
         Vol 3 nr.4 

 

----------------------------- 

Gods Column 

----------------------------- 
  

 
 

 

JEZUS ZEGT :  “KOM” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelse Waarheid:   

 
Gods licht op 
Matteüs 13:23 
 
God wil dat wij de 
gewoonte 
ontwikkelen Gods 
Woord in het diepst 
van ons hart te 
ontvangen. 
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Jezus zegt :  “kom” 

 

 

O Heilige Geest, leid ons in onze gesprekken met U, om de 

rijkdommen van Uw liefde te ontdekken en met Uw genade 

veranderd te worden, door Christus onze Heer en Redder, amen. 

 

Mensen van geloof, JEZUS ZEGT: “KOM !” in Matteüs 11:28, allen die 
arm, rijk, verloren, onderwezen, onwetend of wetend zijn. Wat de situatie 
ook is waar u zich in bevindt - of het nou goed of slecht is - Jezus is degene 
die u nodig hebt. Bent u zonder aanzien in de maatschappij? Arme herders 
kwamen bij Jezus en vonden vreugde die door niets verwoest kon worden 
(Lukas 2:15-20). Bent u verdwaald en voelt u zich ver bij Hem vandaan? 
Tovenaars uit het Oosten kwamen bij Jezus en vonden ongewone vrede, die 
onderwijs en rijkdom niet konden geven (Matteüs 2:1-11). De uitnodiging 
staat dit jaar nog steeds. JEZUS ZEGT: “KOM !” - vind rust in Mij. Ontvang 
Jezus dit jaar en ontvang rust (Jesaja 61:1-11).  

Toen de Redder van 
de wereld geboren 
werd, ontstond er een 
discussie onder 
degenen die het 
nieuws hoorden. 
Sommigen geloofden 
dat Jezus Christus 
gekomen was om de 
Romeinse   overheer-
sing omver te werpen, 
terwijl anderen 
geloofden dat Hij 
gekomen was om het 
Koninkrijk van God te 
vestigen. Sommigen 
geloofden dat Jezus 
gewoon de zoon van 
een timmerman was, 

terwijl anderen geloofden dat Hij de Zoon van God was. Sommigen 
geloofden niet dat er een profeet uit hun midden tevoorschijn kon komen, 
terwijl anderen geloofden dat Hij bestemd was om de opkomst en ondergang 
van velen te veroorzaken in Israël. Nu is de Redder van de wereld geboren. 
Hebt u Hem ontvangen? Bent u door geloof tot Hem gekomen?  
 
Als iemand die keuzevrijheid heeft, bent u uitgenodigd om tot Hem te 
komen. U kunt er voor kiezen naar Hem toe te gaan als u wilt. U hebt de 
verantwoordelijkheid gekregen om de grootste beslissing in uw leven te 
nemen - wat te doen met Jezus Christus. Dus, ga niet, nu de Redder van de 
wereld geboren is, ergens zitten om dit of dat over Jezus te horen. Wees een 
man of vrouw van principe - neem het besluit er zeker van te zijn dat alle 
dingen waar u zich aan vasthoudt, waar zijn. Onderzoek Jezus in het licht 
van Gods Wood.  
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“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op zijn schouders en men noemt hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de 

heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en 

over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 

gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here 

der heerscharen zal dit doen.” (Jesaja 9:5-6). Velen kenden de Schrift, 
maar begrepen haar niet. Toen Herodes zich realiseerde dat Hij waar de 
Schrift over sprak, geboren was, kon hij Jezus’ opdracht hier op aarde niet 
begrijpen. Herodes realiseerde zich niet dat Jezus’ heerschappij geen 
natuurlijke was, maar een geestelijke. Jezus kwam om het Koninkrijk van 
God te vestigen in uw hart - het koninkrijk van liefde, vreugde en vrede 
(Hebreeën 10:16; Johannes 18:36; Lukas 17:21). Herodes begreep niet 
dat Jezus’ wetten om over degenen in Zijn Koninkrijk te regeren, wetten van 
Leven waren, vreugde, vrede geduld en vriendelijkheid inbegrepen (Galaten 
5:22-23; Romeinen 8:2).  
Velen verwachten zegeningen door het jaar heen, een nieuwe auto, een 
nieuw huis, een nieuwe carrière, noem maar op. Maar net als Herodes 
begrijpen veel mensen Jezus niet en zijn teleurgesteld. Zij realiseren zich 
het doel niet waarom Hij kwam. Zij geloven dat Jezus gekomen is om hen 
“te helpen”, “te zegenen”, “te genezen”. Dat klopt, maar allereerst is Jezus 
een zielenwinner. Zijn opdracht: “om het verlorene te zoeken en te 

redden” (Lukas 19:10). Hij kwam om de relatie en gemeenschap tussen u 
en God te herstellen! (2 Korintiërs 5:17-20; Handelingen 17:27) 

