
 



Vertaling voorpagina: 
In Christus hebben wij een perfect bewijs voor geloof. 
Als wij inzien dat wij met Christus verbonden zijn door zijn Geest, leven wij door geloof. 
Veel mensen proberen God te begrijpen met hun menselijke verstand. 
Waar God waarde aan hecht in mensen gaat het menselijk onderscheidingsvermogen te boven 
en is geplant in het hart. 
Een atmosfeer van ongeloof maakt het voor mensen van geloof moeilijk om daarboven uit te 
stijgen. 
Menselijke bronnen begrijpen God niet. 
 
 
BLIJF IN GELOOF 1 
 
Geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Nadat een boer het zaad gezaaid heeft, 
gelooft hij dat het groeit, voordat hij het ziet groeien. Dit geloof is het bewijs van de dingen 
die u niet ziet (Hebreeën 11:1). In Christus hebben we perfect bewijs voor geloof. Elke man 
of vrouw kan van zijn of haar twijfel afkomen door standvastig en alleen maar te kijken naar 
het bewijs dat God heeft voor ons geloof. Alleen zien op wat God zegt, zal geloof 
veroorzaken en laten groeien. O, wat een zegen is de blik van geloof op Christus! Er is leven, 
licht, vrijheid, liefde, vreugde, begeleiding, wijsheid, perfecte gezondheid – in feite, alles. 
 

Geloof, om constant te zijn, moet het gebaseerd 
zijn op iets met meer stabiliteit dan gevoel. U bent 
niet gered omdat u zich gered voelt. U bent gered 
omdat u uw geloof op Gods Woord gevestigd hebt 
en ernaar gehandeld hebt. Het enige wat stabiel is, 
is Gods Woord. Gods Woord zal hetzelfde zeggen, 
gisteren, vandaag en in de toekomst (Hebreeën 
13:8). Dus om uw relatie met God stabiel te laten 
zijn, moet het gebaseerd zijn op iets met meer 
stabiliteit dan gevoel. Wij weten dat gevoelens 
veranderen wanneer omstandigheden veranderen.  
 
Wij wandelen in geloof, niet in wat zichtbaar is 
(2Korintiërs 5:7; 2Korintiërs 4:18). Wij leven door 
geloof wanneer we onze verbinding met Christus in 
de geest erkennen. Met andere woorden, wij 
erkennen dat we verbonden zijn met Christus door 
zijn Geest, wij leven door geloof. Aan de andere 
kant leven wij door het zichtbare als wij onze 
aandacht geven aan het uiterlijke, wat tijdelijk is. 
Uw geloof moet bestuurd worden door Gods 

Woord, niet door wat u voelt, niet door uw omstandigheden, niet door wat anderen tegen u 
zeggen. Als deze dingen uw gevoel beïnvloeden en uw gevoel uw geloof, dan kunt u een 
christen zijn die bestuurd wordt door satans middelen. Gevoelens worden beïnvloed door wat 
we zien, horen, lezen en door hoe onze omstandigheden eruit zien.  
 



Thomas wilde niet geloven, 
tenzij hij kon zien en 
aanraken waar de spijkers in 
Jezus hadden gezeten en 
waar Hij in Zijn zijde was 
gestoken. Hij vertrouwde op 
wat hij kon zien en 
aanraken, niet op wat God 
te zeggen had. We hebben 
tegenwoordig veel ‘Thomas 
christenen’ – zij die alleen 
geloven wat zij kunnen 
voelen, zien, horen of 
aanraken. 
 
Als wij ons oordeel alleen 
baseren op wat zichtbaar is, 
zullen we verkeerde 
oordelen geven. Wanneer 
wij zoeken naar een man 
van geloof of een oprecht 
gelovige, zijn we vaak 
geneigd om alleen naar 

uiterlijke kwaliteiten te kijken, zoals hun spraakvermogen, vriendelijkheid en hun vermogen 
mensen te inspireren. Iemands karakter of innerlijk wezen wordt 
niet in overweging genomen, omdat menselijk oordeel beperkt is.  
Dit was het geval met Thomas en het is nog steeds het geval met 
de christenen die vandaag de dag in zijn kamp zitten. Jezus zei 
tegen Thomas: “Zalig zij, die niet gezien hebben en toch 
geloven” (Johannes 20:27-29). Deze verklaring werd niet aan 
geloofschristenen gegeven, maar aan gevoelschristenen. We 
kunnen God niet begrijpen door gevoel. Menselijke bronnen 
begrijpen God niet. Ze kunnen geweldige kathedralen hebben, 
klokken en alle soort activiteiten die naar menselijke standaard 
goed zijn, maar de menselijk wijze van kijken  is beperkt.  
 
