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Goddelijke tuchtiging 
Uitgegeven in nr. 35 van stichting “Brood voor een hongerig hart”, Nederland. 

Bron: de redactie van “Brood” 

 
“Zie, welzalig is de mens dien God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet” (Job 
5:17) 

“Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u kastijdt, zoals een man zijn zoon kastijdt” (Deut. 8:5) 
“Welzalig de man die Gij kastijdt, Here, die Gij onderwijst uit Uw wet” (Ps. 94:12). 
“Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet, en keer u niet met weerzin af van Zijn bestraf-
fing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen 
heeft” (Spr. 3:12). 
Deze teksten worden door Paulus aangehaald en hij voegt er nog bij:  
“Hij kastijdt iedere zoon die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als 
zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt” (Hebr. 12:6+7). 

“Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik” (Openb. 3:19). 
Deze aangehaalde gedeelten uit de Heilige Schrift laten ons zien dat het feit van de tuchtiging ook 
al aan Israël bekend was, onderwezen door Mozes, bezongen door de levieten, en herhaald door 
Salomo, wiens woorden door Paulus in zijn brief aan de Hebreeën, met enige toevoeging, werden 
aangehaald. En tenslotte werd het door de mond des Heren bevestigd, toen Hij vanuit de hemel tot 
Zijn apostel op Patmos sprak. 

MATE VAN TUCHTIGING 
Als wij over dit onderwerp nadenken, willen we eerst stilstaan bij de betekenis van het woord “kas-
tijding” of “tuchtiging”. Oorspronkelijk had het de betekenis van “opvoeding, training, onderricht”, 
dingen die voor ieder kind en iedere leerling nodig zijn. 
De Here leidt Zijn kinderen door Zijn Woord, Jes. 30:21; Ps. 119:9. Gelukkig is het kind dat ge-
hoorzaamt en ijverig de leiding van ouders en onderwijzers volgt! (Ps. 119:11). 
Maar zoals de discipelen destijds, zijn de meesten van ons trage en vergeetachtige hoorders, onat-
tent en traag van hart” om te verstaan wat God ons wil leren. 
Doordat wij niet opmerkzaam zijn, maken wij vele fouten die gecorrigeerd moeten worden. We 
gebruiken nu een ander woord: “corrigeren”, wat “tot rede brengen” betekent en “recht zetten”. Wij 
struikelen op ons pad door achteloosheid of door onze pogingen om het in eigen kracht te doen en 
zo falen wij in vele dingen. Maar God helpt Zijn kinderen telkens weer overeind, en laat hun dan 
zien op welk punt ze verkeerd hebben gehandeld. (Spr. 24:16). 
Naast de ijverigen, de tragen en de achtelozen, zijn er nog anderen in de school van Christus. Wat 
gebeurt er met de weerspanningen en de opstandigen, zij die bewust van de rechte weg afdwalen? 
Zij hebben een krachtiger terechtwijzing nodig. Zij die niet naar rede willen luisteren, moeten het 
dan maar voelen. Zo lezen we in Hebr. 12:6 over “geselen” (St.vert.), hetzelfde woord dat in Matth. 
27:26 gebruikt wordt. Geselen spreekt de moderne mens niet aan; maar zo handelt een alwijze God 
en liefhebbend Vader met Zijn kinderen, die volharden in een wandel tegen Zijn geopenbaarde wil. 
Hij zegt: “Indien zij Mijn inzettingen ontheiligen en Mijn geboden niet houden, zo zal Ik hun over-
tredingen met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen” (Ps. 89:32, 33). 
Was dit niet het geval met David, de “man naar Gods hart”? Wat een slagen ontving hij terwille van 
zijn zonden, 2 Sam. 12:9, 10! Wat een bitter verdriet moest hij doorstaan over de ziekte en de dood 
van de baby (vs. 16, 17), de zonde en de dood van Amnon (2 Sam. 13:21, 36), en de opstand van 
Absalom (2 Sam. 15:30 en 18:33). 
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De Here doet genadig de zonde van Zijn volk weg, maar corrigeert hen dan, en laat hen niet onge-
straft hun gang gaan, Jer. 30:11. Hij zal een Nathan zenden om te bestraffen, of satan toestaan om 
met vuisten te slaan. “Gij zijt hun een vergevend God geweest, hoewel wraak oefenend over hun 
daden” (Ps. 99:8). 

