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van geloof … 
   

      
 
 
Bijbelse Waarheid:   
 
Gods licht op 
Lukas 12:15-21 
 
Als u uw zegeningen 
ziet als basis van uw 
relatie met Jezus, 
hebt u, wanneer die 
zegen wordt 
weggenomen, niets 
waarop uw geloof kan 
rusten. 
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… Christus’ standaard van geloof … 

 
O, Heilige Geest, open onze harten voor geloof. O, Heilige Geest, open 
onze harten voor Uw Woord. O, Heilige Geest, laat ons op Uw manier 
geloven. In Jezus’ naam. Amen. 
 
Broers en zussen in Christus, veel mensen bidden: “Heer, laat me geloven.” 
Maar wat verstaat u onder het woord “geloof”? Dat u van een verre plaats 
komt, uw tienden regelmatig betaalt en de Bijbel van Genesis tot Openbaring 
kent, betekent niet dat u gelooft. Geloof is een mening die gevormd wordt 
door het hart - het is een overtuiging, “ieder zij voor zijn eigen besef ten 
volle overtuigd” (Romeinen 14:5). Velen vormen hun mening door wat ze 
zien, horen of naar hoe hun omstandigheden eruit zien - dit is de menselijke 
manier van geloof. Christus’ standaard van geloof is niet op dit alles 
gebaseerd. In plaats daarvan laat het alleen toe dat Gods Woord meningen 
vormt in het diepst van het hart. 
 
Het eerste ingrediënt van Christus’ standaard van geloof is kennis. “Hoe 
zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe 
geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder 
prediker? (Romeinen 10:14). U verkrijgt deze kennis door uw Bijbel met 
toewijding te lezen - dan ontdekt u wie God is, wie u bent en wat God heeft 
bereid voor degenen die Hem liefhebben (1 Korintiërs 2:9). Vóór Paulus’ 
ontmoeting met Jezus Christus 
vervolgde hij de Kerk. Ná zijn 
ontmoeting met de waarheid - 
Jezus Christus - geloofde hij en 
werd een dienstknecht van 
rechtvaardigheid. Niemand kan 
geloven als hij nog in 
onwetendheid is. Niemand kan 
geloven zonder kennis, zoals de 
apostel Paulus zei: “…hoewel 
ik vroeger een godslasteraar 
en een vervolger en een 
geweldenaar was. Maar mij 
is ontferming bewezen, 
omdat ik het in mijn 
onwetendheid, uit ongeloof, 
gedaan heb.” (1 Timoteüs 
1:13). Lees daarom Gods 
Woord, want hierin is de kennis 
die u nodig hebt om op Zijn 
manier te geloven. 
 
Christus’ standaard van geloof kan niet in uw hart gevestigd worden zonder 
Christus’ levensstijl - een levensstijl gebaseerd op “…liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 
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zelfbeheersing.” (Galaten 5:22). Alleen uw karakter kan getuigen van uw 
geloof in Christus Jezus. Mensen zouden aan uw manier van leven moeten 
kunnen zien dat Christus in u leeft. We moeten altijd het gedrag van Jezus 
Christus hebben. Dit gedrag moet als eigenschap hebben stabiel te zijn. “En 
toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, 
kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn 
rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen…” (Lukas 23:33-34). 
Blijf als imitator van Christus trouw aan Hem, goede tijden of niet, zegen of 
niet. Als uw liefde, vrede, vreugde en geduld een grens hebben - zijn ze niet 
van God. Niet constant gedrag is geen gedrag van God.  
 
Zegen of niet, Jobs geloof was constant. “Toen stond Job op, scheurde zijn 
mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich 
neer en zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt 
zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft 
genomen, de naam des Heren zij geloofd.’ In dit alles zondigde Job 
niet en schreef God niets ongerijmds toen” (Job 1:20-22). Jobs geloof in 
God zag voorbij zijn bezittingen; dat is waarom het geen effect op zijn geloof 
in God had toen ze hem werden afgenomen. Voor Job waren deze zegeningen 
niet het doel, maar een middel tot het doel - het doel is God Zelf, de Gever van 
de zegen! Wanneer zegeningen weggenomen worden, is de Gever nog steeds 
levend! Met Christus’ standaard van geloof zult u de vrede van God 
hebben. Als u de zegeningen ziet als basis van uw relatie met Jezus, hebt u, 
wanneer die zegen weggenomen wordt, niets waarop uw geloof kan rusten. 

Met dit soort geloof zult 
u tevreden zijn; zult u 
geloven dat u bent wat 
God zegt dat u bent. U 
zult Jezus Christus 
trouw zijn, ongeacht de 
omstandigheden. “Niet 
dat ik dit zeg, als zou 
ik gebrek lijden; want 
ik heb geleerd met de 

omstandigheden, 
waarin ik verkeer, 
genoegen te nemen. 
Ik weet wat armoede 
is, en ik weet wat 
overvloed is. In elk 
opzicht en in alle 
dingen ben ik 
ingewijd, zowel in 
verzadigd worden als 
in honger lijden, 

zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij 
kracht geeft” (Filippenzen 4:11-13).  
 
Laten we eens naar Abrahams probleem kijken. Toen Abraham gevraagd werd 
zijn enige zoon Isaäk te offeren, mopperde of rebelleerde hij niet tegen God. 
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“Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn 
zoon Isaäk, en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die 
beiden tezamen. Toen sprak Isaäk tot zijn vader Abraham en zeide: 
Mijn vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Hier is 
het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?” (Genesis 
22:6-7). Zijn geloof was niet op Isaäk, maar op God. “En Abraham zei: God 
zal Zichzelf voorzien van een brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die 
beiden tezamen.” (Genesis 22:8). Als zijn geloof op Isaäk was geweest, zou 
hij niet de moed of het vertrouwen hebben gehad om Gods instructies op te 
volgen. Hij zou zijn hoop in God verloren hebben, maar dat deed hij niet! 
Abraham geloofde God en zag voorbij Isaäk, omdat zijn geloof in God was - de 
Gever van zijn enige zoon Isaäk.  
 
Christus’ standaard van geloof ziet voorbij de huidige situatie - ongeacht 
hoe onplezierig het is. Als uw geloof niet voorbij uw positie als volger kan zien, 
hoe kan het dan voorbij uw positie zien als u een leider wordt? Als u God niet 
kunt dienen als een volger, zult u Hem niet kunnen dienen als leider, omdat 
die positie uw god wordt, die positie zal uw richting bepalen - waar u woont, 
met wie u omgaat, enzovoorts. Bedenk dat de zegeningen van God vervolging, 
jaloezie en vijanden aantrekken. Hoe weten we dus dat u Christus’ 
standaard van geloof hebt? Mensen zullen weten wat u gelooft van Christus 
Jezus wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt. De geloofstest is om uw 
geloof in God te bepalen. De test heeft te maken met uw hart. Zullen uw 
gedachten nog steeds uw geloof reflecteren wanneer de zegeningen 
weggenomen worden? Zullen uw woorden en daden uw geloof in Christus 
Jezus reflecteren? Tests en beproevingen zijn bedoeld voor uw geloof, blijf dus 
sterk in geloof en laat satan u er niet van af krijgen. “Indien gij niet gelooft, 
voorwaar, gij wordt niet bevestigd” (Jesaja 9:7).  
 
Blijf in geloof 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. 


