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32 U kunt levend geloof hebben

Inleiding
“Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, 

wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

nze wereld gaat door een geloofscrisis heen. Weinig mensen 
geloven nog in een toekomst. Veel mensen geloven niet meer 
dat hun huwelijk nog te redden is, dat politieke leiders hun 
land oprecht willen dienen of dat onderwijs hen nog adequaat 

zal voorbereiden op de uitdagingen die hun te wachten staan. Geconfron-
teerd met de moeilijkheden in 
het dagelijkse leven hebben veel 
mensen eenvoudigweg geen ver-
trouwen meer dat er een betere 
toekomst zal komen.

In een opgebrande, afge-
stompte en teleurgestelde wereld 
wordt ons denken vertroebeld 
door gedachten als: “De rijken 
worden rijker, en de armen wor-
den armer” en: “Nooit gaat er 
een keer iets goed.”

Tegelijkertijd menen veel mensen dat de waarden en beloften uit de 
Bijbel veroordelend en ouderwets zijn. De populaire benadering is om alle 
meningen te accepteren en er waarde aan toe te kennen, ongeacht welke 
mening het betreft. Maar deze zelfde mensen realiseren zich niet dat een 
dergelijke benadering uiteindelijk tot twijfel leidt, hetgeen het vertrou-
wen ondermijnt. Wellicht ontkennen we het bestaan van God niet, maar 
overtuigen we onszelf ervan dat God Zich vanwege het materialisme, het 
humanisme en het morele relativisme van de wereld om ons heen niet 
bezig houdt met alles wat de mens betreft. We kijken door een prisma dat 
God buiten beeld laat.

Zelfs voor belijdende christenen is religie vaak oppervlakkig. Bij velen 
ontbreekt basiskennis omtrent het onderwijs van de Bijbel of de geloofs-
standpunten van hun denominatie. Té veel mensen zijn er al van overtuigd 
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Inhoudsopgave
  3 Inleiding

Jezus heeft een vraag gesteld die vérgaande gevolgen heeft voor ieder van 
ons: “Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vin-
den?” In onze wereldse maatschappij is geloof steeds minder te vinden. Hoe 
kunt u levend geloof hebben?

  7 Wat is geloof?
Aangezien de meeste mensen de Bijbel niet lezen, weten ze weinig over 
God. Veel mensen zijn er niet eens zeker van of God wel bestaat. Hoe zit dat 
met u? Wat voor geloof heeft u? Wilt u meer geloof hebben? Begrijpt u wat 
geloof werkelijk is?

19 Voorbeelden van levend geloof
Een uitstekende manier om het belang van geloof te begrijpen is door de 
voorbeelden uit de Bijbel te bestuderen – mannen en vrouwen die in God 
geloofden, op Hem vertrouwden en hun leven in Zijn handen legden. Wie 
zijn zij – en wat kunnen wij van hen leren?    

33 Groeien in geloof
God verwacht van ons dat wij groeien in geloof, en Hij zegt ons dat het on-
mogelijk is om Hem te behagen zonder geloof. Hoe kunnen we dus groeien in 
geloof? De Schrift reikt ons verschillende instrumenten aan om te werken aan 
ons geloof en erin te groeien. Wat zijn deze instrumenten en hoe kunnen we 
deze toepassen?
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54 U kunt levend geloof hebben

geraakt dat ieder aspect van het leven eenvoudigweg een kwestie is van 
persoonlijke keuzes, en dat buiten hun gevoelens om niets er toe doet. In 
plaats van te vertrouwen op God, vertrouwen ze alleen op zichzelf om hun 
problemen op te lossen. En omdat emoties zo subjectief zijn, raken mensen 
vervolgens verward en grijpen ze álles aan wat maar enige hoop te bieden 
heeft.

Religieuze ongelovigen
Opiniepeiler George Barna gaf het volgende commentaar ten aanzien 

van het christendom in Amerika: “Ik ben er vrij zeker van dat u het met 
mij eens bent dat Amerikanen religieuze mensen zijn. Persoonlijk ben ik 
er minder van overtuigd dat we een werkelijk christelijk volk zijn, ondanks 
onze eigen perceptie” (George Barna, The Index of Leading Spiritual Indi-
cators, 1996, pagina xvi).

Bevestiging van de oppervlakkigheid van het geloof blijkt wel uit het 
feit dat hoewel 90 procent van de Amerikanen zegt te bidden, velen er niet 
zeker van zijn of hun gebed enig effect heeft (National & International 

Religion Report, 17 mei 1993). 
“Wat we in het laatste deel 
van de twintigste eeuw hebben 
gezien, is de groeiende secula-
risering van een volk dat zich-
zelf religieus noemt,” aldus het 
commentaar van de opiniepeiler 
(pagina’s 2-3). 

Helpen kerken bij het oplos-
sen van dit probleem? De resul-
taten van een onderzoek onder 
11.122 mensen uit zes christelijke 

denominaties laten zien dat kerken hun taak verzaken als het gaat om het 
ontwikkelen van het geloof onder hun leden. Slechts een derde van de vol-
wassenen die ondervraagd werd, zei dat ze een levensveranderende relatie 
met God hebben en toegewijd zijn aan het dienen van hun naaste (“What 
Makes Faith Mature?”, Eugene Roehlkepartain, Christian Century, 9 mei 
1990, pagina’s 496-499). 

Als de Verenigde Staten, volgens sommigen toch de meest religieuze, 
christelijk-belijdende natie, al zulke problemen heeft, wat zegt dat dan 
over de rest van de wereld? Gebrek aan geloof – dat wil zeggen, aan actief, 
levend vertrouwen in en een relatie met God – is een wijdverspreid pro-
bleem dat elk land en vrijwel ieder individu treft. 

Als het op geloof aan komt, worden uiteenlopende benaderingen dan 
door God aangemoedigd of geac-
cepteerd? Is het waar dat, zoals 
velen geloven, vele wegen naar 
God leiden? Jezus Christus wees 
ons in één richting: “Maar de 
tijd komt en is nu, dat de ware 
aanbidders de Vader zullen aan-
bidden in geest en waarheid, want 
de Vader zoekt wie Hem zo aan-
bidden” (Johannes 4:23). Onze 
aanbidding van God moet de 

waarheid reflecteren. Hoewel aanbidding ook gevoelens en emoties omvat, 
verwacht God van ons dat wij weten hoe en waarom wij Hem aanbidden. 
Alleen als we deze concepten begrijpen, kunnen we het zekere, onwankel-
bare geloof waarover in de Bijbel gesproken wordt, ontwikkelen.

Een voortdurend probleem

Generaties komen en gaan, maar er blijven chronische problemen. 
Gebrek aan geloof komt al heel lang voor. Bijna 2000 jaar geleden vertelde 
Jezus een parabel die onze behoefte aan het hebben en praktiseren van 
levend geloof illustreerde. Hij beschreef een weduwe die problemen onder-
vond om haar recht te krijgen. Ze volhardde echter in haar zoektocht naar 
een rechtvaardig oordeel en uiteindelijk besloot de rechter haar te helpen 
omdat hij haar constante verzoeken beu was (Lukas 18:1-5).

Jezus gebruikte dit voorbeeld uit het alledaagse leven om daarmee Gods 
belofte dat Hij zal bemiddelen voor gelovige mensen, te illustreren: “Zal 
God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 
roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met 
spoed recht zal doen” (verzen 7-8). Hoewel Christus ons ervan verzekert 
dat God de gebeden van Zijn mensen zal beantwoorden, is het de vraag of 
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“Ik ben er vrij zeker van dat u het met mij eens bent dat 
Amerikanen religieuze mensen zijn. Persoonlijk ben ik er 
minder van overtuigd dat we een werkelijk christelijk volk 
zijn, ondanks onze eigen perceptie.”

De resultaten van een onderzoek onder 11.122 mensen uit 
zes christelijke denominaties laten zien dat kerken hun taak 
verzaken als het gaat om het ontwikkelen van het geloof 
onder hun leden.
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u gelooft dat Hij ook de uwe zal beantwoorden. Wanneer we Gods instruc-
ties begrijpen en dienovereenkomstig leven, zal dat geloof in God en in Zijn 
beloften opwekken. Geloof helpt ons om de zin te zien van onze verontrus-
tende en verwarde wereld. Het geeft ons het vertrouwen dat we nodig heb-
ben om verder te gaan in ons leven. En het is, zoals we nog zullen zien, van 
groot belang voor eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Toen Jezus Christus Zijn parabel beëindigde, stelde Hij een vraag met 
vérgaande gevolgen voor ieder van ons: “Zal de Zoon des mensen, als Hij 
komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (vers 8).

Geloof is tegenwoordig steeds minder te vinden, maar het kan ontwik-
keld worden als we de sleutels tot geloof begrijpen. Op de volgende pagina’s 
zullen we zien wat de Bijbel te zeggen heeft over hoe u levend geloof kunt 
hebben.

Wat is geloof?
“Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook 
werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet 

kunnen zien” (Hebreeën 11:1, Het Boek).

iet u veel geloof in de wereld om u heen? Het grootste deel van 
de hedendaagse samenleving is werelds georiënteerd en vrijwel 
verstoken van geloof. Aangezien de meeste mensen niet in de 
Bijbel lezen, weten ze ook niet veel over de ware God. 

Velen weten niet eens zeker of er wel een God is. Anderen, die wel-
iswaar in Hem geloven, weten niet wat voor God Hij is. Dit zou ons niet 
hoeven te verbazen. Het is uiteindelijk onmogelijk dat mensen een levend 

geloof hebben in een God Die ze niet of 
nauwelijks kennen.

Hoe zit dat met u? Hebt u erover nage-
dacht – weet u – waartoe God voor u in 
staat is en wat Hij voor u wil doen?

De God van de Bijbel zegt ons dat we 
dit te weten kunnen komen en een relatie 
met Hem kunnen ontwikkelen. We kun-
nen erachter komen wat Hij voor ons en 
onze families gepland heeft in dit leven 
en in de toekomst. We kunnen ervan 
verzekerd zijn dat Hij het goede voor ons 
wil. Zijn Woord zegt ons: “De godsvrucht 
is nuttig voor alle dingen, omdat zij de 
belofte van het tegenwoordige en van het 
toekomende leven heeft” (1 Timotheüs 
4:8, nadruk onzerzijds).

En we kunnen God niet alleen leren kennen, in God leren geloven, 
maar – meer nog – we kunnen leren om God te geloven.)

Daar zit een enorm groot verschil in. Veel mensen geloven in God. Ze 
nemen aan dat Hij bestaat, alhoewel ze waarschijnlijk niet al te lang heb-
ben nagedacht over Zijn bestaan. Maar God is voor hen niet reëel genoeg, 
en dit gebrek aan realiteit is van invloed op wat ze denken en doen.

Wat is geloof?
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Het grootste deel van de hedendaagse maatschappij is      
werelds georiënteerd en vrijwel van geloof verstoken.

Z
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vormen (zie “De betekenis van het woord ‘geloof’” onderaan deze pagina).  
Hoewel vertalers op basis van hun begrip van de context van elke passage 
bepalen of “vertrouwen” of “geloven” is bedoeld, is de betekenis ervan 
meestal veel breder dan een van beide woorden alleen.

Geloof definiëren

Zelfs in de moderne taal betekent geloven in iets, in iemand of in een 
bepaald doel, dat men geloof of vertrouwen heeft in een bepaald per-
soon, een beweging of iets – namelijk dat men gelooft dat iets waar is, 
goed is en iemands steun en betrokkenheid waard is. Op dezelfde wijze 
wil het hebben van geloof, zoals door de Bijbel gedefinieerd, zeggen dat 
men volledig geloof – of vertrouwen – heeft in Iemand (God), dat men 
gelooft in en handelt naar de waarheid van Zijn Woord (de Bijbel) en dat 
men leeft voor het grootste doel: behoud voor ieder die gelooft in het 
komende Koninkrijk van God (Markus 1:14-15).

Er is echter geloof en geloof. Laten we niet de eeuwenoude vergissing 
begaan door te denken dat als we in God geloven – dat wil zeggen, dat Hij 
bestaat – we daarom geloof hebben. Velen hangen deze overtuiging aan. 
Zij zeggen dat ze in God geloven; en dus, denken zij, hebben ze geloof.

Geloven in God is slechts het begin van geloof. Maar geloven in God 
houdt nog niet noodzakelijkerwijs in dat men Jezus Christus en God de 
Vader is toegewijd. Geloof in God is nuttig, maar incompleet. Zoals de 
apostel Jakobus opmerkte: “U gelooft dat God één is en daar doet u goed 
aan. Maar ook de demonen [gevallen engelen] geloven dit, en zij sidderen” 
(Jakobus 2:19). Het is duidelijk dat we het geloofsniveau van de demonen 
moeten overstijgen.