ONS ANTWOORD OP DE TUCHTIGING 

Wat moet onze reactie zijn op de kastijding des Heren? 
1. We worden gewaarschuwd om ze niet te verachten, dat betekent: niet achteloos verder te gaan, 
onbewust dat het de hand van God is, en onze eigen verklaring voor de moeilijkheden te geven. Dit 
duidt op een hoogmoedig hart. “Dan zal de Here hun hart met moeite vernederen, totdat ze tot Hem 
roepen om hulp” (Ps. 107: 12, 13). 
2. Wij moeten niet verflauwen noch gebelgd zijn, zoals Jona 4:8, 9). Het is de reactie van een onge-
duldig hart, dat “zich tegen de Here vergramt” (Spr. 19:3). Ook moeten wij niet moede worden on-
der Zijn tuchtiging. “De ganse dag word ik geplaagd en elke morgen is er mijn kastijding”, is de 
klacht van een verbijsterde Asaf. “Gij hebt mij getuchtigd en ik werd getuchtigd als een ongetemd 
kalf”, kermt de afgedwaalde Efraïm (Jer. 31:18). Hoewel wij misschien telkens weer dezelfde fou-
ten maken, heeft onze God een groot geduld en zal ons niet laten gaan. Ook wij moeten lijdzaam-
heid leren onder Zijn tuchtiging. 
3. Ons wordt geboden om de tuchtiging te verdragen. Een nederig hart zal zeggen: “Het is de Here, 
laat Hem doen wat Hem goed dunkt”. Toch worden wij hier niet tot een passieve onderwerping ge-
roepen, maar om “geoefend” te worden in het verstaan van de tuchtiging. “Laat mij weten, waarom 
Gij U tegen mij keert”, roept Job uit (10:2); en Ezra (9:13) belijdt dat de straf minder is dan de on-
gerechtigheid verdient. “Ik weet o Here dat Uw oordelen gerechtigheid zijn en dat Gij in trouw hebt 
verdrukt” (Ps. 119:75), daarom, “Zal ik des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem ge-
zondigd... Hij zal mij uitleiden in het licht, ik zal aanschouwen hoe Hij gerechtigheid oefent” (Mi-
cha 7:9). 

DE ZEGEN VAN DE TUCHTIGING 
Waarin ligt de zegen van de kastijding? 
(1)  Het is een bewijs van het ware zoonschap. “Israël is Mijn zoon”, zei God tot Mozes (Ex. 4:22). 

“Erken dan van harte dat de Here, uw God, u kastijdt, gelijk een man zijn zoon kastijdt” (Deut. 
8:5) St.Vert. 

“U alleen heb Ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk; daarom zal Ik uw ongerechtigheid he-
den aan u bezoeken” (Amos 3:2) 
Wat voor Israël als volk geldt, is even waar voor elke individuele christen, zoals Paulus in Hebr. 
12:5-11 getuigt. Lees dit gedeelte en let bijzonder op vers 8. “Blijft hij echter vrij van tuchtiging, 
welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaarden en geen zonen”, misschien wel lid van een 
kerk, maar geen leden van Christus, Luk. 13:26, 27: “misschien werkers in de gemeente, maar niet 
“Gods medearbeiders”, 1 Kor. 3:9. Laat ons deze bewijzen van ons zoonschap kostbaar achten en er 
ons niet aan ergeren. Het is veel beter om in de smeltkroes van de Toetser te zijn dan op de scher-
venhoop van de Pottenbakker te liggen (1 Kor. 9:27; Jer. 6:30). Oppervlakkige christenen die alles 
gemakkelijk opnemen, zouden er goed aan doen om eens na te gaan of ze zich niet onttrekken aan 
de school van Christus. Laat hen ijverig zijn om hun roeping en verkiezing te bevestigen (2 Petr. 
1:10). 
(2) Tuchtiging is niet alleen een bewijs van onze verbondenheid met God, maar ook van Zijn liefde 

