij is onveranderlijk heilig, onveranderlijk goed; er is 

in Hem geen schaduw van omkering. 

 

"Maar toen Christus, Die ook God is, de menselijke natuur aannam, was er toch verandering in God?" 

Als de Goddelijke natuur in de menselijke veranderd was, of de menselijke in de Goddelijke, 

dan was er een verandering geweest, maar dat was niet het geval! De menselijke natuur was 

onderscheiden van de Goddelijke. Daarom was er geen verandering. Een wolk voor de zon 

verandert het lichaam van de zon niet; zo ook hier: hoewel de Goddelijke natuur verborgen was 

achter de menselijke natuur, veranderde daardoor de Goddelijke natuur niet! 

 

2. Aan Gods bestaan kan geen tijd toegekend worden. "Die alleen onsterfelijkheid heeft.", 1 

Timótheüs 6:16. De Godheid kan niet sterven. Een oneindig Wezen kan niet veranderd 

worden in een eindig wezen. God is oneindig. Hij is eeuwig, derhalve is Hij niet sterfelijk. 

Eeuwig te zijn en tevens sterfelijk, is met elkaar in strijd. 

 

Eerste gebruik. 

Beschouw toch de uitnemendheid van de Goddelijke natuur in Zijn onveranderlijkheid. Dit is 

de heerlijkheid van de Godheid. Veranderlijkheid duidt op zwakheid, en die is niet in God, Die 

Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid, Hebreeën 13:8. Mensen zijn onstandvastig en 

veranderlijk, evenals Ruben, "snelle afloop als der wateren" (ongestadig als water, Eng. vert.), 

Genesis 49:4.  

• De mensen zijn veranderlijk in hun principes. Als hun gezicht zo snel zou veranderen als 

hun opvattingen dan zouden wij hen niet herkennen. 

• Zij zijn veranderlijk in hun besluiten, zoals de wind die uit het oosten waait even later naar 

het westen draait. Zij nemen zich voor deugdzaam te zijn, maar zij hebben spoedig spijt van 

hun beslissing. Hun binnenste is als de pols van een zieke man, die elk half uur verandert. 

Een apostel vergelijkt hen met de baren der zee, en met dwalende sterren, Judas:13. Zij zijn 

geen pilaren in de tempel Gods, maar rieten. 

• Anderen zijn veranderlijk in hun vriendschap. Zij hebben spoedig iemand lief, en even snel 

haten zij hem. Nu eens ben je hun boezemvriend, dan weer verstoten zij je uit hun gunst. 

Zij veranderen als de kameleon, en nemen verschillende kleuren aan. Maar God is onver-

anderlijk! 

 

Tweede gebruik. 

Beschouw de ijdelheid van het schepsel. In alles is verandering, behalve in God. "Immers zijn de 

gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen", Psalm 62:10. Wij zoeken meer in het 

schepsel dan God erin gelegd heeft. In het schepsel zijn twee ondeugden: het belooft meer te 

zijn dan wij erin aantreffen en het laat ons in de steek als wij het 't meest nodig hebben. In alles 

is gebrek: iemand wil zijn koren laten malen en er is geen water. (voor de watermolen) Een 

zeeman is gereed voor een zeereis en er is geen wind, of er is tegenwind. Iemand vertrouwt erop, 
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dat een ander zijn belofte zal nakomen en hij kan het niet volbrengen, zodat deze is als een ver-

stuikte voet. 

Wie zoekt er toch echte standvastigheid in het ijdele schepsel? Dat is alsof men een huis zou 

bouwen op het zand dat door de zee wordt overspoeld. In het schepsel is niets zo zeker als 

bedrog, en hij stelt alleen maar in alles teleur. Het is niet verwonderlijker hier beneden 

veranderingen te zien gebeuren dan de maan te zien schijnen in een nieuwe vorm en gedaante. 

Verwacht in alle dingen met veranderingen te maken te krijgen; alleen God verandert niet. 

 

Derde gebruik. 

Ter vertroosting van Gods kinderen. 

