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…van binnen en 

              van buiten… 
 
 
 
      
 
 

 
 

   Bijbelse Waarheid: 

 
   Gods licht op  
   Matteüs 6:33 
 
   
   Het eerste dat  
   vooruitgaat  
   is uw geestelijke 
   leven… 
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…van binnen en van buiten… 
 

Onze zielen wachten op U, O Heer. Onze hoop is in Uw Woord. Bij U is er 
vergeving, o Heer, daarom zult U gevreesd zijn. Wees onze God. Wees onze 

Gids. Leid ons in de volheid van Uw Waarheid. In Jezus’ naam, amen. 
 
Mensen van geloof, alles in dit leven heeft twee kanten: een munt heeft twee kanten, 
u kunt iets van twee kanten bekijken, er zijn twee manieren om naar het leven te 
kijken, twee manieren om naar uw situatie te kijken en twee manieren om naar uw 
toekomst te kijken. Namelijk Gods manier en de menselijke manier. De Bijbel leert 
ons dat Jezus twee naturen had in één persoon – op dezelfde manier hebt u een 
menselijke en een goddelijke natuur: “…aangaande zijn Zoon, gesproten uit het 

geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn 
opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus 

Christus, onze Here” (Romeinen 1:3-4). Jezus keek altijd door de buitenkant 
heen naar de binnenkant. Als u nog niet aan God gevraagd hebt om u door het 
uiterlijk voorkomen naar het hart te laten kijken, hebt u nog niet diep genoeg 
gekeken. Het kan zijn dat u tot nu toe uw tijd besteed hebt aan naar het leven kijken 
vanuit menselijk oogpunt; u hebt uw doelen gesteld vanuit menselijk oogpunt; u hebt 
uw keuzes gemaakt vanuit menselijk oogpunt.  
Maar laten we vandaag voorbij het menselijke naar het goddelijke kijken – kijk 
voorbij het uiterlijk naar het innerlijk – kijk door de uiterlijke schijn naar wie u écht 
bent. Laten we gaan ontdekken wat we nodig hebben, van binnen en van buiten.  
 
Uw buitenkant heeft voedsel nodig voor uw ziel – dat wat u met geld niet kunt kopen. 
Waar ziet u uw behoeften? Veel mensen zijn hun hele leven bezig voor hun 

buitenkant te 
zorgen, maar de 
Bijbel leert ons dat 
wat we zien, het 
uiterlijk, slechts 
tijdelijk is en niet 
eeuwig zal bestaan 
(2 Korintiërs 

4:18).  
Toen Jezus in 
Matteüs 6:33 zei 
“Maar zoekt eerst 

Zijn Koninkrijk en 

Zijn 

gerechtigheid…”,  
had Hij het in de 
eerste plaats over 
vooruitgang in uw 
geestelijke leven. 
Het eerste waar u 

voor moet zorgen is uw innerlijk – dat is uw goddelijke natuur. Uw goddelijke natuur 
is een onafhankelijke vertegenwoordiger van deugdzame principes. Het kan zich 
overgeven aan Gods Geest of aan het kwade. Wanneer u zorgt voor uw innerlijk 
zullen uiterlijk genade, gunst en zegen te zien zijn. Dat is: “… en dit alles zal u 

bovendien geschonken worden.”  
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In Johannes 7:1-13 zien we dat er twee meningen zijn, de menselijke en de 
goddelijke: “En daarna trok Jezus rond in Galilea; want Hij wilde Zich in Judea 
niet ophouden, omdat de Joden Hem trachtten te doden. Nu was het feest 
der Joden, het Loofhuttenfeest, nabij. Zijn broeders dan zeiden tot Hem: ‘Ga 

van hier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken 

aanschouwen, die Gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en 

tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien Gij zulke dingen doet, 

maak dat Gij bekend wordt aan de wereld.’ Want zelfs zijn broeders 

geloofden niet in Hem.” (Johannes 7:1-5)  
 
Zij die vanuit 
menselijk 
oogpunt naar 
Jezus keken, 
keken naar de 
buitenkant en 
zagen Zijn 
menselijke 
behoeften. Zij 
wilden dat 
Jezus zorgde 
voor het 
uiterlijke – het 
verwerven van 
geld, een goede 
positie, plezier 
en macht. Deze 
dingen zijn van 
grote invloed op 
de wereld. Maar 

Jezus wist dat de wereld of die nou blij met ons is of niet, een vijand is. “Jezus dan 
zeide tot hen: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. U 

kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat 

haar werken boos zijn. Gaat gij op naar het feest; Ik ga niet op naar dit 

feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is.’” (Johannes 7:6-8) Jezus werd niet 
geleid door uiterlijke dingen: wat Hij zag, wat Hij hoorde en hoe de omstandigheden 
eruit zagen. Als Hij daar wel door werd geleid, zouden populariteit, beroemdheid en 
rijkdom zijn doel zijn. Nee, juist in plaats daarvan zocht Hij de wil van de Vader te 
doen. Christus’ geloof kijkt door het uiterlijk naar het innerlijk. 
 
Als mensen van God zouden we voor ons innerlijk moeten zorgen. Zorg voor de echte 
u. Wat betekent dit? Jezus Christus kwam om Gods Koninkrijk te vestigen. Dit is het 
Koninkrijk van liefde, trouw, waarheid, vreugde, vrede… enzovoorts. (Galaten 5: 
22-23) 
Als mensen van God nemen we het Koninkrijk van God overal mee naar toe, want het 
Koninkrijk is in ons (Lukas 17:21). 
 
Er zijn echter nog steeds mensen die denken dat ze bij het Koninkrijk van God horen 
als er een Bijbel op de boekenplank staat of onder hun kussen ligt. De Bijbel zegt dat 
als u bij het Koninkrijk van God hoort, u de Woorden van God in uw hart bewaart. 
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Dus, hoe zorgen we voor ons innerlijk? We zorgen voor ons innerlijk door ons hart 
regelmatig te vullen met het Woord van God en door te gehoorzamen aan de 
boodschap die er in staat.  
 

 
Gods Woord is voedsel voor uw ziel; 
het behoedt u voor fouten en 
zonden. Leer de waarde van Gods 
Woord in uw gedachten, in de 
woorden die u uitspreekt en in elk 
gesprek dat u voert.  
 
De grootste beslissingen die u in dit 
leven moet nemen, hebben te 
maken met uw innerlijk.  
 
U moet de grootste beslissing van 
uw hele leven nemen: wat  gaat u 
doen met Gods Woord? Streef 
ernaar Hem te dienen in de woorden 
die u uitspreekt, in uw gedachten en 
in uw daden.  
 
Vraag naar de innerlijke genade, om 
door uw buitenkant, uw uiterlijke 
behoeften, te kunnen kijken, naar 
wie u écht bent. Laat Gods Woord 
tot diep in uw hart doordringen en 
Zijn genade en zegeningen zullen u 
volgen.  
 
 
 
 

 
 
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 