tot ons. “Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik”, zegt Christus. Openb. 3:19. Ja hoe 
vreemd het ook moge schijnen, Hij heeft het weerspannige kind even lief als het volgzame kind. 
Beiden zijn met Zijn kostbaar bloed gekocht en Zijn liefde is wijd als de oceaan en zonder on-
derscheid. 
Trouwe arbeiders zullen beloning naar hun arbeid ontvangen, terwijl de dwazen op dit punt ver-
lies zullen lijden (1 Kor. 3:8). 
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Maar voor al de Zijnen is Hijzelf hun buitengewoon grote loon: Christus in al Zijn liefde en liefe-
lijkheid. Misschien zullen degenen die Hem het meest verschuldigd zijn, Hem het meest liefhebben. 
(Luk. 7:42, 43). 
O, de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat! Tot elke prijs, dierbare Heer, 
langs elke weg. “Allen die Ik liefheb bestraf en kastijd Ik” (Openb. 3:19). De kastijding wordt niet 
toegediend zonder Zijn volle liefde en sympathie. “Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ont-
fermen... want Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte” (Kl. 3:32, 33). 

DE VRUCHTEN VAN DE TUCHTIGING 
Wat is het uiteindelijke doel van Zijn kastijding? “U tenlaatste wèl te doen” (Deut. 8:16). “Want 
alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen; doch later brengt zij 
hun, die er door geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid” (Hebr. 12:11). 
“Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u”. Hij wil ons eerst tot 
bekering brengen (een volledige verandering van onze gezindheid aangaande onszelf en aangaande 
Hem) Zijn waarschuwing is bedoeld om ons te overtuigen hoe onaangenaam onze denkbeeldige 
gerechtigheid en blinde zelfvoldaanheid voor Hem is. Dan wil Hij ons ook tot gebed brengen. Niets 
is zo gemakkelijk als te verslappen in het gebed als alles goed met ons gaat. Als wij verzuimen om 
in Zijn nabijheid te komen, onttrekt Hij Zich aan ons, zeggende “Ik zal heengaan... totdat zij zich 
schuldig gevoelen en Mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlan-
gend (ijverig) naar Mij uitzien” (Hos. 5:15) “Here, in benauwdheid hebben zij U gezocht, zij heb-
ben een stil gebed uitgestort als Uw tuchtiging over hen was” (Jes. 26:16). Hij raadt ons aan van 
Hem te kopen - door ernstig gebed - die dingen die we zo heel hard nodig hebben en waarin Hij 
alleen kan voorzien; Openb. 3:18. 
En zo kastijdt Hij ons “opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid”. (Hebr. 12:10). Hij Die ons 
tevoren bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8:29), zal ons geen 
moeite besparen om Zijn genadedoeleinden in ons te voltooien, en Hij zegt, “Ik wil Mijn hand tegen 
u keren en Ik zal uw schuim op het allerreinste zuiveren” (Jes. 1:25 ). 
“... opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openba-
ring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:7). 

VERZUCHTINGEN VAN EEN GETUCHTIGDE ZIEL 

(George Wagner)  
“... Ik zal u kastijden met mate...” (Jer. 30:11) 
Ik heb het nodig, o mijn God, want mijn hart vergeet zo makkelijk; het is ongeduldig, zo traag in het 
bewust worden van Uw liefde, zo ondankbaar. En U kastijdt niet in toorn, niet als een vijand om te 
vernietigen; Gij doet het met mate, als handelend met een kind. U weet de mate, U weet wat maak-
sel ik ben, gedachtig dat ik slechts stof ben. U weet wat ik kan dragen, en wat de geest nodig heeft. 
U bekrachtigt mij juist in die mate dat ik de tuchtiging kan dragen. Mijn God en Vader, ik ben in 
Uw handen. Handel met mij naar Uw welbehagen: Uw wil is liefde. 
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