1. In geval van verlies. Als het bezit bijna tot niets geslonken is, en als u vrienden verliest door 
de dood is er dubbele tegenslag. Maar de troost is, dat God onveranderlijk is. Ik kan deze 

verliezen lijden, maar ik kan niet mijn God verliezen, Hij sterft nooit. Als aan de 

vijgenboom en de olijfboom geen vruchten groeiden, stelde de Heere niet teleur. "Ik zal mij 

verheugen in den God mijns heils", Hábakuk 3:18. Bloemen in de tuin sterven af, maar het 

erfdeel van iemand blijft. Zo verdwijnen en veranderen uitwendige zaken, maar "Gij zijt de 

Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid", Psalm 73:26. 

2. In geval van droefheid van geest. God schijnt de ziel in de verlating te verstoten, zoals in 
Hooglied 5:6 "Mijn Liefste was geweken"; toch is Hij onveranderlijk. Hij is onveranderlijk in 

Zijn liefde; Hij mag dan Zijn aangezicht veranderen, maar niet Zijn hart! "Ik heb u liefgehad 

met een eeuwige liefde", Jeremia 31:3. In het Hebreeuws staat er "olam", een liefde der eeu-

wigheid. Als eenmaal Gods verkiezende liefde opgaat over een ziel, gaat die nooit meer 

onder. "Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u 

niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen", Jesaja 54:10. Gods liefde is 

vaster dan de bergen. Zijn liefde tot Christus is onveranderlijk, en Hij zal evenmin 

ophouden gelovigen lief te hebben als Hij zal ophouden Christus lief te hebben. 

 

Vierde gebruik, van vermaning. 

Dat u toch deel mocht krijgen aan die onveranderlijke God, dan bent u een rots in de 

branding, onbeweeglijk te midden van alle veranderingen. 

 

"Hoe zal ik deel krijgen aan die onveranderlijke God?" 

Als er in u een verandering teweeggebracht wordt. "Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt 

geheiligd", 1 Korinthe 6:11. Daardoor worden wij gebracht van de duisternis tot het licht (ad 

tenebris ad lucem) en zó veranderd, alsof er een andere ziel in hetzelfde lichaam gekomen is. 

Door die verandering krijgen wij deel aan de onveranderlijke God. Stel uw betrouwen alleen op 

die God Die onveranderlijk is. "Laat gijlieden dan af van den mens", Jesaja 2:22. Laat af van het 

steunen op een riet, maar steun op de Rots der eeuwen. Hij die door het geloof in God 

geborgen is, is veilig temidden van alle veranderingen. Hij is als een schip dat aan een 

onbeweeglijke rots vastgemaakt is. Wie zijn vertrouwen op God stelt, heeft een onwankelbare 

grond, die onveranderlijk is. "Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten", Hebreeën 13:5. 

Gezondheid kunnen wij verliezen, rijkdom, vrienden kunnen van ons genomen worden, maar 

God zegt: "Ik zal u niet verlaten." Mijn kracht zal u ondersteunen, Mijn Geest zal u heiligen, 

Mijn genade zal u behouden, Ik zal u nooit begeven. 

O, stel uw vertrouwen toch op deze onveranderlijke God! God is zeer gesteld op twee dingen: 

op onze liefde en op ons vertrouwen. Hij is zeer gesteld op onze liefde, opdat wij het schepsel 

niet meer lief zullen hebben dan Hem, daarom laat Hij schepselsliefde bitter smaken. Hij is ook 
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zeer gesteld op ons vertrouwen, opdat wij niet meer vertrouwen in het schepsel stellen dan in 

Hem, daarom laat Hij ons ervaren dat het schepsel onbetrouwbaar is. 

Uiterlijke gemakken worden ons gegeven als teerkost op de weg om ons te verkwikken, maar 

niet als krukken om op te steunen. Als wij een afgod van het schepsel maken, zal God ons met 

datgene waarop wij ons betrouwen stellen beschaamd doen uitkomen. O, stel uw vertrouwen 

toch op de onsterfelijke God! Evenals Noachs duif zullen wij geen rustgrond voor onze ziel 

vinden vóór wij in de ark van Gods onveranderlijkheid zijn. "Die op den HEERE vertrouwen, 

zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid", Psalm 125:1. 

 

II. God is onveranderlijk in Zijn besluit. 

Wat Hij van eeuwigheid besloten heeft, is onveranderlijk. "Mijn raad zal bestaan", Jesaja 46:10. 