God te geloven daarentegen is geloven dat God voor ons kan en zal 
doen wat Hij ook maar beloofd heeft te zullen doen. De Bijbel zegt ons dat 
de aartsvader Abraham “God geloofde” en legt uit dat hij “aan de belofte 
van God niet getwijfeld (heeft) door ongeloof, maar werd gesterkt in het 
geloof, terwijl hij God de eer gaf. 
Hij was er ten volle van overtuigd 
dat God ook machtig was te doen 
[en dit ook zou doen] wat beloofd 
was” (Romeinen 4:3, 20-21). God 
verwacht van ons dat wij hande-
len naar dit vertrouwende geloof. 
Hij vraagt van ons om een levend 
geloof te hebben in Zijn bestaan, 
kracht en beloften.

Geloof is niet een of ander 
magisch ingrediënt. Het leidt 

echter wel tot een overtuigde houding ten aanzien van God. Geloof geeft 
ons de vaste overtuiging van Gods kracht en wil om in ons leven te zijn. 
Geloof wordt meer dan een mentale overtuiging wanneer het groeit tot een 
toewijding – niet alleen om God toe te laten in ons leven, maar om met 
Zijn hulp Zijn wil te doen. We kunnen erop vertrouwen dat onder Gods 
wil geen losbandig of zinloos gedrag valt – slechts “godsvrucht (…) nuttig 
voor alle dingen”, zoals we al eerder zagen.

Gods woord geeft meer details over levend geloof. De Bijbel zegt: 
“De rechtvaardige zal uit het geloof leven” en: “Wij wandelen door 
geloof, niet door aanschouwing” wanneer we ons bekeren van onze zon-
den en beginnen om een toegewijd, godvrezend leven te leiden onder lei-
ding van onze Verlosser (Romeinen 1:17; 2 Korinthe 5:7). Mensen die in 
geloof leven als volgelingen van Christus en leden van Gods Kerk, zijn 
“gelovigen” in Hem (1 Thessalonicenzen 1:17; 1 Timotheüs 4:12). Gods 
Woord heeft er een goede reden voor om hen gelovigen te noemen.

In het Nieuwe Testament is het Griekse woord voor vertrouwen (in vrij-
wel elk geval) hetzelfde als het woord voor geloven en daarvan afgeleide 

Wat is geloof?
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De betekenis van het woord “geloof”
Veel mensen denken bij “geloof” aan 

ofwel een gevoel, ofwel een verzameling 
ideeën die iemands overtuiging weergeeft. 
Hoewel beide concepten wel elementen 
van geloof bevatten, is de volledige defi-
nitie veel ruimer. Het nieuwtestamentische 
Griekse woord dat vertaald is met “geloof” 
is pistis, dat echter ook wel vertaald wordt 
met “trouw” of “vertrouwen”. Het betekent 
eigenlijk “vaste overtuiging” en “overtui-
ging gebaseerd op horen”. Een gerespec-
teerd Bijbels woordenboek geeft de volgende 
definitie: “De belangrijkste elementen in 
‘geloof’ in relatie tot de onzichtbare God, ter 
onderscheiding van het ‘geloof’ in een mens, 
komen vooral tot uiting in het gebruik van dit 
zelfstandig naamwoord en het daarbij beho-

rende werkwoord, pisteuo [“geloven”]; ze 
zijn (1) een sterke overtuiging, die een vol-
ledige erkenning van Gods openbaring van 
de waarheid voortbrengt, bijvoorbeeld 2 
Thess. 2:11-12; (2) een persoonlijke overgave 
aan Hem, Joh. 1:12; (3) een houding die 
ingegeven wordt door een dergelijke over-
gave, 2 Kor. 5:7. Afhankelijk van de context 
wordt aan een van deze elementen het 
meeste belang gegeven” (Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words, 1985, “Faith”). Geloof 
is vertrouwen, overtuiging en houding geba-
seerd op een juiste relatie met God. Het is 
niet statisch, maar het neemt in kracht en 
diepte toe als we die relatie met onze Schep-
per ons hele leven blijven voeden.

Allereerst moeten we geloven dat God bestaat. Dat wil zeg-
gen, we moeten het bestaan accepteren van de Almachtige 
Schepper van het universum, zoals de Bijbel onthult. Vervol-
gens moeten we geloven dat God uiteindelijk degenen zal 
belonen die Hem nederig en in gehoorzaamheid zoeken – 
die vertrouwen op de beloften die Hij doet in de Bijbel.
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Als we ons leven willen verbeteren, moet Jezus Christus ons voorbeeld 
zijn voor levend geloof. Zijn leven is het perfecte voorbeeld van geloof. In 
Zijn jaren als mens op aarde liet Jezus perfect, levend geloof zien en moti-
veerde Hij anderen om niet alleen in God te geloven, maar een stap verder 
te gaan door te geloven wat God zegt – op Hem te vertrouwen door te doen 
wat Hij zegt.

En veel personen in de Bijbel laten een geweldig voorbeeld van levend 
geloof zien – het soort geloof dat nodig is voor behoud. Levend, actief 
geloof is vertrouwen dat God kan en zal ingrijpen in ons leven, opdat wij 

zullen doen wat Hij ook maar van ons vraagt. Dit soort geloof kunnen we 
hebben. Wij kunnen God ook geloven, Hem vertrouwen! En als we Hem 
geloven, zal Hij ook voor ons zorgen.

Oprecht, actief, krachtig, levend geloof in de God van de Bijbel is in 
onze cynische, wereldse samenleving moeilijk voor te stellen. Maar we 
kunnen dit alsmede de andere grote zegeningen van God die daarmee 
gepaard gaan, wel degelijk ervaren.

Geloof is bewijs

Hebreeën 11, ook wel bekend als “het geloofshoofdstuk” van de Bij-
bel, omschrijft geloof op de volgende manier: “Het geloof nu is een vaste 
grond [volle overtuiging, zekerheid] van de dingen die men hoopt, en een 
bewijs [overtuiging, realiteit, zekerheid] van de zaken die men niet ziet” 
(vers 1). Geloof is onze zekerheid van de dingen die we nog niet zien.

De rest van Hebreeën 11 laat als voorbeelden van geloof een aantal 
echte mensen zien die lang geleden leefden. Zij geloofden God vol gehoor-
zaamheid, zelfs als dat tot de dood zou leiden, in de volle overtuiging 
dat Hij hen zou bevrijden of zou laten opstaan tot eeuwig leven in Zijn 
Koninkrijk. Zij vertrouwden Gods beloften. Geloof gaf hun het vertrouwen 
om door te gaan.

Dergelijk geloof is niet slechts ijdele hoop – een fata morgana dat alles 
wel goed zal komen. Dit geloof is een diepe overtuiging dat God zeer veel 
om ons geeft en altijd datgene zal doen wat in ons belang is.

Ieder van ons kan dit soort geloof hebben. We moeten dit geloof zelfs 
hebben als we God willen eren en liefhebben. Zoals hetzelfde hoofdstuk 
in de Bijbel stelt: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. 
Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie 
Hem zoeken” (vers 6).

Dit vers beschrijft twee aspecten van het gewenste geloof. Allereerst 
moeten we geloven dat God bestaat. Dat wil zeggen, we moeten het 
bestaan accepteren van de Almachtige Schepper van het universum, zoals 
de Bijbel onthult. Vervolgens moeten we geloven dat God uiteindelijk 
degenen zal belonen die Hem nederig en in gehoorzaamheid zoeken – die 
vertrouwen op de beloften die Hij doet in de Bijbel. 

Een juist begrip leidt tot actie

Het is duidelijk dat veel mensen niet het ware geloof hebben zoals 
beschreven in de Bijbel, aangezien zij niet geloven of handelen naar wat 
Jezus heeft gezegd: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” 
(Johannes 14:15). De meeste mensen kunnen niet eens alle Tien Geboden 
opnoemen. Sommigen menen dat Jezus de geboden voor ons hield, zodat 
wij dat niet meer hoeven te doen. Anderen geloven dat wat we doen er 

Wat is geloof?

Geloof plaatst de wet op een “steviger voetstuk”
Een opmerking van de apostel Paulus 

die door veel mensen uit de context 
wordt gehaald en verkeerd geïnterpreteerd, 
is Romeinen 3:28: “Wij komen dus tot 
de slotsom dat de mens door het geloof 
gerechtvaardigd wordt zonder werken van 
de wet.” Wat bedoelde hij met “zonder wer-
ken van de wet”? Wilde hij daarmee zeggen 
dat iemand die een leven leidt zonder – of 
tegengesteld aan – het onderwijs op grond 
van de wet, God behaagt?

Laten we nauwkeurig zijn beredenering 
onderzoeken. Paulus verwees naar directe 
rechtvaardiging op basis van bekering en 
geloof – namelijk dat God ons rechtvaardig 
acht op basis van ons geloof nog voordat 
we werken van gehoorzaamheid hebben 
laten zien. Maar slechts een paar verzen 
later stelt en beantwoordt hij een cruciale 
vraag: “Doen wij dan door het geloof 
de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij 
bevestigen de wet” (vers 31). Het Boek 
vertaalt Paulus’ veelzeggende woorden als 
volgt: “Betekent het dan dat wij door op 
Jezus Christus te vertrouwen, de wet opzij-
schuiven? Nee, integendeel. Dan doen wij 
juist wat de wet zegt” (vers 31). The New 
English Bible geeft Paulus’ bedoeling nog 
duidelijker weer (eigen vertaling): “Betekent 
dit dat we het geloof gebruiken om de wet 
te ondermijnen? In geen geval: we stellen 
de wet zelf op een steviger voetstuk.” 
Theoloog Dr. Brad Young legt het volgende 
uit: “De woorden ‘op een steviger voetstuk 
plaatsen’ is een veel betere vertaling van 
de betekenis van de woorden in het Grieks. 
De Griekse term histemi, ‘staan’ of ‘op een 
steviger voetstuk plaatsen’, is het equivalent 

van het Hebreeuwse woord kiyem, ‘zorgen 
dat iets staat’ of ‘iets laten staan door een 
juiste interpretatie’. Paulus wilde de Torah 
[de wet] op een steviger voetstuk plaatsen 
door geloof” (Paul the Jewish Theolo-
gian, 1997, pagina 97). Paulus’ onderwijs 
is volledig in overeenstemming met hoe 
de Bijbel zonde omschrijft – namelijk dat 
zonde ongehoorzaamheid aan Gods wet is 
(1 Johannes 3:4). Hij legt uit: “Door de wet 
is immers kennis van zonde” – de wet laat 
ons zien wat zonde is (Romeinen 3:20). Hij 
vat het belang van deze woorden samen: 
“Zo is dan de wet heilig, en het gebod is 
heilig en rechtvaardig en goed” (Romeinen 
7:12). En door uit te leggen dat geloof in 
Christus noodzakelijk is om vergeving van 
zonden te ontvangen, laat hij zien dat de 
wet nog steeds geldig is. De geldigheid 
van de wet biedt echter geen oplossing 
voor het probleem dat mensen de wet niet 
gehoorzamen. God beklaagde het oude 
Israël: “Och, hadden zij maar zo’n hart, om 
Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen 
in acht te nemen, opdat het hun en hun 
kinderen voor eeuwig goed zou gaan!” 
(Deuteronomium 5:29). Maar onder het 
nieuwe verbond maakt een nieuw hart en 
een nieuwe geest (door het inwonende 
geloof van Christus door de Heilige Geest) 
ware gehoorzaamheid mogelijk (Jeremia 
31:31-34; Hebreeën 8:7-13; Galaten 2:20). 
Geloof maakt gehoorzaamheid dus moge-
lijk! (Bovenstaande tekst is afkomstig uit 
ons gratis boekje Het nieuwe verbond: is 
Gods wet afgeschaft? Vraag dit boekje 
aan of download deze om meer te leren over 
de relatie tussen geloof, werken en genade.)
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niet zo veel toe doet zolang we maar gevoelens van “liefde” voor iedereen 
hebben.

En veel mensen houden inderdaad vast aan verkeerde opvattingen ten 
aanzien van Jezus’ boodschap, het Evangelie of goede nieuws. Onze Ver-
losser, Die het Evangelie van het Koninkrijk van God kwam brengen, gaf 

ons de opdracht: “Bekeer u en 
geloof het Evangelie” (Markus 
1:14-15). Maar veel mensen heb-
ben nooit het ware Evangelie 
begrepen dat Jezus onderwees. 
Een gebrekkig inzicht brengt een 
verkeerd geloof voort.

Aangezien geloof het oprecht 
zoeken van God inhoudt 
(Hebreeën 11:6), moeten we ons 
geloof baseren op een juist begrip 

van Zijn Woord. (Als u meer wilt weten over de waarheid van de bood-
schap die Jezus onderwees, download dan ons gratis boekje Het Evangelie 
van het Koninkrijk of vraag een gratis exemplaar hiervan aan.) 

