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… GEEN TEST,  

      GEEN PROMOTIE… 
 
 
 

 

Bijbelse Waarheid: 

 
Gods licht op  
 

Daniël 3:13-30 
Zware tijden zijn er niet 
om u schaden, maar om 

u te verbeteren. 
 
 

Job 1:12-22 
God kiest waar wij 
doorheen gaan; wij 
kiezen hoe we daar 

doorheen gaan. 
                    

 



 2 

… geen test, geen promotie… 

 

Heer Jezus Christus, dank U voor uw genade dat wij vandaag in uw 

tegenwoordigheid mogen zijn. Het grootste voorrecht voor een mens is: 
in Gods tegenwoordigheid zijn. Dank U dat U in elke situatie bij ons bent. 

Geef ons de genade ons bewust te zijn van ons geloof, zelfs tijdens tests 

en beproevingen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.  

 

Kind van God, in wat voor tijd bevindt 
u zich? Een tijd van crisis, 
moeilijkheden, uitdaging? Als 
Christen, wees vrolijk, het is een tijd 
waar u sterker uit zult komen. Jozef 
koos er niet voor om in de droge put 
te belanden, maar hij koos ervoor om 
er sterker uit te komen. Daniël koos 
er niet voor om in de leeuwenkuil 
gegooid te worden, maar hij koos er 
wel voor om er sterker uit te komen. 
Sadrak, Mesak en Abednego kozen er 
niet voor om de brandende oven in te 
gaan, maar zij kozen ervoor om er 
sterker uit te komen. Grote mensen 
zijn eigenlijk gewoon degenen die 
ervoor kiezen om er sterker uit te 
komen, sterker uit hun tests, 
beproevingen en beperkingen. “Zalig 
is de man, die in verzoeking 

volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des 

levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben” 

(Jakobus 1:12). In welke situatie u ook bent, u hebt de macht om te kiezen - u 
kunt kiezen of uw beproeving u schaadt óf verbetert. Staat u toe dat uw gevecht u 
maakt of breekt? Staat u uw omstandigheden toe dat zij u vernederen of 
verhogen?  
 
Tests en beproevingen zijn bedoeld voor ons geloof. Vaak gebruikt God crisis om u 
in staat te stellen, u klaar te maken en u toe te rusten om het te overwinnen. 
Wanneer u door de Bijbel heen kijkt, van Genesis tot Openbaring, is het 
geruststellend en duidelijk dat God nooit de crisis ontwijkt. Integendeel, Hij ziet 
het als een uitdaging. Zie uw situatie vandaag als een uitdaging - een uitdaging 
om er sterker uit te komen dan u erin ging. In Numeri 13:27-30, zien Jozua en 
Kaleb hun situatie als een gelegenheid om promotie te ontvangen. Zij ontweken 
hun test niet, integendeel, zij zagen het als een uitdaging, als een kans om te 
verbeteren, te groeien, om groter te worden. “Zij verhaalden hem dan en 

zeiden: Wij kwamen in het land, waarheen u ons gezonden had, en ja, het 
vloeit van melk en honig, en dit is zijn vrucht. Het volk echter, dat in het 

land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de 

kinderen van Enak zagen wij daar… Daarop trachtte Kaleb het volk tot 

bedaren te brengen tegenover Mozes en zei: Laat ons gerust optrekken en 

het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren”. 
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Hoe uw situatie eruit ziet is niet belangrijk. Wat u gelooft over uw situatie is 
belangrijk. God kiest waar we doorheen gaan; wij kiezen hoe we daar doorheen 
gaan - hoe we er uit komen. Jozua en Kaleb kozen ervoor om sterker uit de 
woestijn te komen. Zij vroegen niet: “Waarom heb ik zoveel problemen?”, nee, zij 
vroegen zich juist af: “Waarom krijg ik zoveel gelegenheid?”. Als er geen test was 
geweest, zou er geen promotie zijn geweest. Jozua en Kaleb geloofden in hun God 
en hun God werd bekend als El Gibbor – God de Machtige Strijder (Jozua 10:42). 
 
