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Gods Column 
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… iemand die                  

   het verschil     

      uitmaakt… 
 
 
 
 

  Bijbelse Waarheid: 
 
  “Wat u vandaag ook  
  bent, het is Gods  
  belofte om iemand van  
  u te maken die het  
  verschil uitmaakt”  
   
  “Degenen die het  
  verschil uitmaken in  
  hun wereld, zijn  
  degenen die doen wat  
  God in hun hart legt” 
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… iemand die het verschil uitmaakt… 
 
Hemelse Vader, vandaag vragen wij U dat U Zichzelf toevertrouwt aan ons 

en aan alles wat wij zeggen, wat we doen en waar we ook heen gaan. Leid 

ons, o Heilige Geest, dat we steeds mogen doen wat goed is in Uw ogen. 

Laat Uw Woord in ons zijn en wij in Uw Woord - om ons te vormen tot 

iemand die het verschil uitmaakt. 
 
Veel mensen hebben dromen gehad over hoe hun toekomst eruit zou zien, zonder 
zich te realiseren dat de weg naar hun droom niet over rozen zou gaan. Iedereen 
verlangt voortreffelijkheid en wil zijn leven verbeteren, maar dit zal niet gebeuren 
zonder uitdagingen. 
 
De vraag is, hoe gaat u om met de uitdagingen die u tegenkomt? Het maakt niet 
uit in wat voor situatie u zit, het gaat erom hoe u ermee omgaat. Toen David 
uitgedaagd werd door Goliath, sprak hij het Woord van geloof over zijn situatie en 
bracht Gods kracht ten tonele. “Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij 

tegemoet met zwaard en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam 

van de Here der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij 

getart hebt. Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u 

verslaan en u het hoofd afhouwen; op 

deze dag zal ik de lijken van het leger 

der Filistijnen aan het gevogelte des 

hemels en aan het gedierte des velds 

geven, opdat de gehele aarde wete, 

dat Israël een God heeft  (1Samuël 
17:45-46)” David werd iemand die het 

verschil uitmaakte, omdat hij deed wat 
God in zijn hart legde.  
 
De Bijbel wil dat wij begrijpen dat als u 
wilt worden tot iemand die het verschil 

uitmaakt, u Gods Woord moet benaderen 
alsof uw leven er van afhangt. Uw leven, 
uw succes en uw overwinning hangen af 
van het kennen van de Bijbel. Merk op dat 
het de ontwikkeling van Gods Woord in uw 
hart is, wat ervoor zorgt dat geloof 
geboren wordt. Onze generatie heeft geen 
geloof en hoop. Velen die nu de 
gebeurtenissen in de wereld zien, of hun 
eigen omstandigheden, zien mislukking, 
tegenslag etc.  Die mensen denken dat ze 
het nooit kunnen maken in het leven. De 
kringloop van het leven gaat maar door en 
door en daar komt geen verandering in. 
Het klopt dat er veel mensen zijn die niet 
het verschil uitmaken. Hoe dan ook, het is 
Gods belofte om van u iemand te maken 
die het verschil uitmaakt.  
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Als u in uw eigen hart kijkt, ziet u misschien nog wel iemand die aan het worstelen 
is. Maar bedenk wel dat wij in onze harten gemaakt zijn om op Jezus te lijken en 
Hij kent geen mislukking. Hij heeft u gemaakt om succesvol te zijn.  
 
Omdat we in onze harten gemaakt zijn om op Jezus te lijken, moeten we ons niet 
druk maken over hoe de buitenkant eruit ziet - ons voorkomen en hoe onze 
omstandigheden er uit zien. U moet letten op wat in u leeft, omdat u begiftigd bent 
met iets wat u maakt tot iemand die het verschil uitmaakt. Als u wat in uw leeft 
niet naar buiten laat komen, zult u nooit het verschil uit kunnen maken; dan zult u 
net als al die vele anderen zijn. Men kan zien waarom er nog veel mensen zijn die 
klagen of noden 
hebben. Ze zijn in 
ieder geval niet 
voorbestemd om zo te 
zijn, God heeft ons 
allemaal een goede 
bestemming gegeven.  
  
Velen koesteren grote 
dromen in hun hart, 
maar die dromen 
sterven met hen, 
omdat ze niet weten 
hoe ze hun dromen   
kunnen 
verwezenlijken. Hoe 
kunt u uw dromen uit 
laten komen?  
Ik heb al gezegd dat, 
om uw dromen te 
houden, u Gods Woord 
moet benaderen alsof 
uw leven ervan 
afhangt. De 
ontwikkeling van Gods 
Woord in u zorgt voor 
geloof in uw hart. Het 
is door uw vermogen 
in Jezus te geloven dat 
u uit kunt laten komen 
wat in uw hart leeft.  
 
We kunnen een 
geweldige les leren uit 
het verhaal in 1 
Samuël 17:45-47.   
David was door God 
begiftigd met de Geest 
van moedigheid. Veel mensen beweren dapper te zijn, tot ze oog in oog staan met 
grote uitdagingen en hun dapperheid omslaat in angst. Voor het gevecht, werd 
David geconfronteerd met tegenstand van mensen (1 Samuël 17:28-37). Het was 
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Davids droom om Goliath te verslaan. Maar dit werd bestreden door mensen. Ze 
keken naar David en realiseerden zich niet dat hij begiftigd was met iets in hem, 
wat hem maakte tot iemand die het verschil uitmaakt. Door zijn vermogen om 
te geloven, was David in staat om de moedigheid in hem naar buiten te brengen en 
was hij in staat het verschil uit te maken. De les hierin is, dat als God u een droom 
of beeld geeft en het wordt tegengewerkt door mensen, u uw dromen niet op moet 
geven. Blijf, net als David, in uw geloof in Christus Jezus staan. “De Here, die mij 

gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de 

hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David: Ga, en de Here zal met u 

zijn” (1 Samuël 17:37).  
 
U kunt duidelijk zien dat het verschil uitmaken te maken heeft met het tot uiting 
brengen van wat in u leeft - geplant door God. Maar, er is niks mogelijk zonder 
geloof. Uw vermogen om te geloven hangt af van hoeveel u uw ziel voedt met Gods 
Woord. Het verschil uitmaken kan door toewijding aan Gods Woord. Met onze 
harten geloven wij en geloven wij ook niet. Wat mensen afhoudt van het verschil 
uitmaken is dus niet de buitenkant, maar de binnenkant.  
 
Daarom kunnen we concluderen dat u uw geloof opnieuw moet afstellen. Uw geloof 
afstellen kan op de manier van geloven zoals beschreven staat in  
Jozua 1:8: 
 
 1. Laat het Woord van God niet wijken uit uw mond. 
 2. Overpeins het dag en nacht. 
 3. Doe wat het Woord zegt. 
 
Dit is de weg naar het Koninkrijk van God. Dit is de weg om iemand te worden die 
het verschil uitmaakt.  
 
 
 
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 