Het veranderen van ons leven door te stoppen met God ongehoorzaam 
te zijn en te beginnen Hem te gehoorzamen – door de Bijbel bekering 
genoemd – is gebaseerd op de overtuiging dat Hij in ons leven aanwezig 
zal zijn en ons uiteindelijk eeuwig leven zal toekennen. Geloof, dat begrip 
en een handelen overeenkomstig dat geloof omvat, is nodig voor behoud. 
God zal namelijk niet het eeuwige leven geven aan iemand die niet in 
Hem gelooft, of die Hem niet gehoorzaamt. Zo iemand zou slechts eeuwig 
ellende over zichzelf en anderen afroepen. Ongeloof is hopeloosheid.

Geloof houdt nederigheid in

Geloof hebben betekent dat we begrijpen dat God machtig is en wij in 
vergelijking nietig zijn. Een dergelijke nederigheid is een zeldzaamheid 
in onze moderne, trotse wereld. Geloven dat God almachtig is en dat we 
Zijn hulp dringend nodig hebben, is eigenlijk heel geruststellend. De oude 
Grieken geloofden dat de wereld gedragen werd op de schouders van Atlas, 

een van hun goden. Als we weigeren levend geloof in God te hebben door 
ons niet aan Zijn wil te onderwerpen, dan proberen we zelf Atlas te zijn in 
een uitputtende en zinloze poging onze persoonlijke wereld op onze eigen 
schouders te dragen. Dat leidt uiteindelijk tot frustratie en ellende, omdat 
we uit onszelf niet weten hoe we een gelukkig, zinvol leven kunnen leiden 
en we de weg naar eeuwig leven niet kennen (Jeremia 10:23; Spreuken 
14:12). Als we daarentegen geloof hebben, weten we met absolute zeker-
heid dat dezelfde God Die onze planeet in haar baan houdt, ook onze 
persoonlijke wereld wil sturen. Dergelijk levend geloof geeft ons vrede, ver-
trouwen en hoop op een eeuwige, heerlijke toekomst.

Geloof, werken en genade

Alleen het uitspreken van de woorden “ik geloof” zonder de daarbij 
behorende veranderingen in ons leven, is niet voldoende. Het erkennen van 
Gods bestaan brengt niet op magische wijze een juiste relatie met Hem 
tot stand. Zoals al eerder opgemerkt, draagt Jezus ons op ons te bekeren 
(Markus 1:15). (Vraag voor een beter begrip over bekering onze gratis 
boekjes De weg naar eeuwig leven en Verander uw leven: het bekerings-
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Het boek Jakobus: een “strooien brief”?
Maarten Luther, de grondlegger van 

de protestante Reformatie, noemde 
het boek Jakobus een “strooien brief”. 
Gefrustreerd als hij was door religieuze 
leiders die beweerden dat dit boek hun onte-
rechte ideeën ondersteunde dat mensen hun 
behoud zouden kunnen kopen door geld aan 
de kerk te betalen, uitte Luther zijn verkeerd 
ingegeven frase. In de hitte van het debat 
ging hij voorbij aan een juist begrip van de 
Schrift en verwierp hij Jakobus’ uitspraken 
dat werken een noodzakelijk bewijs van 
geloof zijn.

Veel mensen passen tegenwoordig 
Luthers woorden verkeerd toe omdat ze de 
omstandigheden waaronder deze woorden 
zijn geuit, niet begrijpen. Maarten Luthers 
leven was een leven van toewijding en 
ingetogenheid. Maar zijn vurige woorden en 
argumenten worden soms uit de historische 
context gehaald om te dienen als excuus 
voor een ongedisciplineerde leefstijl.

Jezus Christus verwacht actie – wer-
ken – van ons: “Niet ieder die tegen Mij 
zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil 
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen 

is” (Mattheüs 7:21). Tegelijkertijd wordt 
Jezus ook omschreven als onze genadige 
Hogepriester (Hebreeën 2:17). Werken en 
genade gaan hand in hand. Jakobus, een 
jongere halfbroer van Jezus, schreef zijn 
brief in overeenstemming met Jezus’ hande-
lingen en instructies. Hij schreef niet alleen 
over werken (Jakobus 2:14-26), maar ook 
over genade (Jakobus 4:6) en het feit dat 
Christus “vol ontferming is en barmhartig” 
(Jakobus 5:11).

De Bijbel is consistent en duidelijk in haar 
onderwijs dat behoud een geschenk van 
God is. Maar ondanks het feit dat het een 
geschenk is, iets wat we niet kunnen verdie-
nen, wordt van ons wel verwacht dat we God 
gehoorzamen om dat geschenk te kunnen 
ontvangen (zie “Is geloof het enige dat nodig 
is voor behoud?”, beginnend op pagina 40).

Paulus schreef: “Want uit genade bent u 
zalig geworden, door het geloof, en dat niet 
uit u, het is de gave van God”, en: “Wij zijn 
(…) geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen” (Efeze 2:8, 10). 

Jakobus vatte dit concept kort en krach-
tig samen door ons te zeggen dat “geloof 
zonder de werken dood is” (Jakobus 2:20).

Hoewel zijn mede-apostelen hem vertelden dat zij de opgestane 
Jezus hadden ontmoet, weigerde Thomas hun beweringen te 
geloven. Ondanks het bewijs waarover ze hem vertelden, ge-
loofde hij niet dat Zijn Meester was opgestaan uit het graf zoals 
Hij had voorzegd.
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maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te heb-
ben, zelf verwerpelijk word” (1 Korinthe 9:27).

Wat is geloof?

Wonderlijke dingen die door geloof 
tot stand zijn gekomen 

Geloof is van vitaal belang voor het hele 
christelijke leven – van ten eerste het 

begrijpen Wie God is tot aan behoud en eeu-
wig leven. Hier is een niet-uitputtende lijst met 
verzen, die duidelijk maken wat mogelijk is 
gemaakt in ons leven door of met geloof 
of in vertrouwen op God – door ons ver-
trouwen volledig op God de Vader en Jezus 
Christus te stellen (nadruk onzerzijds).

We begrijpen dat God de Schepper 
is door Zijn Woord. Hebreeën 11:3: “Door 
het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 
gebracht is door het Woord van God, en wel 
zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan 
zijn uit wat zichtbaar is.”

We hebben toegang tot Gods genade. 
Romeinen 5:2: “Door Hem [Christus] hebben 
wij ook de toegang verkregen door het geloof 
tot deze genade waarin wij staan, en wij roe-
men in de hoop op de heerlijkheid van God.”

Het Woord van God werkt in ons. 1 
Thessalonicenzen 2:13: “(…) Gods Woord, 
dat ook werkzaam is in u die gelooft.”

We worden wijs tot zaligheid. 2 Timo-
theüs 3:15: “En u van jongs af de heilige 
Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof dat in Christus 
Jezus is.”

We zijn verlost door Christus’ bloed 
en hebben vergeving voor onze zon-
den ontvangen. Romeinen 3:24-25: “(Wij) 
worden om niet gerechtvaardigd door Zijn 
genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
Hem heeft God openlijk aangewezen als mid-
del tot verzoening, door het geloof in Zijn 
bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te 
bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van 
de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden 
onder de verdraagzaamheid van God” (verge-
lijk Efeze 1:7).

We zijn gerechtvaardigd – verzoend 
met God. Romeinen 3:28: “Wij komen dus 
tot de slotsom dat de mens door het geloof 
gerechtvaardigd wordt zonder werken van de 
wet” (waarbij het gaat om de initiële recht-
vaardiging, maar werken moeten wel volgen 
om gerechtvaardigd te blijven – zie Romeinen 
2:13; Jakobus 2:14-24).

We zijn gered van zonden die we 
begaan hebben. Efeze 2:8: “Door zijn 
genade bent u nu immers gered, dankzij uw 
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het 
is een geschenk van God” (NBV).

We zijn opgewekt tot een nieuw leven 
na onze doop. Kolossenzen 2:12: “U bent 
immers met Hem [Christus] begraven in de 
doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, 
door het geloof van de werking van God, Die 
Hem uit de doden heeft opgewekt.”

We ontvangen de Heilige Geest. Gala-
ten 3:14: “(…) Opdat wij de belofte van de 
Geest zouden ontvangen door het geloof” 
(zie ook Johannes 7:39; Efeze 1:13).

We worden Gods kinderen. Galaten 
3:26: “Want u bent allen kinderen van God 
door het geloof in Christus Jezus” (zie ook 
1 Johannes 5:1).

Christus woont in ons hart. Efeze 3:17: 
“Opdat Christus door het geloof in uw harten 
woont en u in de liefde geworteld en gefun-
deerd bent.”

Ons hart is gereinigd. Handelingen 
15:8-9: “En God, de Kenner van de harten, 
heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de 
Heilige Geest te geven (…) en heeft hun hart 
door het geloof gereinigd.”

We zijn geheiligd – apart gezet. Han-
delingen 26:15-18: “En Hij zei: Ik ben Jezus 
(…) Ik zal u [Paulus] (zenden) om hun ogen 
te openen (…) opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een erfdeel onder de 
geheiligden door het geloof in Mij” (zie ook 
2 Thessalonicenzen 2:13).

We behoren tot Gods uitverkorenen. 
Romeinen 11:5, 20: “Zo is er dan ook in deze 
tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, 
overeenkomstig de verkiezing van de genade 
(...) Door ongeloof zijn zij [de ongehoorzame 
Israëlieten] afgerukt en u staat door het 
geloof” (zie ook 2 Korinthe 1:24).

We bevestigen Gods wet: de geldig-
heid ervan voor ons en dat we in staat 
zijn om de wet te houden. Romeinen 
3:31: “Doen wij dan door het geloof de 
wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen 
de wet” (zie “Geloof plaatst de wet op een  

‘steviger voetstuk’” op pagina 10). 
We gehoorzamen God. Hebreeën 11:8: 

“Door het geloof is Abraham (…) gehoor-
zaam geweest.”

We hebben Gods gerechtigheid 
gekregen – conform de eis van Gods 
wet. Filippenzen 3:9 (Willibrordvertaling): 
“En één te zijn met Hem [Christus]; mijn 
gerechtigheid steunt niet op de wet [dat wil 
zeggen, de ijdele pogingen om Gods wet op 
eigen kracht te houden] maar op het geloof 
in Christus: zij komt van God en steunt op het 
geloof” (zie ook Romeinen 3:21-22).

We leven ons leven voor God. Hebreeën 
10:38: “Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven, en als iemand zich onttrekt, 
Mijn ziel heeft in hem geen behagen” (zie ook 
Romeinen 1:17; Galaten 3:11).

We geven ons leven over aan Christus 
in ons. Galaten 2:20: “Ik ben met Christus 
gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees 
leef, leef ik door het geloof in de Zoon van 
God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor 
mij heeft overgegeven.”

We laten ons leven leiden door God 
– niet door onze eigen opvattingen. 
2 Korinthe 5:7: “Want wij wandelen door 
geloof, niet door aanschouwing.”

We verschijnen vrijmoedig voor God.
Efeze 3:12: “In Hem [Christus] hebben wij de 
vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, 
door het geloof in Hem.”

We ontvangen waar we om bidden. 
Mattheüs 21:22: “En alles wat u in het gebed 
vraagt, in geloof, zult u ontvangen.”

We verwachten wonderen en we 
maken deze mee. Mattheüs 17:20: “Want 
voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had 
als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg 
zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij 
zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn” 
(Markus 9:23).

We ontvangen genezing. Handelingen 
3:16: “En Zijn [Jezus’] Naam heeft deze man 
(…) sterk gemaakt door het geloof in Zijn 
Naam. En het geloof dat er is door Hem, 
heeft hem in aanwezigheid van u allen deze 
volkomen gezondheid gegeven” (vergelijk 
Markus 5:34; Jakobus 5:15).

We zijn vervuld met vreugde en 
vrede. Romeinen 15:13: “De God nu van de 

hoop moge u vervullen met alle blijdschap en 
vrede in het geloven.”

We gaan in tot Gods rust – Zijn Sab-
bat in afwachting van de toekomstige 
rust in Gods Koninkrijk. Hebreeën 4:3: 
“Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan 
immers de rust binnen” (zie Hebreeën 3 en 4 
en ons gratis boekje De Bijbelse rustdag: 
zaterdag of zondag?).

We hebben de kracht ontvangen om 
beproevingen te verdragen en we ver-
wachten Gods beloften. Hebreeën 11:33-
34: “Zij hebben door het geloof konink-
rijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk 
gebracht, beloften verkregen, muilen van 
leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van 
het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van 
het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid 
kracht ontvangen.”

We overwinnen de wereld. 1 Johannes 
5:4: “Want al wat uit God geboren is, over-
wint de wereld; en dit is de overwinning die 
de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

We beërven de beloften van God. 
Hebreeën 6:12: “Opdat u niet traag wordt, 
maar navolgers bent van hen die door geloof 
en geduld de beloften beërven.”

We worden door Gods kracht 
bewaakt tot de zaligheid. 1 Petrus 1:5: 
“U wordt immers door de kracht van God 
bewaakt door het geloof tot de zaligheid, 
die gereedligt om geopenbaard te worden in 
de laatste tijd.”

