
         Vol 3 nr.8 

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

Gods Column 

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

… met een doel… 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

Bijbelse Waarheid: 

 
                   
  “Als u het doel 
  van het leven  
  niet kent, zult u  
  domme dingen 
  doen die u het  
  leven zullen 
  kosten” 
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… met een reden… 

 

Vader, wij danken U voor Uw genade en bescherming in onze levens. We 
weten dat we zondigen, we doen uw genade tekort. Als Uw genade 

weggenomen zou worden, zou er niks goeds, niks zuivers in ons 

overblijven. Geef ons de genade om de reden van onze levens te ontdekken 

en ervoor te leven. In Jezus’ naam, amen. 
 
Broeders, als we de Bijbel lezen, ontdekken we al heel snel dat Jezus gelooft dat 
het belangrijk is wat u zegt. Niet alleen dat wat u zegt is belangrijk, maar ook wat u 
gelooft in uw hart. Als Christen zou alles wat we zeggen en doen met een doel 
moeten zijn. Als u geen doel in uw leven hebt, zult u opgewonden zijn om alle 
voorspoed en wanhopig zijn bij elke tegenspoed die op uw pad komt. Het doel in 
uw leven heeft alles te maken met het levensdoel dat u hebt, ik bedoel, met waar u 
zich op concentreert. Als u niet het juiste levensdoel hebt, zult u ook niet de juiste 
motivatie hebben om te doen wat u doet. Waarschijnlijk zult u dingen doen om 
egoïstische, traditionele en materialistische redenen, in plaats van het voor God te 
doen. Het juiste levensdoel heeft te maken met de oprechtheid van uw hart en 
nederigheid.  
 
Laten we eens kijken naar Nehemia. Hij herbouwde de muren van Jeruzalem met 

een reden. Hij deed het ter wille van 
God. Er kwam een valse profeet naar 
hem toe, die hem een “woord” gaf: 
“want zij komen om u te doden, ja 

vannacht nog komen zij om u te 

doden” (Nehemia 6:10). Maar 
Nehemia onderzocht al deze dingen in 
het licht van Gods Woord. “Want ik 
merkte duidelijk, dat God hem 

niet gezonden had, omdat Tobia 

en Sanballat hem omgekocht 

hadden. Daartoe was hij 

omgekocht, dat ik bevreesd zou 

worden en, door iets dergelijks te 

doen, zou zondigen; dan zou het 

hun stof gegeven hebben tot een 
kwaad gerucht teneinde een 

smaad op mij te werpen” 

(Nehemia 6:12-13). Nehemia 
weigerde zich af te laten leiden door 
omstandigheden. Voor de ogen van 
de tegenstanders ging hij door met 
zijn doel, het herbouwen van de 
muren, in alle oprechtheid en 
nederigheid, omdat hij een geldige 
reden had. Als God u, net als 

Nehemia, een droom geeft en het wordt tegengewerkt door mensen, verlaag uw 
droom dan niet. Blijf staan in uw geloof in Jezus Christus en God zal u steunen. 
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Denk eraan, naar omstandigheden kijken is een val van satan. Maar wanneer u uw 
doel in het leven kent, zult u niet alles wat u hoort en ziet meteen geloven. Nee, in 
plaats daarvan zult u er alles aan doen om uw doel te verdedigen.  
De Bijbel zegt in Matteüs 6:20-23 dat een christen voorzichtig moet zijn met waar 
hij naar luistert, omdat wat hij hoort zijn gedachten en toekomstige acties kan 
beïnvloeden. Alles wat u ook voelt, ziet, hoort en hoe je omstandigheden eruit zien, 
moet onderzocht worden in het licht van Gods Woord. 
 
Dus, wat is het doel van het leven? Jesaja 43:7 zegt dat u geschapen bent tot 
Gods eer. God heeft u geschapen om een succesvol persoon te zijn. Als u leeft om 
uw Schepper te verheerlijken, en niet het geschapene, zult u zegevieren. 
 
Job is een goed voorbeeld van 
iemand die leefde om God te 
verheerlijken. Daarom deed 
hij alles met een reden. Hij 
luisterde niet naar het slechte 
advies van zijn vrouw, omdat 
hij zijn levensdoel kende. 
“Toen zeide zijn vrouw tot 

hem: Volhardt gij nog in 

uw vroomheid? Zeg God 
vaarwel en sterf! Maar hij 

zeide tot haar: Zoals een 

zottin spreekt, spreekt ook 

gij; zouden wij het goede 

van God aannemen en het 

kwade niet? In dit alles 

zondigde Job met zijn 
lippen niet” (Job 2:9-10). 
Job was niet overweldigd door 
de omstandigheden, omdat hij 
een rechtvaardig levensdoel 
had. Aan de andere kant keek 
zijn vrouw wel naar de 
schijnbare tegenspoed. Ze 
keek naar de omstandigheden 
in plaats van naar God en 
werd wanhopig. Job zag dat 
het doel van zijn huwelijk, 
kinderen, landgoed en positie was om God te verheerlijken. Die zegeningen waren 
niet het einddoel, maar een middel naar het doel - God Zelf. Job zag dat zijn goede 
en zijn slechte tijden een reden waren om een relatie te hebben met God. Hij keek 
niet naar omstandigheden, maar, naar daar waar God is.  
 
Denk eens na over het geval van Jozef. Toen hij in de put zat en in de gevangenis, 
morde en klaagde hij niet, omdat hij wist wat God zei van deze situatie. Toen Jozef 
in de gevangenis zat mopperde hij niet. Hij liet zich niet door deze situatie 
verpletteren. In het huis van Potifar keek hij voorbij al het genot wat hij had, naar  
het doel van zijn leven. Toen hij in de put zat, zei hij tegen zichzelf: “Ik weet waar 
ik thuishoor - en dat is niet hier!” Hij hield zijn aandacht op zijn levensdoel.  
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Wat betekent dit vandaag de dag voor ons? Wij leven in een gevarenzone, waar 
iedereen liegt tegen zijn naaste (Psalm 12:2-3). Net als Nehemia, Job en Jozef 
zijn wij ook in een gevarenzone. De verpakking is misleidend. Wat er ook op uw 
pad komt, denk aan uw levensdoel. Als u uw levensdoel niet kent, gaat u domme 
dingen doen, die u het leven zullen kosten. Uw levensdoel kennen is uw Schepper 
kennen. Dat geeft vrede en bemoediging.  
 
Wilt u trouwen, een bedrijf opstarten of gaan studeren? Wat u ook wilt doen, doe 
het met een reden, niet om egoïstische, traditionele en materialistische redenen, 
maar doe het voor God. Ik bedoel: in rechtvaardigheid - spreek in rechtvaardigheid, 
werk in rechtvaardigheid en maak vrienden in rechtvaardigheid. Als u geen reden 
hebt om iemands vriend te zijn, zult u al snel op zijn zwakheden gewezen worden. 
Als de reden voor deze vriendschap gebaseerd is op uiterlijke dingen, zal de relatie 
geen steun hebben als die uiterlijke dingen wegvallen. Bijvoorbeeld als die relatie 
gebaseerd is op geld, positie of wat u van die persoon kunt krijgen, zal het geen 
langdurige vriendschap zijn. Doe daarom alles met een reden. In rechtvaardigheid 
- voor de wil van God, voor uw redding.  
 
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 


