
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Dank God onder alle Omstandigheden 

Heb je jezelf ooit afgevraagd wat de wil van God is voor jouw leven? Als je dat hebt gedaan zul je blij 

zijn om te weten dat de Bijbel hier een direct antwoord op geeft. In zijn eerste brief aan de 

Thessalonicenzen schrijft de apostel Paulus: 

 

1 Thessalonicenzen 5:18 

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus (Messias Jesjoea) voor u. 

 

Het is de wil van God dat we Hem onder alle omstandigheden danken. Niet alleen de gelukkige 

omstandigheden. Alle omstandigheden. Dit principe komen we ook elders in de Schrift tegen. 

Bijvoorbeeld in Psalm 34:2: 

 

Psalm 34:2 

Ik zal de HEERE (JHWH) te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. 

 

Filippenzen 4:6 

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; 

 

Dankbaarheid - dankbaar zijn - zou ons geloofsleven moeten kenmerken. Maar waarom is dit zo 

belangrijk? Waarom leert de Schrift ons om onder alle omstandigheden dankbaar te zijn? 

 

Eén reden is dat dankbaarheid God de eer geeft. En het doel, als gelovigen, is dat we God de eer geven 

(Prediker 12:13). Het tegenovergestelde is ook waar: als we ondankbaar zijn - als we klagen en 

mopperen - onteren we God. In feite karakteriseert Paulus de onrechtvaardige rebellen als degenen die 

God geen dank geven: (Romeinen 1:18-20) 

 

Romeinen 1:21 

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn 

verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 

  



God is geen fan van ondankbaarheid. Hij houdt niet van klagen en mopperen. Bedenk hoe God 

reageerde op de Israëlieten toen die klaagden in de woestijn: 

 

Numeri 11:1 

En het gebeurde, toen het volk zich beklaagde, dat het kwaad was in de oren van de HEERE 

(JHWH), want de HEERE (JHWH) hoorde het, zodat Zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de 

HEERE (JHWH) brandde onder hen en verteerde, aan de rand van het kamp. 

 

Numeri 21:5-6 

Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te 

sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer 

van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE (JHWH) gifslangen onder het volk; die beten 

het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 

 

Als we lezen over de omzwervingen van Israël door de woestijn, merken we op dat het klagen bij hen 

een vast patroon was. Ze waren net gered uit de slavernij in Egypte en waren op weg om hun erfenis op 

te eisen. Je zou denken dat ze wat dankbaarder zouden zijn. Maar keer op keer klagen en mopperen ze 

over van alles. 

 

Ze klagen dat ze honger hebben, dus gaf God hun manna – wonderbaarlijk brood uit de hemel (Exodus 

16:1-4). Dan klagen ze over het manna (Numeri 11:3-6)! 

 

Ze klagen omdat ze dorst hebben (Exodus 17:1-4); ze klagen omdat ze het leiderschap van Mozes niet 

willen hebben (Numeri 14:1-4); ze klagen omdat ze zich niet op hun gemak voelen en het eten niet 

lekker vinden (Numeri 21:5), enzovoort. Ze mopperen over elk ongemak en bij elke beproeving die ze 

ondergaan. 

 

Nu is het gemakkelijk om over de Israëlieten in de woestijn te lezen en hen te veroordelen als ellendige 

zeurpieten. Maar hoe vaak gedragen wij ons op diezelfde manier? Net als de Israëlieten klagen we vaak 

over de dingen waar we vroeger op hoopten en voor baden. We klagen over de zegeningen van God en 

Zijn voorzienigheid. 

 

We kunnen bijvoorbeeld hopen en bidden dat God ons een baan geeft. Als hij dat dan doet, klagen we 

daarover! "Deze baan is onbevredigend!" "Mijn baas waardeert me niet genoeg!" 

 

We zouden kunnen bidden dat God ons onze huwelijkspartner zou geven. Als Hij dat dan doet, dan 

klagen we over ons huwelijk! "Hij doet niet genoeg in huis!" "Ze is geen goede kok!" 