We ontvangen uiteindelijk behoud. 1 
Petrus 1:7-9: “Opdat de beproeving van uw 
geloof – die van groter waarde is dan die van 
goud, dat vergaat en door het vuur beproefd 
wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en 
heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus 
Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt 
u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, 
maar gelooft, verheugt u zich met een onuit-
sprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt 
u het einddoel van uw geloof, namelijk de 
zaligheid van uw zielen.”

 

We ontvangen eeuwig leven. Johan-
nes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet

 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (zie 
ook vers 15).

 



1716 U kunt levend geloof hebben

Goede werken op zichzelf zullen ons geen behoud opleveren. Maar het 
Bijbelboek Jakobus maakt duidelijk dat geloof dat niet met werken gepaard 
gaat, dood is – totaal nutteloos (Jakobus 2:17, 20, 26; zie ook “Het boek 
Jakobus: een “strooien brief”?” op pagina 13).

De apostel Jakobus, een trouwe dienaar in de Kerk en halfbroer van 
Jezus Christus, schreef: “Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorven-
heid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u 
is geplant en die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, 
u moet wat u gehoord hebt ook doen” (Jakobus 1:21-22, NBV). Hij voegt 
er aan toe: “Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de 
vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder 
geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet” (vers 
25; vergelijk Romeinen 2:13).

Een echt en levend geloof vereist veel meer dan woorden. Het vereist 
toewijding en bewijs van die toewijding. Jakobus stelt de retorische vraag: 
“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof 
heeft, en hij heeft geen werken?” (Jakobus 2:14). Hij laat zien dat alleen 
woorden nutteloos zijn als iemand voedsel en kleding nodig heeft (verzen 
15-17). 

Jakobus haalde het voorbeeld aan van de gehoorzame Abraham om 
te laten zien dat zijn “geloof samenwerkte met zijn werken en dat door 
de werken het geloof volmaakt is geworden” (verzen 21-22). Voorzeker, 
gehoorzaamheid door geloof leidt tot meer geloof en gehoorzaamheid, 
zoals we later nog uitgebreider zullen zien. 

Ons geloof leeft wanneer we in gehoorzaamheid reageren op de liefde 
van Christus door Zijn geboden te bewaren (Johannes 14:12-15). We wor-
den niet gered door genade in geval van inactief geloof.

Levend geloof onder de ongelovigen

Nadat Jezus Christus was opgestaan, zei Zijn discipel Thomas dat hij 
niet zou geloven dat Jezus terug tot leven was gekomen tenzij hij de won-
den in Zijn handen zou zien en de wond in Zijn zij zou voelen. Hij wilde 
tastbaar, zichtbaar bewijs dat Jezus was opgewekt. Christus liet Thomas 
de tastbare bewijzen zien en verzekerde hem ervan dat God en Zijn plan 
van behoud écht zijn, en Hij moedigde hem aan om te geloven (Johannes 
20:24-29).

We kennen deze apostel ook wel onder zijn bijnaam, ongelovige Tho-
mas. Hoewel hij Christus wonderen had zien doen, twijfelde hij diep van 
binnen nog. Hoewel zijn mede-apostelen hem vertelden dat zij de opge-
stane Jezus hadden ontmoet, weigerde Thomas hun beweringen te geloven. 
Ondanks het bewijs waarover ze hem vertelden, geloofde hij niet dat Zijn 
Meester was opgestaan uit het graf zoals Hij had voorzegd. Maar naar 

Wat is geloof?

proces aan of download deze van onze website.) Bekering vindt niet van 
het ene op het andere moment plaats. Er is inspanning en toewijding 
voor nodig. 

Levend geloof moet geestelijk gevoed en opgebouwd worden. Jezus 
waarschuwt ons voor het gevaar van een verkeerd geloof – geloof dat 
onvolgroeid en incompleet is: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, 
Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil 
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21).

Maar hoe zit het dan met Paulus’ uitspraak in Efeze 2:8: “Want uit 
genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de 
gave van God”? Predikte Paulus een geloof waarbij geen noodzaak voor 
gehoorzaamheid bestond? Geenszins. Deze passage laat ons zien dat Gods 
genade – Zijn onverdiende gunst jegens ons – een geschenk is door geloof. 
Genade omvat onverdiende vergeving van zonden door het accepteren van 
het offer van Jezus Christus, Die in onze plaats stierf. En genade leidt uit-
eindelijk tot ons behoud in Gods Koninkrijk. Maar het is verkeerd om aan 
te nemen dat aangezien genade een geschenk is, er helemaal geen daden 
– goede werken waaruit een bekeerd hart en geloof in actie blijken – nodig 
zijn (zie Jakobus 2:14-26).

De waarheid is dat ons behoud weliswaar voortkomt uit Gods gena-
degift, maar dat Zijn genade niet alleen de vergeving van gedane zonden 
omvat, maar ons ook helpt om trouwe gehoorzaamheid in ons leven te 
ontwikkelen. God vergeeft onze zonden niet zodat we de rest van ons 
leven kunnen blijven zondigen. Hij wil dat wij veranderen. En dus moeten 
we levend geloof hebben waaruit goede werken voortkomen, niet een leeg, 
inactief geloof. Nogmaals, dit is alleen mogelijk met Gods hulp.

De Bijbel zegt ons dat we behoud verkrijgen door Gods genade en dat 
dit niet verdiend kan worden door goede werken “opdat niemand zou roe-
men” (Efeze 2:9).

De hoogste mate van gehoorzaamheid kan onze vroegere ongehoor-
zaamheid niet teniet doen. Alleen het bloed van Christus kan verzoening 
voor onze zonden teweegbrengen. Sterker nog, onze eigen pogingen om in 
gehoorzaamheid te volharden zullen nutteloos blijken te zijn. Gods genade 
die door geloof heen werkt, is wat ons in staat stelt om te wandelen in 
goede werken (verzen 8, 10). (Zie “Geloof plaatst de wet op een ‘steviger 
voetstuk’” op pagina 10.) 

Het gevaar waar we mee te maken kunnen krijgen, is dat ons geloof zal 
uitdoven als we ons behoud verwaarlozen door niet een leven van gehoor-
zaamheid aan God te leven (Hebreeën 2:1-3). Dat is de reden waarom de 
apostel Paulus schreef: “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en 
maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te heb-
ben, zelf verwerpelijk word” (1 Korinthe 9:27).
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later bleek, hadden andere apostelen ook hun twijfels, zelfs na dit gebeuren 
(Mattheüs 28:17).

Zijn wij net als Thomas of deze andere mannen en proberen wij vat te 
krijgen op het bovennatuurlijke en twijfelen we aan de vele geloofwaardige 
ooggetuigen van de opstanding en aan de wonderen van Jezus Christus 
– en zelfs aan wat we wellicht zelf in ons leven van God hebben gezien? 
Hebben wij geloof en vertrouwen in God en Zijn beloften? Helaas gaat 
levend geloof ons verstand maar al te vaak te boven, en sluipt twijfel al te 
gemakkelijk binnen (Jakobus 1:6-8). 

De moderne maatschappij lijkt vaak zodanig ingericht, dat zij echt 
geloof ondermijnt. Onderwijssystemen, massa-entertainment en nieuws-
media zijn overweldigend werelds gericht en ondermijnen goddelijke 
principes en de Bijbel. Generaties lang worden we al aangetrokken door 
het materiële en hebben we God daarbij uitgesloten. Alles – wetenschap, 
filosofie, geschiedenis – wordt gereduceerd tot fysieke fenomenen. 

Het resultaat is voorspelbaar en overduidelijk. Slechts weinigen weten 
wat God van ons verwacht. En nog minder mensen vertrouwen Hem hun 
leven toe om dat te leiden. Is er geen levend geloof, geen geestelijke hoop 
voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen?

Hoewel de ontwikkeling van levend geloof in een tijdperk van twijfel 
en materialisme moeilijk is, belooft de Bijbel ons dat sommigen dit kost-
bare goed bezitten als Christus terugkeert (Openbaring 14:12). We moeten 
onthouden dat het feit dat iets moeilijk te verkrijgen is, niet betekent dat 
het onmogelijk is – zeker met Gods hulp. Het is zelfs zo dat levend geloof 
mogelijk is en te bevatten is. Paulus zegt: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn 
eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook 
met Hem niet alle dingen schenken?” (Romeinen 8:32). En het hele proces 
dat naar behoud leidt, vereist geloof (zie “Wonderlijke dingen die door 
geloof tot stand zijn gekomen”, beginnend op pagina 14). 

God gaf ons de Bijbel om ons hoop en onderwijs te geven door de voor-
beelden van anderen (Romeinen 15:4; 1 Korinthe 10:6; 2 Timotheüs 3:16). 
Door hun ervaringen te bestuderen kunnen we levensechte voorbeelden 
van geloof in werking zien, die ons weer helpen om ons geloof te bouwen. 

In het volgende hoofdstuk zullen we het leven van mannen en vrouwen 
onder de loep nemen die, met Gods hulp en bemoediging, levend geloof 
ontwikkelden.

Voorbeelden van 
levend geloof

“En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons”                 
(1 Korinthe 10:6).

erhalen van anderen fascineren ons. Mensen houden ervan om 
te horen hoe andere mensen reageren op uitdagingen en beproe-

vingen. Dat wordt duidelijk als we kijken naar de enorme aan-
trekkingskracht van inspirerende magazines en nieuwsverhalen.     

Wanneer we lezen hoe andere mensen ergens doorheen zijn geko-
men, geeft ons dat bemoediging dat wij er ook doorheen kunnen komen.
Aangezien God de Schrift heeft geïnspireerd “opdat de mens die God 
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot 
elk goed werk volkomen toegerust” 
(2 Timotheüs 3:16-17), doen we er 
goed aan om Zijn Woord, de Bij-
bel, regelmatig te bestuderen. Geen 
enkel ander boek bevat dezelfde 
goddelijke aanpak. De Schrift 
bevat talrijke succesverhalen die 
opgeschreven zijn in ons belang. 
De Bijbel is een verslag van men-
sen die te maken hebben gekregen 
met uitdagingen en moeilijkheden. 

Ook al leefden ze lang geleden, hun verhalen zijn bewaard gebleven als 
tijdloze voorbeelden voor ons. In de eerste eeuw schreef de apostel Paulus 
de gemeente te Korinthe en bracht hun belangrijke gebeurtenissen in her-
innering uit de geschiedenis van Israël die 1500 jaar eerder hadden plaats-
gevonden (1 Korinthe 10:1-10). Hij schreef: “Al deze dingen nu zijn hun 
overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschu-
wing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (vers 11).

Voorbeelden van levend geloof
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Als jongen stond David tegenover de reus Goliath en had 
geloof in God dat Hij hem zou helpen.

V
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Ons geloof in Christus of Zijn geloof ín ons?
Veel nieuwere vertalingen van de Bijbel 

geven bepaalde verzen die door de apostel 
Paulus geschreven zijn zodanig weer alsof 
deze willen zeggen dat we moeten leven 
door ons geloof IN Christus – terwijl oudere 
vertalingen in deze verzen zeggen dat we het 
geloof VAN Christus moeten hebben. Maar 
hoe dienen deze verzen eigenlijk vertaald 
te worden – en waarom is dit belangrijk?                                  
Het vertaalprobleem

Enkele van deze verzen zijn te vinden in 
Galaten 2. In de Statenvertaling staat in vers 16 
dat we gerechtvaardigd zijn voor God door “het 
geloof VAN Jezus Christus” en “het geloof VAN 
Christus” (voortdurend nadruk onzerzijds). De 
Herziene Statenvertaling vertaalt deze verzen 
met “geloof IN Jezus Christus” en “geloof VAN 
Christus”. Welke vertaling is correct?

Om dit te begrijpen dienen we enkele gram-
maticale zaken en vertaalproblemen te bekijken. 
In het originele Grieks staat er geen woord voor 
“van” of “in” in deze zinnen. Het antwoord 
zit in de naamval waarin de woorden staan. Er 
bestaat geen twijfel over dat sprake is van de 
genitivus of bezittelijke naamval in het originele 
Grieks. In het Nederlands zouden we iets derge-
lijks laten zien door een bezits-s of een apostrof 
achter het betreffende woord te plaatsen – dus 
“Christus’ geloof”, geloof dat van Hem is.

Maar er bestaat verschil van mening of de 
subjectieve genitivus of de objectieve geniti-
vus hier bedoeld is. Is Christus in deze zinnen 
het onderwerp van het geloof – dat wil zeg-
gen, dat het geloof zich op Hem richt (vanuit 
ons)? Dat zou de vertaling “geloof IN Chris-
tus” rechtvaardigen. Of is het van Hem omdat 
het aan Hem inherent is – het geloof dat Hij 
Zelf in Zich heeft? Dat zou betekenen dat 
“geloof VAN Christus” de juiste vertaling is – 
en dat Zijn geloof kennelijk in ons gelegd is.
“Niet meer ik leef, maar Christus leeft 
in mij”

Laten we nu kijken naar vers 20. De Sta-
tenvertaling geeft de woorden van Paulus als 
volgt weer: “Ik ben met Christus gekruist; en 
ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft 
in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat 

leef ik door het geloof des Zoons van 
God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven 
voor mij overgegeven heeft.” De schuinge-
drukte woorden worden in de Herziene Sta-
tenvertaling weergegeven als “het geloof IN 
de Zoon van God”. Een letterlijke vertaling 
van het Grieks zou zijn “Gods Zoons geloof” 
– maar ook hier speelt de vraag of sprake is 
van de subjectieve of de objectieve genitivus.

