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…Gods Woord is  
               de maatstaf… 
 
 
 
      
 

 
 
 

 Bijbelse Waarheid: 

 
 Gods licht op  
 Jakobus 1:22-25 
 
 “Het is niet enkel 
 vroom denken dat 
 een bevredigend leven  
 brengt, maar een   
 rechtvaardige 
 instelling”  
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…Gods Woord is de maatstaf… 

 
O, Heilige Geest, dank U dat U Zich toewijdt aan onze zegen. Geef ons de 
genade om Gods Woord te hanteren als de maatstaf voor ons leven - om de 
Woorden te toetsen, te onderwijzen, ernaar te leven en de uitwerking 
ervan te zien. Geef ons de genade om het zaad - het Woord van God - in 
onze harten voortdurend water te geven. In Jezus’ naam, amen.  
 
Kinderen van God, iedereen die u tegenkomt wil op de een of andere manier zijn 
leven veranderen, maar ze weten gewoon niet hoe. Ze willen succesvol zijn; ze 
willen financiële vrijheid; ze willen dat hun gezondheid verbetert. De Bijbel brengt 
ons op de hoogte van het feit dat u in Gods ogen al succesvol bent. Om dat succes 
te krijgen, moet u in uw leven de juiste beslissingen nemen, want wat u morgen 
bent, hangt af van de keuzes die u vandaag maakt.  
 
Vandaag hebben we de genade om bij sommigen succes te kunnen zien en bij 

anderen 
mislukking. We 
hebben de genade 
om de goede en de 
slechte mensen te 
zien. We hebben 
de genade om 
Petrus en Judas te 
kunnen zien. 
Petrus en mensen 
die op hem lijken, 
hebben Gods 
Woord als 
standaard voor 
hun leven, terwijl 
Judas en de 
mensen die op 
hem lijken, 
onwillig zijn om 
zich aan Gods 
Woord over te 
geven. We hebben 
in deze 
maatschappij 
Petrussen en 
Judassen - zo is 
het leven nou 
eenmaal. 
Petrussen zijn 

diegenen die Gods Woord gehoorzamen, dat zegt: “Gij zult niet doodslaan, gij zult 
niet stelen,” de Judassen daarentegen hebben juist de capaciteit om te doden, te 
stelen en kapot te maken. Denk terwijl u deze boodschap leest eens na over deze 
vraag: Weerspiegeld mijn leven het leven van Petrus of van Judas?  
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De Bijbel verklaart wat u vandaag zaait, u morgen zult oogsten (Galaten 6:7).  
Petrus bleef in Gods Woord en Gods Woord bleef in hem. Petrus maakte Gods 
Woord de maatstaf voor zijn leven. Dit betekent dat hij de Geschriften zag als het 
absolute Woord van God. Hij toetste ze, onderwees ze, leefde ernaar en zag de 
uitwerking ervan. Als wij, net als Petrus, Gods Woord de maatstaf maken voor 
onze levens, dan zullen wij een tevreden leven oogsten - een leven van vrede en 
bemoediging, zoals we lezen in Johannes 14:27: “Vrede laat ik u, Mijn vrede 
geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde 
niet ontroerd of versaagd.”  
 
Sommige mensen denken dat ze alles hebben als ze geld hebben, maar geld kan 
hun blijdschap niet kopen. Als uw geloof niet voorbij geld, plezier en 
maatschappelijke relaties 
kan kijken, hebt u, als de 
zegen weggenomen wordt, 
niks meer waar uw geloof op 
steunt. Judas was veel bij 
Jezus in de buurt, maar was 
met zijn hart ver bij Hem 
vandaan. Zijn geloof keek 
niet voorbij geld, plezier en  
relaties. Hij zag zegen als het 
einddoel - niet als het middel 
naar het einddoel - de 
redding van zijn ziel. Toen 
ging één van de twaalven, 
genaamd Judas Iskariot, 
naar de overpriesters, en 
hij zeide: Wat wilt gij mij 
geven? Dan zal ik Hem 
aan u overleveren. En zij 
stelden hem dertig 
zilverlingen ter hand. En 
van toen af aan zocht hij 
een goede gelegenheid 
om hem over te leveren” 
(Matteüs 26:14-16). Wat 
voor goeds bracht het geld Judas? Geld zonder vrede en bemoediging is helemaal 
geen succes! Vraag Judas en hij zal u antwoorden dat hij geen bevredigend leven 
had, omdat hij onwillig was om Gods Woord de maatstaf voor zijn leven te 
maken.  
 
De Bijbel zegt dat alleen wensdenken geen bevredigend leven brengt, maar een 
rechtvaardige instelling wel (Jakobus 1:22-25). Het was zo’n instelling waardoor  
Petrus voorbij geld, plezier en maatschappelijke relaties kon kijken naar Jezus 
Christus, de Gever van alle goede dingen. Petrus zag Jezus zoals God naar Jezus  
keek, “Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Simon Petrus 
antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 
Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en 
bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is” 
(Matteüs 16:15-17).  
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Door het horen van de boodschap van God ging Petrus geloven dat Jezus de Zoon 
van God is. Petrus stond Gods Woord toe hem te leiden - te leiden in zijn denken, 
woorden en daden. Hij geloofde dat Gods Woord de waarheid in zijn leven was.  
Samenvattend kunt u dus een Petrus of een Judas worden. Het heeft alles te 
maken met uw instelling. Judas stelde zich in op de waarde van de wereld en hij 
viel (Handelingen 1:18). Maar de bijbel belooft dat u als christen kunt wankelen, 
maar niet zult vallen, “Door de Here worden de schreden van de man 
bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij 
niet neder, want de Here schraagt zijn hand” (Psalm 37:23-24).  
Het ene moment zult u, net als Petrus, vergissingen maken. Het volgende moment 
zal er correctie volgen. “En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te 
bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins 
overkomen! Doch hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter 
Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen 
Gods, maar op die der mensen (Matteüs 16:22-23). Het ene moment kunt u 
God tekortdoen, maar het volgende moment zult u uw zonde realiseren en smeken 
om vergeving. Houd dus uw blik op God gericht - die onzichtbaar is - door naar zijn 
Woord te kijken - niet naar geld, plezier of naar andere mensen om u heen. De 
enige manier om de wereld en zijn waarden niet in uw hart te laten wonen, is door 
regelmatig uw hart te openen voor Gods Woord en de boodschap ervan te 
gehoorzamen. Wees niet, net als Judas, onwillig om u over te geven aan Gods 
Woord. Wees net als Petrus en maak Gods Woord de maatstaf voor uw leven.  
 
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 