 

Velen van ons, vooral in de Torah-beweging, hopen en bidden dat God zal voorzien in een goddelijke 

gemeente waar we deel van kunnen uitmaken. Als Hij dat doet, dan klagen we daarover! "Ik hou niet 

van het soort van aanbiddingsmuziek! " "De leringen zijn saai", of wat dan ook. 

 

Net als de Israëlieten in de woestijn hebben ook wij de neiging om te mopperen en te klagen over de 

zegeningen en voorzieningen van God. Dit soort houding onteert God. 

 

Dus nogmaals, dankbaarheid is belangrijk omdat het God eert. En als we ondankbaar zijn, onteren we 

God. 

  



Een andere reden dat dankbaarheid zo'n belangrijk principe is, is dat het er vaak toe leidt dat mensen 

beter worden behandeld. Ondankbaarheid leidt er vaak toe dat mensen slecht worden behandeld. 

 

Denk er eens over na: als we dankbaar zijn, zijn we gelukkiger en meer geneigd om vriendelijk te zijn. 

We gedragen ons nederiger en zijn genereuzer. Stel je bijvoorbeeld eens iemand voor die net een 

prestigieuze prijs heeft gewonnen en op het podium wordt uitgenodigd om een dankwoord uit te 

spreken. We hebben dit vaak zien gebeuren. Vaak wordt zo iemand overmand door dankbaarheid. Dan 

beginnen ze vriendelijk over andere mensen te spreken; ze geven iedereen de eer, van hun fans tot hun 

tekenleraar uit hun kindertijd, zonder wie ze niet zouden zijn geworden wie ze nu zijn. Als we oprecht 

dankbaar zijn, gedragen we ons gewoon als aardigere mensen. 

 

Als we ondankbaar zijn, zijn we eerder geneigd om boos en gemeen te worden tegen de mensen. 

Ondankbaarheid kweekt woede, wrok en onvriendelijkheid. Een man die ontevreden is over zijn werk, 

zal zijn frustraties vaak op anderen afreageren. Hij snauwt misschien naar zijn vrouw of is minder 

geduldig en begripvol naar zijn kinderen. 

 

Hoe overwinnen we onze neiging om te klagen en in plaats daarvan een leven van dankbaarheid aan te 

leren? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst vaststellen waarom zovelen onder ons worstelen 

met ondankbaarheid. 

 

De reden is dat we denken dat we het recht daartoe hebben. 

 

We klagen omdat we denken dat we meer en beter verdienen dan we ontvangen. We zijn vergeten dat 

wat we eigenlijk verdienen, een eeuwige veroordeling is (Romeinen 3:9-20). Maar dank God dat Hij ons 

niet geeft wat we verdienen. 

 

En dat is de eerste stap naar het aanleren van een dankbaar leven: erken dat we niets van al het goede 

verdienen dat we bezitten. Al het goede is een geschenk van God. 

 

Efeze 2:8 

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 

 

Jouw redding is een geschenk. Je hebt het niet verdiend. Je verdient het niet om gered te worden; jij 

verdient het tegenovergestelde. Maar God heeft je toch gered omdat Hij van je houdt (Romeinen 5:8). 

Hij verloste je van de slavernij van de zonde en de dood en gaf je een nieuw leven van vrijheid in Hem. 

Het is een cadeau. Bovendien, je baan, je familie, je geloofsgemeenschap - dit zijn ook geschenken van 

God. 

 

Jakobus 1:17 

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, 

bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 

 

Dus, wat doe je als iemand je een cadeau geeft? Eigenlijk zou je "dank je wel" moeten zeggen. Je hoort 

dankbaarheid te betonen. 

 

Met welke moeilijkheden je op dit moment in het leven ook maar wordt geconfronteerd, overweeg het 

feit dat je een geweldig cadeau hebt gekregen. Hoe kun je niet dankbaar zijn? Als we van dit fundament 

uitgaan, kunnen we onder alle omstandigheden danken. Dankbaarheid wordt iets waar we voor kiezen, 

zelfs in de moeilijke omstandigheden (Jakobus 1:2-4). Wat we ook tegenkomen, God is nog steeds goed. 