 
Veel mensen proberen God te begrijpen met hun eigen 
natuurlijke verstand. In deze pogingen gaat de een die kant op en 
de ander deze kant, terwijl weer een ander weer een heel andere 
kant opgaat, alsof ze een hagedis proberen te vangen.  
 
 
Dit was het geval met Petrus; de ene minuut luisterde hij naar 
God, de volgende luisterde hij naar de duivel. De ene minuut 
beleed hij Christus, de volgende gaf hij toe aan zijn natuurlijke 
gevoelens. Jezus bestrafte hem en zei: “Ga weg, achter Mij 
satan; gij zijt Mij een aanstoot” (Matteüs 16:23; Markus 
8:33).  
 



Iemand kan wel tegen zijn 
broeder zeggen: “Ik houd 
van jou”, maar het zijn 
eerder onze lichamen dan 
ons verstand waardoor we 
het ogenblikkelijk eens zijn. 
Ik bedoel dat we waarderen 
wat we zien.  
 
De Bijbel zegt dat wat we 
zien, tijdelijk is. Daarom 
storten vandaag veel huizen 
in. Wij kunnen zeggen hoe 
mensen eruit zien, maar 
God kan zeggen wat ze zijn. 
Met andere woorden, 
uiterlijk kan misleidend 
zijn. Wat God van betekenis 
vindt, gaat boven menselijk 

onderscheidingsvermogen 
uit en is geplant in onze 

harten. Wanneer ons verstand overeenstemt, is het de goddelijke natuur in ons die 
overeenstemt, niet onze menselijke natuur. We 
kunnen geen geestelijke resultaten halen met 
menselijk geloof.  
 
Wanneer we vandaag aan een oude vrijster vragen 
wat voor man zij zou willen trouwen, zou zij 
meteen bedenken wat zichtbaar is: zijn postuur, 
huidskleur, opleiding, positie, ras, 
familieachtergrond en dat soort dingen. Weinig of 
geen overweging zou zij geven aan de goddelijke 
natuur – het innerlijke wezen. De Heer zei tegen 
Samuël over Eliab: “Let niet op zijn voorkomen, 
noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem 
verworpen. Het komt immers niet aan op wat de 
mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen 
is, maar de Here ziet het hart aan (1Samuël 
16:7).  
 
Een ongelovige atmosfeer maakt het moeilijk voor 
mensen van geloof om uit te blinken. Zelfs Jezus’ 
vermogen om wonderen te doen was gereduceerd 
waar ongeloof de overhand had (Markus 6:1-eind; 
Matteüs 13:58; Markus 9:24). 
 
In het geval van onze Heer Jezus Christus was het 
ongeloof van de mensen gebaseerd op wat zij 
konden zien en hoe hun omstandigheden eruit 
zagen. Zij beoordeelden Jezus op zijn uiterlijk. Zij 



zagen hem alleen als de zoon van een timmerman, de zoon van Maria, en de jongen die in hun 
aanwezigheid opgroeide; zij konden hem niet als de Zoon van God zien.  
 
Natuurlijk, volgens de genealogie was Hij de  zoon van timmerman Jozef en zijn moeder was 
Maria. Deze omstandigheden maakten de sfeer van ongeloof.  
Wij kunnen God niet begrijpen met onze gevoelens, maar door wat het Woord van Hem zegt. 
God is alles wat zijn Woord zegt dat Hij is. We moeten alleen vertrouwd met Hem raken door 
Zijn Woord.  
 
Te veel mensen proberen 
God te snappen (of te 
leren kennen) met hun 
gevoel. Wanneer zij zich 
goed voelen geloven zij 
dat God hun gebeden 
verhoord heeft. Wanneer 
zij zich niet bijzonder 
goed voelen beginnen ze 
te rebelleren of te 
mopperen tegen God. 
Eerst gaan zij naar een 
andere kerk en 
uiteindelijk kiezen zij 
voor alternatieven buiten 
de kerk. Dat is het lot van 
degenen die hun geloof 
baseren op hun 
gevoelens.  
 
Echt geloof is gebaseerd op het Woord van God. Echt geloof zegt: “Als Gods Woord zegt dat 
het waar is, dan is het waar”, terwijl geloof op basis van gevoel zegt: “Indien ik in Zijn 
handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en 
mijn hand niet steek in Zijn zijde, zal ik geenszins geloven” (Johannes 20:25). 
 
God geloven is Zijn Woord geloven. Bedenk dat als je in Hem gelooft, je kunt zeggen wat Hij 
gezegd heeft en doen wat Hij gedaan heeft. Jezus zei tot Zijn discipelen: “Gelijk de Vader 
Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20:21) 
 
 
Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue 
Church of All Nations te Lagos, Nigeria. 
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