Hier helpt de context ons. Paulus schrijft 
dat Jezus in en door hem heen leeft (door de 
Heilige Geest) in plaats van dat hij gewoon 
zijn eigen leven leeft. Als hij vervolgens in zijn 
samenvatting zegt dat hij leeft door geloof 
met betrekking tot Christus zou het onlogisch 
zijn als Paulus hier zijn eigen geloof in Chris-
tus bedoelde. Het is vanwege de context veel 
logischer dat hij bedoelt dat Christus’ geloof in 
hem werkzaam is doordat Christus Zijn leven 
in hem leeft. Denk aan de woorden: “Niet ik, 
maar Christus.” We moeten daarom Paulus’ 
parallelle uitspraken vier verzen eerder, in 
vers 16, zodanig uitleggen dat dit slaat op 
“geloof VAN” Christus. En het is logisch om 
gelijksoortige constructies in andere verzen 
op dezelfde manier te benaderen. Romeinen 
3:22 zou dus eigenlijk moeten zijn “geloof 
VAN Jezus Christus”, en Filippenzen 3:9 zou 
moeten zijn “geloof VAN Christus”, zoals deze 
verzen in de Statenvertaling zijn weergegeven.

Sommige vertalingen (bijvoorbeeld de Sta-
tenvertaling) geven op bepaalde plaatsen, 
zoals in Openbaring 14:12 wel aan dat chris-
tenen “het geloof VAN Jezus” hebben (maar 
dat is vanwege het feit dat “geloof” hier door 
de vertalers beschouwd wordt als het geloofs-
systeem en niet het geloof zelf – hoewel beide 
van Hem afkomstig zijn).
Geloof in Christus en hulp om te gelo-
ven

Natuurlijk hebben we zeker ook geloof IN 
Christus nodig. Paulus stelde in Handelingen 
20:21 dat we “geloof in onze Heere Jezus 
Christus” nodig hebben (parallel aan “geloof 
in God” in Hebreeën 6:1). In Engelstalige ver-
talingen komt in deze verzen duidelijker naar 
voren dat Paulus hier verwijst naar ons geloof 

dat gericht is OP of IN Christus. We moeten 
geloven in Wie Hij is, in wat Hij voor ons heeft 
gedaan en in alles wat Hij in de hele Bijbel 
heeft onderwezen. 

En natuurlijk staan we niet helemaal alleen 
in onze pogingen. God helpt ons namelijk om 
geloof te hebben. Wij zijn als de man die wan-
hopig tot Jezus uitriep: “Ik geloof, Heere! Kom 
mijn ongeloof te hulp” (Markus 9:24) – en de 
apostelen die Hem smeekten: “Vermeerder 
ons het geloof” (Lukas 17:5). God zal ons zelfs 
helpen om geloof te hebben nog voordat we 
geestelijk bekeerd zijn door de Heilige Geest.

Toch is alleen ons eigen geloof in God 
en Christus niet genoeg om ons op één lijn 
te brengen met Gods weg en om ons tot 
behoud te leiden. We moeten “het geloof DES 
Zoons van God” (Statenvertaling) hebben. 
Van Jezus wordt nadrukkelijk gezegd dat Hij 
de “grondlegger en voltooier van ons geloof” 
is (Hebreeën 12:2, NBV). Het mag dus duide-
lijk zijn dat ons geloof van Hem afkomstig is.
Jezus’ eigen geloof – of bouwen we 
aan óns eigen geloof?

Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Geeft 
Jezus ons werkelijk Zijn eigen geloof – door 
Zijn eigen geloof en vertrouwen in ons hart 
en ons verstand te leggen? Of bouwt Hij Zijn 
mate van geloof door de tijd heen in ons op – 
een ontwikkelingsproces waarbij Hij ons eigen 
geloof versterkt (dat dus van Hem is omdat Hij 
de grondlegger ervan is)? 

We dienen te begrijpen dat beide aspecten 
werkzaam zijn in het leven van een ware 
christen. Sommigen beweren dat alleen van 
het laatste sprake is. Als een man zou zeggen 
dat hij “de kracht van Simson” zou willen 
verwerven, zou ook niemand daarbij denken 
dat hij daarmee wil zeggen dat hij Simsons 
eigen kracht op de een of andere manier 
zou ontvangen. Ze zouden gewoon denken 
dat hij daarmee wilde zeggen dat hij net zo 
sterk als Simson wilde worden – en waar-
schijnlijk pas na een tijd. Sommigen menen 
dat op dezelfde manier het ontvangen van 
“het geloof van Christus” alleen betekent het 
mettertijd ontwikkelen van net zo veel geloof 
als Christus had of heeft. En het ís ook waar 
dat ons denken na verloop van tijd wordt als 

dat van Christus – met inbegrip van datgene 
waarin we geloven. 

Maar er is meer dan dat. Want het is niet 
mogelijk dat een mens de “kracht van Sim-
son” verkrijgt door Simson in en door hem 
te laten leven. Met het geloof van Christus 
ligt dat geheel anders. Wanneer iemand na 
bekering met geloof en doop de Heilige Geest 
ontvangt, leven God de Vader en Jezus Chris-
tus op bovennatuurlijke wijze in die persoon 
door de aanwezigheid van de Heilige Geest 
(Johannes 14:23; 1 Korinthe 3:16; 1 Johan-
nes 3:24) – Christus is dan de actieve kracht 
die door die persoon heen leeft, zoals we in 
Galaten 2:20 zagen. Zijn gedachten en daden 
leiden de onze zodanig op bovennatuurlijke 
wijze dat we ons aan Hem onderwerpen. 
Op die manier spreiden wij Zijn karakter ten 
toon, en daarmee ervaren we een bepaalde 
mate van geloof als vrucht en geschenk van 
Gods geest (Galaten 5:22; Romeinen 12:3; 
1 Korinthe 12:9). We ervaren dan zelfs “de 
gedachten van Christus” (1 Korinthe 2:16).

We dienen wel in te zien dat wanneer God 
ons bovennatuurlijke hulp geeft door de Geest 
om te zien zoals Christus ziet en daarnaar te 
handelen, we niet moeten denken dat Christus 
voor ons geloof heeft of in onze plaats. Het 
is veelmeer dat Hij door ons leeft – en daarbij 
na verloop van tijd een verandering in ons den-
ken teweegbrengt, zodat we langzamerhand 
meer en meer gaan denken en leven zoals 
Hij. Er is dus sprake van een bovennatuurlijke 
tussenkomst en kracht door Christus, maar dit 
bewerkt een verandering van ons eigen wezen 
door een proces van bekering – een proces 
dat onze eigen medewerking vereist. En op 
die manier wordt Christus’ geloof dus ons 
geloof. Zoals de apostel Johannes opmerkte: 
“En dit is de overwinning die de wereld over-
wonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4). 
Het is zeer zeker ook van ons. Nogmaals, we 
moeten zeker geloof IN Christus hebben. Maar 
daarbovenop is het geloof VAN Christus, dat 
aan ons gegeven en in ons ontwikkeld wordt, 
de enige manier waarop we Gods manier van 
leven kunnen blijven volgen gedurende ons 
christelijke leven, en we eeuwig behoud kun-
nen ontvangen.
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De voorbeelden waarnaar Paulus verwees, zijn geen archaïsche verha-
len over onbelangrijke zaken. Ze waren authentiek. 

De Bijbel laat de helden niet mooier overkomen dan ze werkelijk zijn 
en zwakt de daden van de zondaars niet af. Het is een verslag over echte 
mensen met echte ervaringen – goed, slecht en alles daartussenin. Hoewel 
de tijd en omstandigheden verschilden, hadden al deze mensen te maken 
met dezelfde zwakheden, angsten, hoop en verlangens als waarmee wij in 
het leven te maken krijgen.

Het kan ons bemoedigen en geruststellen om te weten dat de mensen in 
de Bijbel dezelfde behoeften en zorgen hadden als wij (Romeinen 15:4). 
Wanneer we kijken naar de resultaten van hun beslissingen kan dit ons 
helpen om te leren van hun keuzes.

Laten we een aantal positieve voorbeelden uit de Bijbel bekijken die 
ons zouden kunnen bemoedigen.

Het voorbeeld van Abraham en Sara

Nadat Abel, Henoch en Noach hun leven in geloof hadden geleefd 
(Hebreeën 11:4-7), riep God een man genaamd Abram, van wie Hij de 
naam veranderde in Abraham (Genesis 17:5). De levens van Abram en van 
zijn vrouw Sarai, van wie de naam later veranderd werd in Sara (vers 15), 
verdienen onze aandacht omdat hij “vader (zou zijn) van allen die geloven” 
(Romeinen 4:11). De Schrift erkent dat Sara een zeer goed voorbeeld was 
voor vrouwen (1 Petrus 3:6). Hebreeën 11, dat zoals we al eerder opmerk-
ten, het “geloofshoofdstuk” is, eert beiden als mensen van geloof.

“Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam 
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen 

zou. En hij is weggegaan zonder 
te weten waar hij komen zou. 
Door het geloof is hij een inwoner 
geweest in het land van de belofte 
als in een vreemd land en heeft hij 
in tenten gewoond, met Izak en 
Jakob, die mede-erfgenamen waren 
van dezelfde belofte. Want hij ver-
wachtte de stad die fundamenten 
heeft, waarvan God de Bouwer en 
Ontwerper is” (Hebreeën 11:8-10).

In een van de eerste verhalen 

over Abraham valt zijn gehoorzaamheid op. Toen God hem vroeg om zijn 
geboorteland te verlaten en te vertrekken naar een hem onbekend land 
“ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had” (Genesis 
12:4).

Een van de uitstekende kenmerken van Abraham was zijn vaste geloof 
in Gods beloften. Toen God hem vertelde dat hij de vader van een erfge-
naam zou zijn en dat zijn afstammelingen net als de sterren aan de hemel 
ontelbaar zouden zijn, geloofde Abraham, ondanks het feit dat hij kin-
derloos was, “in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid” 
(Genesis 15:6).

Ook Sara gaf een voorbeeld van geloof: “Door het geloof heeft ook 
Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, 
ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die 
het beloofd had” (Hebreeën 11:11).

Voorbeelden van levend geloof

Geloofsvijanden
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom 

we niet méér bewijs van geloof zien? 
Jezus Christus liet in uitspraken waarin Hij 
anderen vermaande en “kleingelovigen” 
noemde, zien dat er vier houdingen zijn die 
het geloof ondermijnen, namelijk:

• Zorgen. Jezus zei dat God zou zorgen 
voor onze behoeften en Hij waarschuwde: 
“Wees niet bezorgd (…) Als God nu het 
gras op het veld, dat er vandaag is en 
morgen in de oven geworpen wordt, zo 
bekleedt, zal Hij u niet veel meer kle-
den, kleingelovigen? Wees daarom 
niet bezorgd (…) Maar zoek eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 
en al deze dingen zullen u erbij gegeven 
worden” (Mattheüs 6:25-33).

• Angst. Toen de discipelen tijdens een 
storm aan het varen waren, wekten ze 
Jezus en smeekten Hem dat Hij hen zou 
beschermen zodat ze niet zouden verdrin-
ken. Hij antwoordde: “Waarom bent u 
angstig, kleingelovigen? Toen stond 
Hij op en bestrafte de winden en de zee, 
en er kwam een grote stilte” (Mattheüs 
8:23-26).

• Twijfel. Petrus zag Jezus lopen over 
het water van het meer van Galilea en 
vroeg of hij dat ook zou kunnen. Jezus 

nodigde hem uit om naar Hem toe te 
komen en Petrus begon eveneens over het 
water te lopen. “Maar toen hij op de sterke 
wind lette, werd hij bevreesd” en begon hij 
te zinken (Mattheüs 14:30). Christus “stak 
meteen Zijn hand uit, greep hem vast en 
zei tegen hem: Kleingelovige, waarom 
hebt u getwijfeld?” (vers 31).