 

“En er was veel gemompel over Hem onder de scharen; sommigen 
zeiden: Hij is goed, anderen zeiden: nee, maar hij verleidt het volk.” 

(Johannes 7:12). Door Jezus’ bediening heen, hier op aarde, en sindsdien, 
is Hij verkeerd begrepen door degenen die naar zijn buitenkant keken. Aan 
de buitenkant ziet u de zoon van een timmerman, een jongen die tussen 
gewone mensen opgroeide, de broer van Jozef, Simon en Judas (Jesaja 

53:2). Naar de buitenkant van Jezus kijken brengt twijfel en ongeloof. Dit 
was de situatie waarin Jezus terechtkwam toen Hij in zijn geboorteplaats 
kwam (Markus 6:1-6). De mensen die naar hem toe kwamen, keken naar 
zijn buitenkant. Zij keken naar Hem met minachting en ongeloof - zonder 
respect. Dit creëerde een stemming van ongeloof. Het was Jezus’ wil om 
grotere werken te doen in de levens van de mensen in zijn geboorteplaats 
(Johannes 14:12), maar Hij gaf minder dan Hij had, omdat zij hun deel 
niet deden. Zij kwamen bij Jezus met een ongelovige houding in plaats van 
door geloof bij Jezus te komen. Dit betekent dat het niet alleen van Jezus 
afhangt om verlossing te brengen. Uw geloof, uw oprechte wil, is ook 
belangrijk. Jezus worstelde zich een weg uit alle vragen. Hij koos het 
hazenpad en verliet die plaats. Mensen beoordeelden Jezus  op wat ze zagen 
en baseerden hun geloof op deze factoren. Jezus was verbaasd over hun 
houding, want het was geen misdaad een zoon van een timmerman te zijn, 
een zoon van Maria en Jozef. Jezus concludeerde later dat een profeet alleen 
in zijn geboorteplaats ongeëerd is (Markus 6:4).  
 
 
Broers en zussen in Christus, maak niet dezelfde vergissing die Jezus’ 
landgenoten maakten. Want de Schrift waarschuwt ons te leven uit geloof en 
niet uit het zichtbare (2 Korintiërs 5:7). God heeft alleen welbehagen in 
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geloof. Daarom is alles wat niet uit geloof komt zonde (Romeinen 

14:5,23). Wat kan een persoon zeggen of doen wat niet uit geloof komt? 
Wat u hoort, zegt of doet zonder het te onderzoeken in het licht van Gods 
Woord is niet uit geloof. Zoek daarom uit wat de waarheid van God is. De 
waarheid is altijd in Gods Woord - altijd (Johannes 17:17). Helaas kennen 
velen de waarheid niet over een persoon of situatie, omdat zij niet weten 
wat Gods Woord erover zegt. “Toets alles en behoudt het goede” 

(1Tessalonicenzen 5:21).  
 
Onthoud dat JEZUS ZEGT: “KOM !” Geloof is onze beweging naar God toe. 
Dit betekent dat u Hem alleen kunt bereiken, ontvangen en dicht bij Hem 
kunt blijven door geloof Hebreeën 10:38-39). 
 
In Romeinen 10:17 zegt de Bijbel dat geloof komt door het horen en 
gehoorzamen van Gods Woord. God wil dat wij de gewoonte ontwikkelen 
Gods Woord in het diepst van ons hart te ontvangen. Geloof blijft groeien als 
u naar Gods Woord blijft luisteren en het gehoorzaamt. Met Gods Woord in 
het diepst van uw hart zult u het leven zien zoals God het ziet, zult u Gods 
mening over uzelf en anderen weten, zult u Zijn ideeën krijgen en zult u met 
zijn plannen werken.  
 
In geloof eindig ik hier en bid om jullie weer in geloof te mogen 

ontmoeten, in Jezus’ naam.  

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 


