
Studie 5 - Gods geduld en trouw

   Hosea 11
1 Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; 
uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. 
2 Hoe harder ze geroepen werden, 
hoe meer ze hun eigen weg gingen. 
Ze brachten offers aan de Baäls 
en brandden wierook voor godenbeelden – 
3 terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen 
en hem op mijn arm nam. 
Maar zij beseften niet dat ík hen verzorgde. 
4 Zacht leidde ik hen bij de teugels, 
aan koorden van liefde trok ik hen mee; 
ik verloste hen van het juk om hen te laten eten, 
ik hield hun het voer zelfs nog voor. 
5 Zouden zij niet naar Egypte terugkeren, 
zou Assyrië niet over hen heersen, 
nu zij weigeren naar mij terug te keren? 
6 Het zwaard zal huishouden in hun steden 
en hun orakelpriesters neerhouwen 
om alles wat ze hebben uitgebroed. 

1. Welke aspecten van God als vader komen in het bovenstaande stuk naar voren? 
2. Kun je uit het oude testament voorbeelden noemen waaruit Gods liefdevolle zorg voor het volk Israël 
bleek en hun ontrouw? 
3a. Kun je voorbeelden geven waaruit Gods liefdevolle zorg voor jou blijkt? 
b. Hoe ervaar jij de vaderaspecten die jullie in vraag 1 hebben genoemd, in jouw eigen leven?
c. Hoe zit het met jouw trouw naar God toe? 
4. Stel dat jij de God van deze ontrouwe mensen was, hoe zou jij reageren?

   Gods reactie:

7 Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. 
Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, 
ik zal hun lot niet verlichten. 

5. Verschilt de reactie van God met die van jou? Hoe komt dat?
6. Kun je meer voorbeelden uit de bijbel naar voren halen waarin God op deze 
manier reageert op de ontrouw van Zijn volk? 

   Bedenkt God zich?

8 Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? 
Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? 
Zou ik je prijsgeven als Adma, 
je laten ondergaan als Seboïm? 
Mijn hart wordt verscheurd, 
door barmhartigheid word ik bewogen. 
9 Ik zal mijn toorn laten varen 



en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. 
Want God ben ik, en geen mens, 
ik ben in jullie midden, ik ben heilig, 
ik zal niet meer in woede ontsteken. 
10 De HEER  zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. 
Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee, 
11 als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, 
als duiven uit Assyrië. 
Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis 
– zo spreekt de HEER . 

(noot: De steden Adma en Seboïm werden samen met Sodom en Gomorra weggevaagd 
(Deut. 29:23))

7. Wat valt je op aan deze reactie? Waarom reageert God zo?
8. Kun je meer voorbeelden uit de bijbel naar voren halen waarin God op deze 
manier reageert op de ontrouw van Zijn volk? 
9. Laten we nog eens kijken naar de vader-kind relatie tussen God en ons. Hoe zou 
jij terugkomen bij jouw Vader nadat je ontrouw bent geweest? Beschrijf hoe je denkt 
dat God op jouw terugkomst zou reageren. Durf jij er op te vertrouwen dat God net 
zo vergevend, trouw en geduldig naar jou toe zal zijn?  

Praktisch: 
1 Petrus 2:19-25

18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet 
alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 19 

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht 
is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 20 Immers, is er enige reden om 
trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag 
krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u 
moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft 
geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de
voetsporen van hem 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen 
geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en 
dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij 
heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood 
voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de 
herder is, naar hem die uw ziel behoedt.

10. Hoe blijkt uit deze tekst de trouw en het geduld van God de Vader en de Zoon?
11. Kun je meer voorbeelden uit het leven van Jezus noemen waarin geduld naar 
voren komt? 
12. Zijn er in jouw leven voorbeelden te noemen waarbij je echt geduld nodig had? 
13. Geduld wordt ook wel als vrucht van de Heilige Geest genoemd (onder andere in 
Galaten 5:22). Wat kun je gaan doen om deze vrucht goed tot bloei te laten komen in
de komende tijd? 
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