In wat voor situatie u zit, houd moed - de Heilige Geest zal het niet toestaan dat 
uw tests zwaarder zijn dan u aankunt. “U hebt geen bovenmenselijke 

verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die zal niet gedogen, dat u 

boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor 

de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent” (1Korintiërs 10:13). 
Maar velen zien hun tests als zwaarder dan zij aankunnen. Zij klagen, zijn bang en 
hebben zelfmedelijden. En zo schaadt de situatie hun. Ze zeggen: “Mijn moeder 
overleed aan deze ziekte; zo ga ik ook!”, “Ik ben niet afgestudeerd; ik kan niets 
van mijn leven maken!”, “De economie is slecht; mijn bedrijf gaat verloren!”. Let 
op: U kunt niet bekend worden of promotie ontvangen totdat u slaagt voor uw 
test. GEEN TEST - GEEN PROMOTIE.  
 
Toch falen er vandaag de dag velen in hun leven omdat zij tegen hun tests en 
beproevingen bidden. Als de oven waar u mee geconfronteerd wordt voor uw 
eigen bestwil is, waarom bid u er dan tegen? Vraag Sadrak, Mesak en Abednego 
en zij zullen u vertellen dat goud eerst door de oven moet voordat het goud is. Zij 
vermeden hun crisis niet, maar waren standvastig in geloof. “Indien onze God, 
die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de 

brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs 

indien niet - het zij u bekend, o 
koning, dat wij uw goden niet 

vereren, en het gouden beeld, 

dat u hebt opgericht, niet 

aanbidden.” (Daniël 3:17-18) 

Sadrak, Mesak en Abednego traden 
hun brandende oven tegemoet met 
moed, niet met angst, omdat zij 
wisten dat uw brandende oven u niet 
kan doden, maar de angst voor de 
brandende oven wel. Zij geloofden 
dat zij de God dienden die is wie Hij 
zegt te zijn, wie kan doen wat Hij 
zegt te kunnen doen en wie heeft 
wat Hij zegt te hebben. Zij hadden 
geen invloed op hun omstandigheid, 
maar konden wel zelf hun houding 
bepalen en kwamen er daardoor 
sterker uit.  
 
Moeilijke tijden zijn niet bedoeld om u te schaden, maar om u te verbeteren. De 
beproevingen waar u mee geconfronteerd wordt, zullen u verbeteren als u alleen 
op God vertrouwt - als u er doorheen gaat in Zijn naam, op Zijn manier en op Zijn 
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tijd. Onthoud dat God kiest waar wij doorheen gaan; wij kiezen hoe we er 
doorheen gaan. Sta Gods Woord toe een weg voor u te banen; laat het nooit toe 
dat uw omstandigheden uw richting bepalen. U hebt zelf de keuzevrijheid. Besluit 
vandaag om naar uw situatie te kijken zoals God naar uw situatie kijkt - dit is het 
geheim om er sterker uit te komen. Uw tests kwalificeren u voor promotie; uw 
promotie kwalificeert u voor een beloning - maar geen test, geen promotie. 
Stop er daarom mee te praten over uw strijd en begin te praten over de 
overwinning. Stop te praten over uw tests en begin te praten over uw promotie. 
 
Samenvattend, Gods Woord is waar en verandert niet, wees dapper en neem Hem 
op Zijn Woord. Zijn Woord zegt dat Hij u niet belooft u te sparen voor tests en 
beproevingen, maar hij belooft dat Hij u er doorheen zal helpen. “Wanneer u 

door het water trekt, ben Ik met u; gaat u door rivieren, zij zullen u niet 

wegspoelen; als u door het vuur gaat, zult u niet verteren en zal de vlam u 

niet verbranden.” (Jesaja 43:2). Belijd in confrontatie met ziekte en lijden 
moedig: “Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods” (Johannes 11:4). 
Spreek in aanwezigheid van de onzekerheden van het leven het Woord van geloof, 
wat zegt: “Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de daden des Heren vertellen.” 
(Psalm 118:17). Claim tegenover armoede en tegenslag de beloften die zeggen: 
“Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in 

Christus Jezus.” (Filippenzen 4:19). Bedenk dat alles waar u mee 
geconfronteerd wordt, bedoeld is om u klaar te maken, in staat te stellen en toe te 
rusten, zodat u er sterker uit komt.  Vertrouw God daarom in elke beproeving en 
wat er ook gebeurt, wat er ook komt, Hij zal u er doorheen helpen. 
 
 
In geloof eindig ik hier en bid om jullie weer in geloof te mogen ontmoeten, in 
Jezus’ naam. Amen. Emmanuel !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ‘Gods Column’ is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven 
door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations. 
Vertaling: Stichting Bevrijding in Jezus` naam 
 