• Menselijke manier van redeneren 
zonder geestelijk begrip. Jezus waar-
schuwde Zijn discipelen: “Kijk uit, en wees 
op uw hoede voor het zuurdeeg van de 
Farizeeën en de Sadduceeën” (Mattheüs 
16:6). Hij waarschuwde hen om niet het 
verkeerde onderwijs van deze religieuze 
leiders over te nemen (vers 12), maar de 
discipelen dachten in eerste instantie dat 
Hij sprak over de fysieke gist, aangezien 
zij geen brood hadden meegenomen (vers 
7). Jezus antwoordde: “Waarom spreekt u 
er met elkaar over, kleingelovigen, dat 
u geen broden meegenomen hebt?” 
(vers 8). Vervolgens zei Hij dat ze het wel 
zouden hebben begrepen als ze hadden 
onthouden dat Hij op miraculeuze wijze 
voor fysiek brood had gezorgd toen dat 
nodig was, zoals Hij al tweemaal had 
gedaan en waardoor duizenden mensen 
gevoed waren (verzen 9-11). 

Toen God hem vroeg om zijn geboorteland te verlaten en 
te vertrekken naar een hem onbekend land “ging Abram op 
weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had”.
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Wat was het resultaat van het geloof van Abraham en Sara? Ondanks 

het feit dat ze oud waren en voor Sara de leeftijd om kinderen te krijgen 
al ver achter haar lag (Genesis 18:11), deed “de HEERE (…) bij Sara 

zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een 
zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd 
had” (Genesis 21:1-2).

Abraham en Sara kregen met veel moeilijkheden te maken. Soms ver-
zwakte hun geloof. Uit angst voor zijn leven deed Abraham tweemaal een 
misleidende uitspraak door te zeggen dat Sara zijn zus was (ze was 

Als het lijkt alsof God niet luistert       
of niet antwoordt

Er zijn weinig dingen die ontmoedigender 
of vernietigender zijn voor het geloof dan 

het gevoel dat God onze gebeden niet hoort, 
niet beantwoordt of er niets om geeft. Deze 
conclusies kunnen we gemakkelijk trekken als 
God niet antwoordt op het moment waarop 
wij dat willen of op de wijze waarop wij dat 
willen. De apostel Paulus was een man die tot 
de conclusie had kunnen komen dat God niet 
naar mensen luistert. Hij smeekte God name-
lijk zeer dat Hij zou ingrijpen in een chronische 
beproeving. Maar God weigerde om Paulus’ 
verzoek in te willigen. Betekent dit dat Paulus 
niet voldoende geloof had? Natuurlijk niet. 
Er ligt echter wel een diepere les voor ons 
verborgen in Paulus’ leven van levend geloof.
Paulus’ pijnlijke beproeving

Let op Paulus’ weergave van zijn beproe-
ving: “Een doorn in het vlees (is mij) gegeven, 
een engel van de satan, om mij met vuisten te 
slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover 
heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van 
mij weg zou gaan” (2 Korinthe 12:7-8).

Wat was deze beproeving, deze “engel van 
de satan”, die Paulus kwelde? Opmerkingen 
in andere brieven van Paulus doen vermoeden 
dat hij wellicht een probleem had met zijn 
ogen. 

Aan gemeenteleden te Galatië schreef Pau-
lus: “U weet toch: lichamelijke ziekte was 
de aanleiding dat ik u indertijd het evangelie 
verkondigd heb, en hoewel mijn toestand een 
beproeving voor u was, hebt u geen spoor van 
minachting of afkeer getoond. Integendeel, 
u hebt me opgenomen (…) Want het is een
feit: als het mogelijk was geweest, had u uw 
ogen uitgerukt om ze mij te geven” (Galaten 
4:13-15, Willibrordvertaling). Paulus schreef 
met betrekking tot zijn ziekte dat sommige 
gemeenteleden daar hun eigen ogen zouden 
hebben gegeven als dat hem had kunnen 
helpen.

Aan het einde van zijn brief aan de Galaten 
schrijft hij: “Zie met wat een grote letters ik u 
met mijn eigen hand schrijf” (Galaten 6:11). 
Misschien moest Paulus wel met grote let-
ters schrijven omdat dat de enige manier was 
waarop hij kon zien wat hij had geschreven.

Enkele jaren later schreef Paulus de Korin-
thiërs dat hij God driemaal gesmeekt had om 
zijn “doorn in het vlees” te verwijderen. We 
moeten hieruit echter niet concluderen dat 
Paulus het probleem simpelweg bij God in 
gebed had aangekaart. Wat hier staat is dat 
hij God vurig vroeg om hem van deze beproe-
ving te bevrijden, terwijl dat ongetwijfeld 
ook met vasten en oprecht gebed gepaard is 
gegaan (2 Korinthe 11:27). Hij wilde dat deze 
hindernis van hem weggenomen zou worden, 
zodat hij door kon gaan met het verspreiden 
van het Evangelie op een effectieve manier en 
met het zorgen voor de gemeenten die God 
door hem had gesticht.
Gods antwoord aan Paulus

Paulus had hieruit kunnen concluderen dat 
God zijn smeekbeden niet had gehoord. Maar 
dat is niet het geval. God gaf Paulus gewoon 
een ander antwoord: “Mijn genade is voor u 
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid 
volbracht” (2 Korinthe 12:9).

Of God deze woorden rechtstreeks tot Pau-
lus heeft gesproken of dat Paulus geleidelijk 
tot dit inzicht in Gods wil is gekomen, wordt 
niet duidelijk uit de Griekse grondtekst. Duide-
lijk is wel dat Paulus tot een dieper geestelijk 
inzicht kwam, dat zijn geloof en toewijding 
versterkte.

Paulus kwam tot het inzicht dat de eer toe-
kwam aan God de Vader en Jezus Christus in 
plaats van aan hem, en dat zijn zwakheid hem 
dichter naar die bron van kracht en sterkte toe-
trok. Hij merkte op: “Dus laat ik mij veel liever 
voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht 
van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat 

Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in 
mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervol-
ging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk” 
(verzen 9-10, NBV).

Paulus’ ervaring is een belangrijke geeste-
lijke les voor ons. Soms is Gods antwoord aan 
ons “nee” of “nog niet”. Het is nooit Gods 
bedoeling geweest dat onze fysieke lichamen 
eeuwig mee zouden gaan. In dit tijdperk heeft 
Hij ons een fysiek bestaan van ongeveer 70 
jaar toegekend (Psalm 90:10). Voor Hem 
is het veel belangrijker dat we rechtvaardig 
karakter en een hechte relatie ontwikkelen 
met Hem die tot in eeuwigheid kan blijven 
bestaan. 

Hij wil ons opwekken tot eeuwig leven in 
een verheerlijkt, onsterfelijk geestelijk lichaam 
dat niet onderworpen is aan zwakheden, ziek-
ten en dood (1 Korinthe 15:40-44; 50-54). 

Ondertussen begreep Paulus dat God in Zijn 
liefde nooit zal toestaan dat ons beproevingen 
overkomen die groter zijn dan we aankunnen. 
“En God is getrouw,” schreef Paulus, “Hij zal 
niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat 
u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking
ook de uitkomst geven om die te kunnen
doorstaan” (1 Korinthe 10:13).

Dat wil zeggen: Hij zal ons de hulp en 
kracht geven die nodig zijn om het vol te 
houden in de omstandigheden waarin we 
verkeren of deze te veranderen, zodat we niet 
het volle gewicht hoeven te dragen van de 
beproeving of van alles wat gebeurd zou zijn 
als de beproeving in haar volle omvang over 
ons zou zijn gekomen.
Onderwerping aan Gods wil

Paulus was niet de enige die leerde dat 
levend, vertrouwend, bestendig geloof 
belangrijker is dan fysieke gezondheid en een 
lang leven. Zelfs Jezus, Die wist dat Hem een 
afschuwelijke dood te wachten zou staan in 
enkele uren, bad: “Mijn Vader, als het moge-
lijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij-
gaan” (Mattheüs 26:39). Net als ieder ander 

mens wilde Jezus niet lijden in deze uren van 
verschrikkelijke pijn en doodsstrijd. 

Maar Hij erkende dat er een groter doel 
was waarvoor Zijn fysieke leven diende toen 
Hij zei: “Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe 
geschieden” (Lukas 22:42). Jezus Christus, 
het perfecte voorbeeld van geloof, kende het 
belang van het volgen van de wil van de Vader 
boven de eigen wil. 

God weet wat het beste voor ons is op de 
lange duur, zelfs als dat in strijd is met onze 
verlangens en wensen op de korte termijn. 
Petrus zegt ons: “Werp al uw zorgen op Hem, 
want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7). Paulus 
geeft aan dat we erop mogen vertrouwen 
dat “Hij Die in u een goed werk begonnen 
is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus 
Christus” (Filippenzen 1:6). Omdat God in ons 
werkt vanuit een breder perspectief om geloof 
en karakter te bouwen, beantwoordt Hij onze 
gebeden niet altijd op de manier waarop wij 
dat willen.
Sommigen werden bevrijd, anderen 
niet

Het “geloofshoofdstuk” van de Bijbel, 
Hebreeën 11, laat ons zien dat in sommige 
gevallen “vrouwen hun doden (hebben) terug-
gekregen door opstanding uit de dood”, maar 
“anderen zijn gefolterd en namen de aangebo-
den verlossing niet aan, opdat zij een betere 
opstanding verkrijgen zouden. En weer ande-
ren hebben spot en geselslagen verdragen, ja 
zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, 
in stukken gezaagd (…).”

“En deze allen hebben, hoewel zij door het 
geloof een goed getuigenis van God gekregen 
hebben, de vervulling van de belofte niet 
verkregen, daar God met het oog op ons iets 
beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet 
tot de volmaaktheid zouden komen” (verzen 
35-40).

God beantwoordt onze gebeden niet altijd
naar onze directe tevredenheid en bevrijdt ons 
niet altijd meteen van onze beproevingen.
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Wat was het resultaat van het geloof van Abraham en Sara? Ondanks 
het feit dat ze oud waren en voor Sara de leeftijd om kinderen te krijgen 
al ver achter haar lag (Genesis 18:11), deed “de HEERE (…) bij Sara 
zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een 
zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd 
had” (Genesis 21:1-2).

Abraham en Sara kregen met veel moeilijkheden te maken. Soms 
verzwakte hun geloof. Uit angst voor zijn leven deed Abraham tweemaal 
een misleidende uitspraak door te zeggen dat Sara zijn zus was (ze was 
zijn halfzus) in plaats van zijn vrouw (Genesis 12:13; 20:1-3). Toen Sara 
hoorde dat ze een kind zou krijgen, lachte ze bij het idee dat iemand op 
haar leeftijd een kind zou kunnen krijgen (Genesis 18:9-12).

Abraham en Sara waren niet perfect, maar hun leven was een helder 
voorbeeld van mensen die groeien in geloof en in vertrouwen op Gods 
beloften. Ze probeerden te doen wat God van hen vroeg terwijl ze trouw 
de vervulling van Zijn beloften bleven verwachten. Omdat ze leefden en 
stierven in deze overtuiging “schaamt God Zich niet voor hen om hun God 
genoemd te worden” (Hebreeën 11:13-16).

Het voorbeeld van koning David

Honderden jaren later verscheen er een andere man van geloof op het 
toneel. Er is veel geschreven over David, zowel als jonge man als later 
als koning over Israël. Over het algemeen is zijn leven een voorbeeld van 
levend geloof in God.

Als jongen stond David tegenover de reus Goliath en had geloof in 
God dat Hij hem zou helpen. Hij sprak toen de volgende woorden: “De 
HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klau-
wen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn” (1 
Samuel 17:37). God noemde David “een man naar Mijn hart, die alles zal 
doen wat Ik wil” (Handelingen 13:22).

Net als David krijgt ieder van ons te maken met Goliaths, leeuwen en 
beren – de uitdagingen en beproevingen die ons kunnen overweldigen. Wij 
kunnen, net zoals God David beschermde en bevrijdde, óók Gods bescher-
ming genieten. God heeft zeker de macht om in te grijpen voor ons als we 
Hem vertrouwen en doen wat Hij zegt. God verandert niet (Maleachi 3:6; 
Hebreeën 13:8), zodat we dus het volste vertrouwen kunnen hebben in Zijn 
macht om ons te helpen.

Drie Joodse jongens en een vurige oven

U hebt waarschijnlijk weleens gelezen over Sadrach, Mesach en Abed-
Nego (Daniël 3). Deze drie jonge mannen – hun echte namen waren 
overigens Hananja, Misaël en Azarja (Daniël 1:6-7) – waagden hun leven 

toen ze besloten om niet voor koning Nebukadnezars gouden standbeeld te 
knielen. Als ze dat namelijk wel hadden gedaan, zouden ze het eerste en 
het tweede gebod hebben overtreden (Exodus 20:1-6). Hun weigering om 
voor het beeld te knielen betekende echter ook dat ze levend in de bran-
dende oven van de koning zouden worden geworpen.

Let op hun inspirerende antwoord op hun laatste mogelijkheid om te 
knielen voor het beeld en zo hun leven te redden: “Wij hoeven u hierop 
geen antwoord te geven (…) Onze God, Die wij vereren, (kan) ons ver-
lossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand 
verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet 
zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aan-
bidden” (Daniël 3:16-18).

