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TER OVERDENKING...._____________door Oby Vossema_________ 

 

In de put? 
 

Zit u wel eens in de put? Komt voor; gelovigen ontkomen ook niet aan aardse 

toestanden en vooral met dat virus geklungel van tegenwoordig. Jeremia zat ook 

in de put en niet zo’n klein beetje ook. (Jer. 38). Stel je voor: Het land Israël is 

door vijandige legers volledig bezet. Jeruzalem is al maanden omsingeld en er is 

honger en pest in de stad. In die stad zit Jeremia in de gevangenis, omdat hij 

simpelweg Gods aanwijzingen doorgaf. Later gooien ze hem ook nog in een 

modderput; kan het nog uitzichtlozer? 

  
Maar de Heere God is er ook nog en 

Hij heeft alles van bovenaf gezien. 

Jeremia wordt eruit gehaald en krijgt 

opdracht om een stuk land te kopen, 

compleet met makelaar, getuigen en 

een officiële koopakte erbij. Wat 

nou uitzichtloos? 

Als God Zich ermee bemoeit, komt 

het altijd goed. En Hij bemoeit Zich 

ermee, ook met u die dit leest! De 

naam Jeremia betekent: Door de 

HEERE gesteld/gegrondvest. 

 

En dan Jozef? Hij werd veracht door 

zijn broers en in een put gegooid, 

waar hij op eigen houtje niet uit kon. 

Later wordt hij voor 20 

zilverstukken verkocht. Maar ook hij 

kwam er weer uit, want God 

bemoeide Zich ermee. Jozef werd 

uiteindelijk onderkoning van Egypte 

en hield diezelfde broers, die hem 

eerst hadden verkocht voor een 

schijntje, in leven. 

 

Ooit groef ik een diepe put. Wel drie 

meter diep en hoe dieper je komt, 

hoe stiller het wordt om je heen. Op 

het laatst zie je niemand anders meer 

en niemand ziet jou nog. Je bent 

helemaal op jezelf. 

Maar, er is toch één die jou wél kan 

zien en dat is degene die van boven 

naar beneden kijkt, en er is er maar 

Eén Die daarvoor in aanmerking 

komt en dat is de Heere God. Hij 

heeft onder alle omstandigheden het 

volle zicht op je en houdt je in de 

gaten. Vergeet dat a.u.b. niet als je 

een keertje in de put zit en geen 

uitweg meer ziet. 

  

Ik ken nog een Bijbelse Persoon die 

heel diep in de put zat. Ook Hij werd 

gehaat door Zijn broers en ook Hij 

werd door hen verkocht, maar dan 

voor een tientje meer: dertig 

zilverlingen. Er wordt over 

geprofeteerd in Klaagliederen 3:53-

57: “Zij hebben mijn leven in een 
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put gesmoord, en hebben een steen 

op mij geworpen. Water heeft mijn 

hoofd overstroomd; ik zei: Ik ben 

afgesneden! Ik heb Uw Naam 

aangeroepen, HEERE, vanuit de 

diepste van de put. U hebt mijn stem 

gehoord, verberg Uw oor niet voor 

mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. 

U bent nabij geweest op de dag dat 

ik U aanriep; U hebt gezegd: Wees 

niet bevreesd!” 

Ook in Psalm 88:7 en 8: “U hebt mij 

in de onderste kuil gelegd, in 

duistere oorden, in diepten. 

Uw grimmigheid leunt op mij, U 

hebt mij neergedrukt door al uw 

golven.” 

En vers 16-19: “Uw brandende toorn 

gaat over mij heen, Uw 

verschrikkingen doen mij omkomen. 

De hele dag omringen ze mij als 

water, ze omsingelen mij, allemaal. 

Geliefden en vrienden hebt U ver 

van mij verwijderd, mijn bekenden 

zijn duisternis.” 

Als dit niet over onze Heere Jezus 

gaat dan weet ik het niet… Dit gaat 

heel ver. Dit was ook voor ons 

allemaal; laten we dat goed 

begrijpen. 

Het komt zelfs zover dat Hij moet 

uitroepen: “Mijn God, Mijn God, 

waarom hebt U Mij verlaten?” 

En het wonder geschiedt: Hij komt  

 

 

uit de diepe put en overwint de dood  

en alles waar het voor staat. 

 

 

Nu is de dood niet meer wat het was, 

en wij, wij zijn ook niet meer wat we 

waren. 

En dan lezen we in Efeze 2, vers 4: 

“Maar God, die rijk is in 

barmhartigheid, heeft ons door Zijn 

grote liefde, waarmee Hij ons 

liefgehad heeft, ook toen wij dood 

waren door de overtredingen, met 

Christus levend gemaakt -uit genade 

bent u zalig geworden- en heeft ons 

met Hem opgewekt en met Hem in 

de hemelse gewesten gezet in 

Christus Jezus.” 

 

Tot zover de mooiste heilsfeiten die 

ooit geklonken hebben. Het gaat 

namelijk over ons en het is voor ons; 

daar wordt je toch helemaal stil van? 

Wij plukken nog dagelijks de 

hemelse vruchten van dit prachtige 

nieuws. Niks in de put zitten, hier 

worden we toch blij van? 

En als je toch in de put zit? Omhoog 

kijken, want daar komt onze hulp 

vandaan! 

 

Alle reden om te zingen: ‘Weest blij 

in de Heer en zingt verheugd’  

(Opw. 3 en Psalm 47). 

  

 
 

 

 