Gods eeuwige raad of Zijn besluit is onveranderlijk. Als Hij Zijn besluit veranderde, zou dat 

moeten gebeuren als gevolg van een of ander gebrek in wijsheid of onvoldoende vooruitzicht, 

want dat is de reden waarom mensen hun oogmerk veranderen: men ziet dan later iets, wat 

men niet vooraf gezien had. Maar dat kan niet de oorzaak zijn dat God Zijn besluit zou ver-

anderen, omdat Zijn wetenschap volmaakt is; Hij ziet alle dingen in één oogopslag vóór Hem. 

 

"Maar er staat toch dat het God berouwde? Er schijnt dus een verandering in Zijn besluit te zijn, 

bijvoorbeeld in Jona 3:10 "Het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen." 

Antwoord. Berouw wordt de HEERE figuurlijk toegeschreven. "God is geen man, dat Hij liegen 

zou", Numeri 23:19. Er kan een verandering in Gods werken zijn, maar niet in Zijn wil. Hij kan 

een verandering willen, maar Hij kan niet Zijn wil veranderen! God kan Zijn vonnis ver-

anderen, maar niet Zijn besluit. 

Een koning kan een vonnis laten vellen over een boosdoener, die hij van plan was te behouden. 

Zo dreigde God de ondergang van Ninevé, maar aangezien de mensen van Ninevé zich 

bekeerden, spaarde God hen, Jona 3:10. Hier heeft God Zijn vonnis veranderd, maar niet Zijn 

besluit, het gebeurde zoals het in de boezem van Zijn voornemen van eeuwigheid gelegen had. 

 

Maar als Gods besluit onveranderlijk is en niet kan herroepen worden, wat is dan het doel van het gebruik 

der middelen? Onze werkzaamheden tot zaligheid veranderen toch Zijn besluit niet? 

Antwoord. Het besluit Gods beïnvloedt mijn werkzaamheden niet, want Hij Die mijn zaligheid 

heeft besloten, heeft dat gedaan in het gebruik der middelen en als ik de middelen verwaarloos, 

veroordeel ik mijzelf. Niemand redeneert toch als volgt: God heeft besloten hoelang ik zal 

leven, daarom gebruik ik de middelen niet om me in het leven te houden, ik eet niet en drink 

niet. God heeft de duur van mijn leven bepaald in het gebruik der middelen; zo heeft God ook 

mijn zaligheid besloten in het gebruik van het Woord en het gebed. Evenals iemand die voedsel 

weigert een moordenaar is van zichzelf, zo verderft iemand zichzelf als hij weigert zijn zaligheid 

uit te werken. Van de vaten der barmhartigheid staat geschreven, dat zij tot heerlijkheid bereid 

zijn, Romeinen 9:23. Hoe anders worden ze toebereid dan door hen te heiligen? En dat kan 

niet anders dan door het gebruik der middelen. Laat daarom Gods besluit u niet afhouden van 

heilige werkzaamheden. Het is een goed gezegde van Dr. Preston: "Hebt u een hart om tot God 

te bidden? Het is een goed teken dat Hij geen besluit van toorn tegen u heeft." 

 

Eerste gebruik. 

Als Gods besluit van eeuwigheid is en onveranderlijk, dan verkiest God niet op voorgezien 

geloof, zoals de Arminianen beweren. "Als de kinderen nog niet geboren waren ... opdat het 

voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve .., gelijk geschreven is: Jakob heb Ik 

liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat", Romeinen 9:11, 13. Wij zijn niet verkoren om onze 
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heiligheid, maar tot heiligheid, Efeze 1:4. Als wij niet gerechtvaardigd worden om ons geloof, en 

dat is zo, dan zijn wij zeker niet verkoren om ons geloof. Er staat dat wij gerechtvaardigd zijn 

door het geloof als instrument, Efeze 2:8, maar niet om het geloof als oorzaak; en als wij niet 

gerechtvaardigd zijn om het geloof, dan zijn wij zeker niet verkoren om het geloof. Het besluit 

van Gods verkiezing is van eeuwigheid en is onveranderlijk, en is daarom niet afhankelijk van 

voorgezien geloof. "Er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven", 

Handelingen 13:48. Die waren niet verkoren omdat zij geloofden, maar zij geloofden omdat zij 

verkoren waren. 