In plaats van hun belofte om God te gehoorzamen te breken, legden zij 
hun leven in Zijn handen. Ze wisten niet of God in zou grijpen om hun 
leven te redden of niet. Ze wisten dat God 
het kon doen, maar ze wisten niet of Hij 
het zou doen. Hun levende geloof over-
tuigde hun ervan om ongeacht het gevolg 
God op de eerste plaats te stellen – een 
principe waarop Jezus gedurende Zijn 
bediening hier op aarde de nadruk legde 
(Mattheüs 6:33). Als voorbeeld van Zijn 
macht greep God in om hun leven te red-
den. Hoewel Hij toeliet dat ze gebonden 
werden en in de oven werden geworpen, 
deerde de zinderende hitte hen totaal niet 
(Daniël 3:25-27). Ze liepen de oven weer 
zonder kleerscheuren uit. Hoewel onze 
beproevingen niet zo zwaar zullen zijn, 
kunnen ze net zo moeilijk lijken wanneer 

we ermee te maken krijgen. Het voorbeeld van Sadrach, Mesach en Abed-
Nego herinnert ons eraan dat God kan en zal ingrijpen in de levens van 
degenen die op Hem vertrouwen (Psalm 37:4-7; 118:6-8; Spreuken 3:5-6).

Deze voorbeelden overdenken

Een principe van geloof in de voorgaande voorbeelden is gehoorzaam-
heid. Goddelijk geloof leidt onvermijdelijk tot doen. Dat is waarom we in 
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Hoewel Hij toeliet dat ze gebonden werden en in de oven 
werden geworpen, deerde de zinderende hitte hen totaal 
niet. Ze liepen de oven weer zonder kleerscheuren uit.
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Jakobus lezen dat geloof zonder werken dood is (Jakobus 2:14-26). Levend 
geloof komt voort uit doen wat God zegt dat goed en juist is, en bereid zijn 
om de resultaten te accepteren die voortkomen uit onze daden.

De voorbeelden en getuigenissen van de mannen en vrouwen over wie 
we in Hebreeën 11 lezen, laten ons zien dat we God kunnen geloven. Hij 
liegt niet (Titus 1:2), en Hij vindt er vreugde in om als onze liefhebbende, 
betrouwbare Vader voor ons te zorgen. “Elke goede gave en elk volmaakt 
geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er 
geen verandering is, of schaduw van omkeer” (Jakobus 1:17).

God de Vader en Jezus Christus hebben beloften gedaan aan de mens-
heid met betrekking tot Hun liefde, bescherming en trouw (Psalm 33:4; 
37:28; 97:10, Spreuken 2:8; 2 Thessalonicenzen 3:3). Deze beloften zijn 
zeker.

Sommige mensen zullen vinden dat deze voorbeelden uit Hebreeën 11 
niet van toepassing zijn op de gemiddelde mens. Zij zullen wellicht menen 
dat deze mensen in geestelijk opzicht zó sterk waren dat geloof voor hen 
een eenvoudige zaak was. Maar de waarheid is dat ons geloof mettertijd 
opgebouwd wordt.

En levend, reddend geloof is niet iets wat we in ons eentje kunnen 
bewerkstelligen. Nee, het komt door Gods Geest. Geloof is een onderdeel 
van de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22), die God ons geeft 
wanneer we ons bekeren en gedoopt worden (Handelingen 2:38). (Voor 
meer informatie over deze onderwerpen kunt u onze gratis boekjes De weg 
naar eeuwig leven en Verander uw leven: het bekeringsproces aanvragen 
of downloaden.) God begint het proces waarbij wij met Hem verzoend 
worden, door ons eerst te roepen (Johannes 6:44) en ons tot bekering te 
brengen (Romeinen 2:4).

Het geloof dat God ons geeft, moet echter wel gevoed en ontwikkeld 
worden. We worden gewaarschuwd om ons behoud niet te verwaarlozen 
(Hebreeën 2:3) en Gods Geest niet uit te blussen (1 Thessalonicenzen 
5:19). God verwacht van ons dat we geloof hebben, en dat we uit onze 
werken (onze pogingen om Gods wil te doen) laten zien dat we geloof 
hebben (Jakobus 2:20). We hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat ons geloof groeit (2 Petrus 3:18).

Natuurlijk kunnen we dit ook niet zelf. Net zoals God ons kracht geeft 
door Zijn Geest om geloof te hebben, zo speelt Hij ook een belangrijke rol 
bij de voortdurende ontwikkeling van ons geloof. Nogmaals, we kunnen 
niet volledig zelf geloof laten ontstaan of laten groeien. Daarom zegt de 
Bijbel ook dat we “het geloof van Christus” moeten hebben (Galaten 2:16; 
Filippenzen 3:9, beide uit de Statenvertaling). (Zie “Ons geloof in Christus 
of Zijn geloof in ons?” beginnend op pagina 20.) Zoals we in het vorige 
hoofdstuk hebben opgemerkt, betekent geloven in God meer dan alleen de 

erkenning van Zijn bestaan. Geloof houdt ook een relatie met God in die 
na verloop van tijd dieper en rijper wordt.

Meer voorbeelden van levend geloof
Verschillende andere, minder bekende mensen uit de Bijbel lieten 

geloof in God zien. Hun voorbeelden zijn net zo inspirerend en laten zien 
dat bij God geen sprake is van partijdigheid (Handelingen 10:34). Eenie-
der van ons kan ongeacht de omstandigheden waarin wij verkeren, levend 
geloof ontwikkelen.

Mattheüs 8 bevat twee uitstekende voorbeelden van geloof. Het eerste 
voorbeeld betreft een melaatse die genezen werd nadat hij tot Jezus had 
gezegd: “Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen” (Mattheüs 8:2-3).

In het tweede geval bood Christus aan om naar het huis van een 
Romeinse officier te gaan om zijn zieke slaaf te genezen. Het geloof van de 
officier in Christus’ genezende kracht was zó groot, dat hij wist dat Jezus 
niet fysiek aanwezig hoefde te zijn om de slaaf te genezen. “Heere, ik ben 
het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, 
en mijn knecht zal genezen zijn,” zei hij tegen Jezus (vers 8). Het geloof 
van de hoofdman maakte zo’n indruk op Jezus dat Hij zei: “Voorwaar, Ik 
zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden (…) Ga heen, 
en het zal u gaan zoals u geloofd hebt” (verzen 10-13). De knecht van de 
officier was ogenblikkelijk genezen.

In een ander voorbeeld ging een vrouw die al 12 jaar lang aan “bloed-
vloeiingen” leed naar Jezus toe en vroeg Hem haar te genezen (Mattheüs 
9:20). Ze geloofde dat het al voldoende was om Jezus’ kleren aan te raken. 
Jezus antwoordde haar door te zeggen: “Heb goede moed, dochter, uw 
geloof heeft u behouden” (vers 22). En ook deze vrouw werd ogenblikke-
lijk genezen.

En weer een ander geval van geloof deed zich voor toen twee blinde 
mannen naar Christus kwamen voor genezing. Hij vroeg hun: “Gelooft u 
dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun 
ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof” (Mattheüs 9:28-30). De 
mannen waren van hun blindheid genezen. 

Zoals we hebben gezien, hadden veel voorbeelden van geloof tijdens 
Christus’ leven te maken met genezing. Zelfs in de moderne, wereldse 
samenleving waarin God vaak over het hoofd wordt gezien, vragen 
zaken over leven en dood onze aandacht. Hoewel we de best mogelijke 
medische zorg zoeken, ligt ons leven uiteindelijk in Gods handen. Zoals 
de apostel Paulus zei: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en 
bestaan wij” (Handelingen 17:28).

De Schrift zegt dat wanneer christenen ziek worden, zij een beroep 
dienen te doen op de oudsten van de Kerk om gebed en zalving met olie 

Voorbeelden van levend geloof
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als symbool van Gods Heilige Geest te ontvangen (Jakobus 5:14-15). 
Hoewel God gebruik maakt van menselijke dienaren in dit werk dienen 
we nooit te vergeten dat Híj het is Die uiteindelijk het wonder van de 
genezing verricht.

Als we God op deze manier zoeken zoals Hij ons opdraagt, moeten we 
er in geloof op vertrouwen dat Hij in zal grijpen en ons zal genezen – ter-
wijl we tegelijkertijd erkennen dat Hij, Die weet wat het beste is voor ons 
en anderen, er mogelijk voor kan kiezen om niet direct te genezen.

Wellicht zijn er lessen die wij of anderen dienen te leren. (Dit wil echter 
niet zeggen dat we erin moeten berusten als Hij niet ingrijpt. Veeleer die-
nen we te blijven aanhouden in gebed in de verwachting dat Hij spoedig 
zal handelen tenzij Hij een belangrijke reden heeft om dat niet te doen.)

In veel gevallen is het ook verstandig om medisch advies en hulp in 
te roepen. Er is niets mis mee om professionele zorg in te roepen als we 
ziek zijn. Lukas, de reisgenoot van Paulus en schrijver van het Bijbelboek 

dat zijn naam draagt en het Bijbelboek Handelingen, wordt “geliefde arts” 
genoemd (Kolossenzen 4:14, NBV). En Jezus Zelf erkende de noodzaak 
van artsen wat onze gezondheid betreft (Mattheüs 9:12). Het gebruik van 
medicijnen wordt ook goedgekeurd (Spreuken 17:22, Statenvertaling).

Maar om welke medische behandeling het ook gaat, we moeten altijd 
naar God kijken als onze Geneesheer – door ons uiteindelijke vertrouwen 
in Hem te stellen en niet in doctoren of fysieke remedies. De Bijbel geeft 
ons wat dit betreft het negatieve voorbeeld van Juda’s koning Asa, die 
“ziek (werd) aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks 
zocht hij in zijn ziekte niet de HEERE, maar de geneesheren” (2 Kronie-
ken 16:12). Zoals altijd dient ons ultieme geloof en vertrouwen alleen in 
God te zijn. En nogmaals: wanneer we op God vertrouwen voor genezing 
en bevrijding uit verscheidene beproevingen, kan het zo zijn dat Hij dat 
op sommige momenten niet doet uit bestwil voor ons of voor anderen 
(alhoewel Hij vaak direct zal ingrijpen). Meer hierover leest u in “Als het 

Hoe geloof leidt tot gehoorzaamheid – 
en tot meer geloof

In het boek Hebreeën wordt ongehoor-
zaamheid gelijkgesteld aan ongeloof (zie 

3:18-19). Hoe kunnen deze twee zo nauw 
met elkaar verbonden zijn? We zagen eerder 
in dit boekje al, zoals de apostel Paulus in 
Romeinen 3:31 uitlegde, dat geloof Gods wet 
ondersteunt (zie “Geloof plaatst de wet op 
een ‘steviger voetstuk’” op pagina 10). Maar 
waarom is dat zo – hoe gaat dat in zijn werk?

Denk eens over het volgende na. Als u 
werkelijk en volledig alles geloofde wat God 
heeft gezegd, zou u dan Zijn wet blijven 
overtreden? Hier volgt een analogie. Stel dat 
u een fles pakt, waarvan u weet dat deze 
gevuld is met gif dat een vreselijke pijn en 
een gewisse dood binnen enkele minuten zal 
veroorzaken. Hoe waarschijnlijk is het dat u 
hier iets van zou drinken tenzij u zelfmoord 
zou willen plegen? 

God vertelt ons dat zonde leidt tot pijn en 
ellende (en uiteindelijk zelfs de dood), maar 
dat Zijn weg van leven leidt tot de grootste 
vreugde en het meest fantastische bestaan 
dat mogelijk is. 

Als onze houding zou zijn dat we volledig 
geloven in wat God zegt, zouden we Zijn weg 
aanhangen – uit angst om “het dodelijke gif 

te drinken”.
Op andere momenten “weten” we wel-

licht wel dat Gods weg de juiste is, maar we 
vergeten soms hoé reëel Hij is en dat Hij met 
ons is. Als gevolg daarvan nemen we Zijn 
waarschuwingen niet serieus. We geloven 
bijvoorbeeld dat directe, fysieke voldoening 
ons “beter laat voelen” – en dus zullen we 
uiteindelijk aan de verleiding toegeven. Maar 
merk op dat ongeloof hier een belangrijk 
aandeel in de schuld heeft! Als we God 
werkelijk en oprecht hadden geloofd – en we 
er volledig van overtuigd waren dat Hij altijd 
met ons is – hadden we wel beter geweten en 
daar ook naar gehandeld.

Maar voor fysieke mensen die belaagd 
worden door de zwakheden van het vlees en 
Satans negatieve invloeden, ligt een dergelijk 
absoluut geloof buiten ons bereik als we dit 
op eigen houtje moeten zien te bereiken. Van-
uit menselijk oogpunt zal er altijd enige twijfel 
blijven bestaan. Dat is de reden waarom we 
een verandering van geest nodig hebben door 
de Heilige Geest – die op zich al een geschenk 
van God is door genade als gevolg van geloof.

