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Woorden van wijsheid: 
-Geloof kan geen dag vrij nemen (Jesaja 7:9; Jakobus 1:6). 
-Geloof betekent onze beweging richting God (Hebreeën 11:6; Hand. 16:30-31).  
 
Heer Jezus, wij onderwerpen en wijden ons op dit moment toe aan Uw woord. Geef ons de 
genade Uw boodschap te begrijpen en Uw voorbeeld te volgen. Vader, dank U wel voor het 
geven van deze genade. Amen.  
 
De Schrift leert ons dat Jezus altijd laat zien dat Hij 
sterk is ten voordele van degene die Hem geloven – 
door geloof. Oog in oog met de uitdagingen van het 
leven namen Jozua en Kaleb simpelweg Gods Woord 
in geloof voor waar aan en verklaarden: ‘Het land 
waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, 
is een bijzonder goed land. Als de HEERE ons 
genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal 
Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk 
en honing. Alleen, kom tegen de HEERE niet in 
opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking 
van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun 
schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met 
ons. Wees niet bevreesd voor hen!’ (Numeri 14:7-
9). Jozua en Kaleb geloofden – door geloof – en 
ontvingen hun beloofde overwinning. Hun voorbeeld 
leert ons dat Gods beloften alleen waar en levend 
worden wanneer we ze geloven en belijden.  
 
Vandaag beweren veel mensen in God te geloven, 
maar zij geloven niet - door geloof. Net zoals de 
Israëlieten. Toen de Israëlieten reuzen tegenkwamen in hun leven, maakten zij de tegenstander 
groter dan de Hemelse Vader. Dit is de reden waarom hun problemen zo hardnekkig waren. Let op: 

Iedereen kan Jezus belijden, maar er is 
genade voor nodig om het in uw hart te 
geloven. ‘Want ook aan ons is het 
Evangelie verkondigd, evenals aan 
hen. Maar het gepredikte woord 
bracht hun geen voordeel, omdat het 
niet met geloof gepaard ging bij hen 
die het hoorden.’ (Hebreeën 4:2).  
 
Het leven van de Israëlieten werd 
gedomineerd door angst en 
onzekerheid, omdat zij niet geloofden 
door geloof (Numeri 13:26-33). Angst 
kwam in hun harten, vergrootte zijn 
grip op hen en beroofde hen van hun 
erfenis in Christus Jezus. Satans 

twijfels waren dieven van hun goede bestemming. De Heer zei: ‘Want al de mannen die Mijn 
heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en 
die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, 



zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, geen van allen die Mij 
verworpen hebben, zullen het zien!’ (Numeri 14:22-23). Vandaag hebben wij het vermogen te 
leren van hun fouten en wij kunnen kiezen om niet te twijfelen aan ons geloof, maar aan onze 
twijfels, die zo onbetrouwbaar zijn! Laat het voorbeeld van Kaleb u uitdagen te geloven door 
geloof. ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard 
heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht 
zal het in bezit nemen.’ (Numeri 14:24).   
 
De vraag die u zichzelf moet stellen is: Geloof ik God – door geloof? Dit was dezelfde vraag 
waarmee Jezus’ discipel Thomas geconfronteerd werd. ‘Als ik het niet zie, kan ik het niet geloven!’ 
Hierop antwoordde Jezus, ‘Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met 
uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas 
antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij 
gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen 
geloven.’ (Johannes 20:27-29). Gelooft u in God? – door geloof of door uw gevoel? De Bijbel 
zegt: ‘Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van 
uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.’ 

(2Korinthe 13:5).  
Als u Jezus moet volgen, moet u hem 
volgen door geloof. Let op: Jezus is in 
Zijn Woord, de Bijbel. Daarom moet u 
Hem volgen door zijn Woord, door Zijn 
Geest. Uw geloof moet handelen op 
Gods Woord, niet op uw gevoelens – die 
beïnvloed worden door wat u ziet, hoort 
en door hoe uw omstandigheden eruit 
zien.  
Spreek vanaf dit moment niet meer wat u 
voelt, spreek wat u weet – spreek wat u 
gelooft over Jezus. ‘Hoewel u Hem niet 
gezien hebt, hebt u Hem toch lief. 
Hoewel u Hem nu niet ziet, maar 
gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de 
zaligheid van uw zielen.’ (1Petrus 1:8-9). 
 
Geloof – door geloof: 
Jezus is mijn Genezer. Jezus is mijn Metgezel. Jezus is mijn Voorziener. Jezus is mijn Sterkte. 
Jezus is mijn Helper – en Hij is aan mijn zijde.  
 
Ik laat u hier in geloof en bid u weer te ontmoeten 
in geloof, in Jezus Christus’ naam. Amen.  
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