 

Tweede gebruik. 

Als Gods besluit onveranderlijk is, verschaft dat in twee gevallen troost. 

1. Betreffende Gods voorzienigheid jegens Zijn Kerk. Wij zijn zo geneigd om met Zijn 
voorzienigheid te twisten als alles niet overeenkomstig onze wens gaat. Bedenk echter dat 

Gods werk voortgaat en er gebeurt slechts wat Hij van eeuwigheid besloten heeft. 

2. God heeft verdrukkingen voor Zijn Kerk ten goede besloten. De verdrukkingen van Gods 
Kerk zijn als de roeringen van het water door een engel, die de weg banen tot genezing van 

Zijn volk, Johannes 5:4. Hij heeft besloten dat er verdrukkingen in de Kerk zouden zijn. 

"Hij heeft te Sion vuur en te Jeruzalem een oven", Jesaja 31:9. De radertjes in een uurwerk 

lopen tegengesteld aan elkaar; maar zij zorgen alle dat de wijzers van het uurwerk voortgaan, 

zo gaan de raderen van de Voorzienigheid vaak tegengesteld aan onze wensen, maar zij 

voeren toch Gods onveranderlijk besluit uit. "Velen zullen er wit gemaakt worden", Daniël 

12:10. God laat de wateren van verdrukking over Zijn volk uitgieten om hen wit te maken. 

Murmureer daarom niet tegen Gods handelingen; Zijn werk gaat door, er gebeurt slechts 

wat Hij in Zijn wijsheid van eeuwigheid besloten heeft. Alles zal naar Gods Raadsplan zijn 

en tot volvoering van Zijn besluit. 

 

Derde gebruik.  

Troost voor Gods kinderen met betrekking tot hun zaligheid. 

"Het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die Zijne zijn", 2 

Timótheüs 2:19. Gods besluit der verkiezing is onveranderlijk. Eens verkoren, voor eeuwig 

verkoren. "Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens", Openbaring 3:5. Er staan 

in het boek van Gods verkiezing geen errata, en er wordt ook niets uitgewist. Eens 

gerechtvaardigd, nooit meer veroordeeld. "Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn", Hoséa 

13:14. God heeft nooit berouw van Zijn verkiezende liefde. "Hij heeft hen liefgehad tot het 

einde", Johannes 13:1. Daarom, als u een gelovige zijt, troost u dan met de onveranderlijkheid 

van Gods besluit. 

 

Vierde gebruik. 

We zullen besluiten met een woord tot de goddelozen, die met geweld tegen God en Zijn volk 

opstaan: laat hen bedenken dat Gods besluit onveranderlijk is. God zal het niet veranderen, en zij 

kunnen het niet verbreken; en in het tegenstaan van Gods wil, volvoeren zij Zijn besluit. Er is 

een tweeërlei wil in God: de wil van Zijn bevel en de wil van Zijn besluit. Terwijl de goddelozen 

de wil van Gods bevel tegenstaan, vervullen zij de wil van Zijn besluit waarin Hij hen toelaat dit 

te doen. Judas verraadt Christus, Pilatus veroordeelt Hem, de soldaten kruisigen Hem. Terwijl 

zij tegen de wil van Gods bevel ingaan, volvoeren zij de wil van Zijn besluit waarin Hij hen dit 

toelaat, Handelingen 4:28. God beveelt het ene, zij doen het andere. God beveelt hun de sabbat 

te houden, zij ontheiligen die. Maar terwijl zij Zijn gebod ongehoorzaam zijn, vervullen zij Zijn 

besluit, waarin Hij hen overgeeft. 
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Als iemand twee netten spant, één van zijde en het andere van ijzer, dan kan het zijden net 

scheuren, het ijzeren niet. Zo is het hier ook: als men het zijden net van Gods gebod verbreekt, 

wordt men gevangen in het ijzeren net van Zijn besluit. Terwijl zij Gods bevelen de rug 

toekeren, voeren zij toch Zijn besluiten uit: Zijn besluiten waarin Hij hen toelaat de zonde te 

doen en waardoor Hij hen straft voor hun bedreven kwaad. 

 

 

 