Hij houdt van ons en heeft ons gered, ook al verdienen we alleen maar een veroordeling. Beter nog, God 

is betrokken bij elke situatie en werkt alle dingen uit voor het welzijn van degenen die van Hem houden: 

 

Romeinen 8:28 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen 

namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

 

Als we beginnen in te zien dat al onze goede bezittingen zijn geschonken door God, dan kunnen we in 

de praktijk een dankbaar leven aanleren door onze zegeningen te tellen. Houd een lijstje bij op je 

telefoon, of in een notitieblok, en denk na over al de dingen waar je dankbaar voor moet zijn. Schrijf 

zelfs de kleinste dingen op die vaak worden vergeten omdat ze zo vanzelfsprekend zijn. Het feit dat het 

eten bijvoorbeeld goed smaakt is iets om dankbaar voor te zijn! God had ons geen smaakpapillen hoeven 

geven zodat onze hersenen dopamine afgeven en we ons goed gaan voelen. Maar Hij deed dat wel. Dank 

God daarvoor! 

 

Nu, om duidelijk te zijn, God vindt het niet erg dat we onze grieven uiten. Er is een context waarin het 

uiten van legitieme klachten op de juiste manier kan worden gedaan. We lezen bijvoorbeeld de klachten 

van rechtvaardige mensen in de Psalmen en het boek Job. Maar wat we daarbij moeten begrijpen is dat 

er een verschil is tussen constructief klagen en destructief klagen. 

 

Destructief klagen is alleen maar klagen omwille van jezelf. Dit soort klagen gebeurt op basis van 

ondankbaarheid en denken je daartoe het recht hebt. Het helpt de situatie niet; het maakt iedereen 

doodongelukkig. 

 

Iemand kan daarentegen oprecht dankbaar zijn voor wat hij heeft, maar zich toch overweldigd of 

teleurgesteld voelen door de moeilijke omstandigheden en verlichting zoeken. Een opbouwende manier 

om met zulke grieven om te gaan is op de manier die we vaak tegenkomen in de Psalmen - dat is door 

onze grieven biddend voor God te brengen. Geloof dat Hij om je geeft en werkelijk alle dingen achter de 

schermen uitwerkt, voor Zijn glorie en jouw bestwil. Als we onze problemen bij God brengen, vinden 

we vrede: 

 

Filippenzen 4:6-7 

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw 

harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Messias Jesjoea). 

 

Nog een manier is om te gaan praten met een goede vriend, een voorganger of een raadgever, om hun 

begeleiding en gebedshulp te krijgen. Dat is een opbouwende manier om met klachten om te gaan, 

omdat het niet alleen maar klagen is. Het doel bij het vragen van anderen om hulp is om gesterkt en 

aangemoedigd te worden en vredig en hoopvol voorwaarts te gaan. Eén van de redenen waarom God 

ons een gemeente heeft gegeven, is dat we elkaar kunnen ondersteunen en elkaar door de emotionele en 

moeilijke situaties heen te helpen: 

 

  



Jakobus 5:13-16 

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is 

iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die 

voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de 

zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 

vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 

krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 

 

De Bijbel geeft ons dus de opdracht om onder alle omstandigheden te danken. Danken is belangrijk 

omdat dankbaarheid God eert, terwijl ondankbaarheid God onteert. Dit is ook belangrijk omdat je door 

dankbaar te zijn andere mensen beter behandelt, terwijl ondankbaarheid ertoe leidt dat je anderen slecht 

behandelt. We vinden het moeilijk om dankbaar te zijn omdat we vinden dat we het recht hebben op 

meer te ontvangen dan we hebben. Het overwinnen van ondankbaarheid begint met het erkennen dat we 

niets goeds verdienen - al het goede dat we hebben is een geschenk van God en niet iets dat we hebben 

verdiend of verdienen. Het aanleren van een leven van dankbaarheid begint bij dat fundament. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 
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