


84. God BEPROEFT 
en VORMT ons 

tijdens dit leven!



God beproeft de harten!

De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de 
HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, 

Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De 
HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel 

haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.
Psalm 11:4 - 5 HSV

Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven 
voor het goud, maar de HEERE beproeft de 

harten.
Spreuken 17:3 HSV



Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, 
wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, 

beproef de nieren, en dat om ieder te geven 
overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de 

vrucht van zijn daden. 
Jeremia 17:9-10 HSV

Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of 
uit onzuivere motieven , en ging ook niet met bedrog 
gepaard ,maar, zoals wij door God beproefd zijn om 
ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, 

niet om mensen te behagen, maar God, Die onze 
harten beproeft.

1 Thessalonicenzen 2:3-4 HSV



Jakobus zegt dat de verzoeking zelf niet bij God vandaan komt, maar 
door het vlees. God gebruikt de duivel om ons geloof te testen

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven 

ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem 
liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: 

Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht 
worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 
begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer 

de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de 
zonde volgroeid is, baart ze de dood. 

Jakobus 1:12-15 HSV



U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie 
heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch 

hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam 
plaatsvond , niet veracht of verafschuwd, maar 

ontving u mij als een engel van God, ja , als 
Christus Jezus. 

Galaten 4:13-14 HSV

En opdat ik mij door het allesovertreffende 
karakter van de openbaringen niet zou verheffen, 

is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel 
van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat 

ik mij niet zou verheffen.



Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij 
van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij 

gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn 
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij 

komt wonen. Daarom heb ik een behagen in 
zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, 

in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' 
wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. 

2 Korinthe 12:7-10 HSV



God beproeft Zijn kinderen nooit boven wat ze aankunnen!

Meer dan een menselijke verzoeking is 
u niet overkomen. En God is getrouw: 

Hij zal niet toelaten dat u verzocht 
wordt boven wat u aankunt, maar Hij 

zal met de verzoeking ook de uitkomst 
geven om die te kunnen doorstaan. 

1 Korinthe 10:13 HSV



Het vragen om beproeving

Maar Hij kent de weg die ik ga . Laat Hij mij 
beproeven – ik zal er als goud uitkomen.

Job 23:10 HSV

Beproef mij, HEERE , ja, stel mij op de proef, 
toets mijn nieren en mijn hart. Want Uw 
goedertierenheid houd ik voor ogen, ik 

wandel in Uw waarheid. 
Psalm 26:2-3 HSV



De beproevingen van Gods kinderen in het Oude Testament

U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht 
nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw 
vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. 

Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE , 
uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u 
zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat 

er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het 
manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend 

hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood 
leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de 

HEERE komt. 
Deuteronomium 8:1-3 HSV



God liet door de ongehoorzaamheid van Israël de heidenvolken in het 
beloofde land om de Israëlieten te testen of ze zich aan de geboden van 

God zouden houden

Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij 
zei: Omdat dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat Ik hun 

vaderen geboden heb, en zij naar Mijn stem niet geluisterd 
hebben,  zal Ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor 
hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf,  

opdat Ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de 
weg van de HEERE in acht zullen nemen door daarin te gaan, 

zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet.  Zo liet 
de HEERE deze heidenvolken blijven, door hen niet 

onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua 
over te geven.

Richteren 2:20 - 23 HSV



Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Ik weet dat U alles 
vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. Wie is hij, 

zegt U , die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik 
verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk 

voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu, en ík zal 
spreken! 

Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend! Alleen door 
het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft 
mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb 

berouw, in stof en as.
Job 42:1-6 HSV

De grote beproeving van Job die God toestond met een 
reden....... het openbaren van de heerlijkheid van God aan Job!



De beproevingen van Jezus:

- jEZUS- Hij werdt beproefd door de duivel in de woestijn met 
macht, en eer (Lukas 4:1-13)

- Hij werd niet gelooft door Zijn familie (Johannes 7:2-5)

- Hij was het mikpunt van roddel (Johannes 7:11 - 13, 10:19 - 21)

-  Hij werd verlaten en verloochend door Zijn naaste 
vrienden (Mattheüs 26)

- Hij werdt bespuugd, geslagen en naakt aan een kruis 
gehangen (Mattheüs 27)

- Hij werd verlaten door God, Zijn Vader (Mattheüs 27:46)



Jezus test zijn discipelen of ze genoeg geloof hebben dat God kan 
voorzien in alle situaties 

Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote 
menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: 
Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen 
kunnen eten? Maar dit zei Hij om hem op de proef 

te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. 

Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd 
penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat 

ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen.
Johannes 6:5-7 HSV



De beproefde en oprechte komen openbaar als er dwaalleer binnendringt 
in een gemeente 

Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, 
wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter 

van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u 
samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, 

en ten dele geloof ik dat. 

Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u 
zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw 

midden openbaar komen. 
1 Korinthe 11:17-19 HSV



De diakenen moesten eerst beproefd worden voordat ze mochten 
dienen

De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn , 
niet met twee monden spreken, niet verzot 
zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke 

winst, en het geheimenis van het geloof 
vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij 

moeten eerst beproefd worden; daarna 
mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn.

1 Timotheüs 3:8-10 HSV



Beproeving is uiteindelijk goed voor je want hetgeeft je een openbaring 
van Christus!

Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat 
ik Uw verordeningen zou leren. De wet uit Uw mond is 

mij beter dan duizenden stukken goud of zilver.
Psalm 119:71 - 72 HSV

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in 
allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de 
beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 

Maar laat die volharding ook volledig mogen 
doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, 

en in niets tekortschiet. 
Jakobus 1:2-4 HSV



En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de 
verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking 

volharding teweegbrengt, en de volharding 
ondervinding en de ondervinding hoop.

Romeinen 5:3-4 HSV

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een 
korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei 

verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die 
van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en 

door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot 
lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 

Christus.
1 Petrus 1:6-7 HSV



Geliefden, laat de hitte van de verdrukking 
onder u, die tot uw beproeving dient , u 
niet bevreemden, alsof u iets vreemds 

overkwam. 

Maar verblijd u naar de mate waarin u 
gemeenschap hebt aan het lijden van 

Christus, opdat u zich ook in de 
openbaring van Zijn heerlijkheid mag 

verblijden en verheugen. 
1 Petrus 4:12-13 HSV



Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons 
gelouterd, zoals men zilver loutert. U had ons in 

het net gebracht, U had een knellende band om ons 
middel gelegd, U had de sterveling over ons hoofd 
doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water 

gekomen, maar U hebt ons uitgeleid naar de 
overvloed.

Psalm 66:10-12 HSV

Maar nu, HEERE , U bent onze Vader! Wij zijn het 
leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen 

het werk van Uw handen.
Jesaja 64:8 HSV
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