
“GIJ WEET HET” 

“O Here, Gij weet het” – Jeremia 15:15 

Deze kleine tekst is voor veel verdrietige kinderen een troost geweest, evenals voor 

oudere mensen. De dingen zijn niet altijd vrolijk voor de kleintjes en de kinderen krijgen niet 

altijd zoveel medeleven als ze nodig hebben, omdat hun moeilijkheden niet precies van 

hetzelfde soort zijn als die van volwassen mensen. Is er vandaag zoiets aan de hand geweest, 

lief klein kind? Heb jij je verdrietig gevoeld en terneergeslagen en kon je het aan niemand 

uitleggen? Kon zo niemand jou troosten omdat niemand het begreep? Neem vanavond dit 

kleine kussen om je vermoeide en onrustige hartje op te laten rusten: “U weet het!” U, Here 

Jezus, vriendelijke Herder van alle vermoeide of dwalende lammetjes, U weet er alles van! U 

hebt de woorden gehoord, die maken dat ik me zo verdrietig voel; U hebt precies gezien wat er 

gebeurde, dat me zo angstig maakte; U weet het wat ik niet kon uitleggen, “U begrijpt mijn 

gedachten”; U hebt de hele tijd door in mijn hart gekeken en er is niets voor U verborgen! U 

kent de hele waarheid! En U weet alles wat ik helemaal niet onder woorden kan brengen! 

Is het al niet een troost, gewoon om te weten dat Hij het weet? En is het niet genoeg dat 

Hij het weet? Wel, je weet dat Hij alles kan doen; dus kan Hij voor jou zeker alle dingen goed 

maken (werkelijk goed, misschien niet wat jij je had voorgesteld dat het mooiste en het beste 

zou zijn). Als je weet dat Hij zorgt (dat is, blijft zorgen) voor jou; dan zal Hij, omdat Hij van 

jouw verdriet afweet, er ook voor zorgen. En Hij zorgt niet alleen, maar Hij heeft ook lief, 

zodat Hij niet zal toelaten dat dit verdriet zijn geliefd kind raakt, – Hij wist de hele tijd er alles 

van – maar Hij wilde het een kleine boodschapper laten zijn om jou bij Zich te roepen om 

getroost te worden en jou te laten zien, dat Hij jouw beste Vriend is en om jou het mooie van 

de uitdrukking te leren, “Gij weet het!” 

Lied: “Jezus is onze Herder Die elke 

traan afveegt. Omarmd aan Zijn 

boezem, Wat hebben we dan te 

vrezen? 

Laten we slechts volgen 

Waarheen Hij leidt; 

Naar de dorstige woestijn, 

Of naar de bedauwde weide.” 