Door ons de Heilige Geest te geven maken 
God de Vader en Jezus Christus het voor 

ons mogelijk om op wonderbaarlijke wijze 
te delen in Hun vaste en zekere perspectief 
als het aankomt op hoe we dienen te leven. 
De Heilige Geest stelt ons ook in staat om 
te gehoorzamen en zorgt voor een toename 
van ons geloof zodat we nog meer gaan 
gehoorzamen.

Dat werkt als volgt. Wanneer we beslui-
ten om God te gehoorzamen – hetgeen we 
onmogelijk alleen kunnen – doen we een 
stap voorwaarts in geloof, in de wetenschap 
dat we er niet alleen voor staan. We weten 
dat in de mate waarin we Christus toelaten in 
ons te leven door Zijn Geest (Galaten 2:20), 
Hij de wet in en door ons houdt. Natuurlijk 
moeten we geloven – en ons ook zelf hiertoe 
inspannen. 

Deze poging zou zinloos zijn zonder Chris-
tus’ hulp. Maar als we ons in het geheel 
niet inspannen, zal Hij ons niet meeslepen 
en ons dwingen om het juiste te doen. We 
moeten als partner met Hem samenwerken. 
Zoals Paulus schrijft, moet ieder van ons zich 
inspannen en strijden “overeenkomstig Zijn 
werking, die met kracht in [ons] werkzaam 
is” (Kolossenzen 1:29). Alleen dát zal voort-
durende gehoorzaamheid aan Gods geboden 
in geest en volle omvang met zich brengen.

Dát is levend geloof – geloof dat gepaard 
gaat met rechtvaardige daden. Eerst noemde 

God de aartsvader Abraham rechtvaardig op 
basis van zijn geloof (Genesis 15:5-6). Maar 
de apostel Jakobus legt over Abrahams latere 
gehoorzaamheid het volgende uit: “Ziet u wel 
dat het geloof samenwerkte met zijn werken 
en dat door de werken het geloof volmaakt is 
geworden?” (Jakobus 2:22). 

Er bestaat een verband tussen geloof in 
God en Zijn manier van leven enerzijds en 
onze toewijding om goddelijke werken te 
verrichten anderzijds. Elke keer dat we een 
sprong in geloof wagen om God te gehoorza-
men en we daarin succesvol zijn door Christus 
Die in ons woont, zal ons geloof om in de 
toekomst te gehoorzamen toenemen. Er is 
werkelijk niets succesvoller dan succes!

Of om met de woorden van Paulus te 
spreken: “Want de gerechtigheid van God 
[leven in overeenstemming met Zijn weg, Zijn 
wet] wordt daarin geopenbaard uit geloof 
tot geloof [dat wil zeggen, immer toenemend 
geloof], zoals geschreven is: Maar de recht-
vaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 
1:17).

Het volgende vers in Jakobus 2 zegt dat 
deze vervolmaking van het geloof door wer-
ken de manier is waarop “de Schrift is vervuld 
die zegt: En Abraham geloofde God, en het is 
hem tot gerechtigheid gerekend” (vers 23). 
Laat dit ook van ons gezegd mogen worden!
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lijkt alsof God niet luistert of niet antwoordt”, beginnend op pagina 24. 
Hoewel de toekomstige opstanding een onveranderlijke, Bijbelse belofte 
is, moeten we niet vergeten dat dit leven tijdelijk is en dat beproevingen 
en ook de dood er onderdeel van zijn (1 Korinthe 15:22; Handelingen 
14:22; Hebreeën 9:27). In vergelijking daarmee heeft ons geloof eeuwige 
betekenis. Dat is de reden waarom Paulus verklaarde: “Wij wandelen door 
geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthe 5:7) en: “De rechtvaardige 
zal uit het geloof leven” (Romeinen 1:17; Galaten 3:11; Hebreeën 10:38).

Aan het einde van het geloofshoofdstuk, Hebreeën 11, lezen we dat ook 
wij kunnen delen in de beloofde toekomst van deze buitengewone voor-
beelden van geloof: “En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een 
goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte 
niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, 
opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen” (verzen 
39-40). 

Wij kunnen met deze opmerkelijke geloofsmensen delen in het komen 
tot de “volmaaktheid”. Het volgende hoofdstuk zal u helpen te begrijpen 
hoe dit zal gebeuren.

Groeien in geloof
“De rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 1:17; 

Galaten 3:11; Hebreeën 10:38).

n de voorgaande hoofdstukken zagen we de Bijbelse definitie van 
geloof. We hebben voorbeelden bekeken van geloof in actie in Gods 
mensen. We hebben geleerd dat we geloof moeten hebben om Gods 
geschenk van behoud te ontvangen. Hoe kunnen we in ons tijdperk 

van ongeloof (Lukas 18:8) een levend, actief geloof ontwikkelen?
Wees niet ontmoedigd als u denkt dat het u aan geloof ontbreekt. Soms 

raken mensen die belijden dat ze in God geloven, diep beschaamd wan-
neer zich een crisis voordoet en ze erachter komen dat hun geloof zwak is. 
Dat kan u overkomen. Maar raak niet ontmoedigd.

De Bijbel laat zien dat zelfs mannen en vrouwen met een krachtig 
geloof op sommige momenten te kampen hadden met uitdagingen die hun 
geloof op de proef stelden.

De Bijbel verhaalt over hun angst in hun worsteling met hun beproevin-
gen. Hebreeën 11:34 zegt ons dat zij “uit zwakheid krachten hebben gekre-
gen” (Statenvertaling). Deze mannen en vrouwen groeiden in geloof door 
de loutering van uitdagingen en – soms – van nederlagen en mislukkingen.

Het voorbeeld van Jeremia

De profeet Jeremia was zo’n man. Hij was een van de mensen wier 
naam in het geloofshoofdstuk is opgenomen en die “boeien en gevangenis” 
heeft ervaren (Hebreeën 11:36; vergelijk Jeremia 37:15-16). De mensen die 
Jeremia gevangennamen, zetten hem niet zomaar gevangen, maar lieten 
hem in een “put” zakken – een waterreservoir dat niet meer in gebruik 
was, vol slijk op de bodem (Jeremia 38:6). Dit was de derde keer dat Jere-
mia gevangen werd gezet en dit was ook de meest wrede keer. Zijn situatie 
was zó nijpend dat hij bijna stierf (vers 10).

Jeremia’s niet verdiende gevangenneming was de culminatie van een 
lange periode van misbruik door mensen van zijn eigen volk. God had 
hem geroepen om te profeteren en het volk van Juda te waarschuwen dat 
hun koninkrijk vanwege hun zonden ten prooi zou vallen aan buiten-
landse indringers. In plaats van zich te bekeren en acht te slaan op Gods 
waarschuwingen, keerde het volk zich tegen Jeremia en haatte hem. Ze 
probeerden hem om te brengen (Jeremia 11:19, 21). Ze beschuldigden hem 
van verraad; ze arresteerden hem, brachten hem voor de koning en zetten 
hem gevangen.

Groeien in geloof

I
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Deze volhardende oppositie waar Jeremia mee te maken kreeg, leidde 
bij hem tot een geestelijke strijd. Hij had op voorhand al niet willen 
profeteren (Jeremia 1:4-8). Hij gaf uiting aan zijn bange voorgevoel en 
beschuldigde God er eigenlijk van dat Hij hem had gedwongen om een 
profeet te zijn (Jeremia 20:7). Op een bepaald moment besloot hij dat 
hij niet langer in Gods Naam wilde spreken (vers 9), maar uiteindelijk 
bracht zijn overtuiging hem ertoe om toch door te gaan. Tijdens zijn 
strijd wenste hij dat hij nooit geboren was (vers 14).

Jeremia’s leven was één grote strijd. 
Zijn geloof was niet het zelfvoldane, opge-
wekte geloof van iemand die immuun is 
voor twijfel. In plaats daarvan verhaalt 
de Bijbel van de zeer menselijke strijd 
van een bezorgde en soms lusteloze 
man. Maar Jeremia overwon door geloof 
in God. Hij riep uit tot Zijn Schepper: 
“Genees mij, HEERE, en ik zal genezen 
worden, verlos mij, en ik zal verlost wor-
den (…) U bent mijn toevlucht op een dag 
van onheil” (Jeremia 17:14, 17).

God verloste Jeremia uit de put en van 
de dood. Tegenwoordig zien we Jeremia 
als een grote Hebreeuwse profeet. En nog 
belangrijker: hij verdiende Gods goedkeu-

ring en hem wacht de opstanding van de rechtvaardigen. Jeremia’s leven 
was niet gemakkelijk, maar zijn geloof werd gedurende zijn beproevin-
gen dieper. Veel andere mannen en vrouwen uit de Bijbel die beleden in 
God te geloven, riepen uit tot God wanneer hun geloof in moeilijke tijden 
verzwakte. Ervoor kiezen om God te gehoorzamen en te dienen zal moei-
lijkheden met zich brengen die ons geloof testen. Paulus zegt ons: “Allen 
die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” 
(2 Timotheüs 3:12). We moeten naar God gaan en Hem om Zijn hulp vra-
gen om een relatie met Hem te ontwikkelen die vol vertrouwen, liefde en 
geloof is – een relatie die ons in staat zal stellen om dergelijke beproevin-
gen te doorstaan.

Misschien voelt u zichzelf als de vader die eens naar Christus toekwam 
met een groot probleem: zijn zoon was bezeten door een demon en de vader 
wilde dat Christus hem zou genezen. Toen Jezus hem zei: “Alle dingen zijn 
mogelijk voor wie gelooft”, wist de man dat zijn geloof zwak was. In zijn 
leed en onder tranen riep hij uit tot Christus: “Ik geloof, Heere! Kom mijn 
ongeloof te hulp” (Markus 9:23-24).

Jezus veroordeelde de man niet wiens geloof zwak was en Hij weigerde 
ook niet hem te helpen. En ook ons zal Hij niet afwijzen wanneer ons geloof 
zwak is. Maar er is wel iets wat we onder deze omstandigheden dienen te 
doen.

Groeien in geloof

God verwacht van ons dat we groeien in geloof. Het is van cruciaal belang 
dat we groeien in geloof, omdat het onmogelijk is om een relatie met God te 
hebben zonder geloof (Hebreeën 11:6). Geloof is een van onze meest waar-
devolle bezittingen en een sleutel tot alles wat belangrijk is. Vanwege het feit 
dat we geloof hebben, kunnen we lof en goedkeuring van God ontvangen. 
De mensen van wie hun voorbeeld van geloof voor ons is opgetekend in 
Hebreeën 11, hebben “een goed getuigenis van God gekregen” (Hebreeën 
11:39).

Vanwege het feit dat zij geloof hadden, zal God hen opwekken bij Jezus 
Christus’ wederkomst (1 Korinthe 15:50-52; 1 Thessalonicenzen 4:15-16). 
Geloof is een cruciale sleutel tot het Koninkrijk van God en eeuwig leven.

Zoals we al hebben besproken, kunnen wij zonder Hem ons geloof niet 
laten groeien en kunnen we niet besluiten om nooit meer te twijfelen. In 
plaats daarvan komt echt, levend geloof naar boven als resultaat van een zich 
verdiepende relatie met God. Laten we onderzoeken wat we kunnen doen om 
de belangrijkste van alle relaties te versterken.

Het ongekend grote belang van gebed

We beginnen onze reis naar het leiden van een geloofsleven door God 
erom te vragen. Hij wil dat wij geloof hebben, en Hij wil ons dit geven 
(Lukas 11:9). We dienen God te bidden om geloof, en we dienen er veel-
vuldig om te bidden (Lukas 18:1). Een gebed om geloof dient een integraal 
en regelmatig onderdeel van ons leven te zijn. Veel Schriftgedeelten laten 
zien dat we een dagelijks contact met God dienen te onderhouden (Mat-
theüs 6:11; Lukas 11:3; 2 Korinthe 4:16). Koning David bad driemaal per 
dag om zodoende een hechte relatie met God te houden (Psalm 55:16-17). 
De profeet Daniël bad eveneens driemaal per dag (Daniël 6:10).

Gebed in combinatie met het bestuderen van de Bijbel is een zeer 
belangrijk deel van onze conversatie met God. Het is een manier om uit-
drukking te geven aan onze liefde voor Hem, alsmede om onze zorgen te 

Groeien in geloof

De mensen die Jeremia gevangennamen, lieten hem in een 
“put” zakken – een waterreservoir dat niet meer in gebruik 
was. Zijn situatie was zó nijpend dat hij bijna stierf, maar 
Jeremia overwon door geloof in God en werd uit de put en 
van de dood bevrijd.
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uiten. Deze oprechte communicatie met God doet het geloof toenemen. 
Gebed resulteert er ook in dat God ons antwoordt. Lees de volgende 
belofte uit de Schrift maar: “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken 
en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel 
zoekt” (Deuteronomium 4:29).

Als we onszelf aan ernstig gebed wijden en om geloof vragen, zal God 
ons niet weigeren. Hij wil ons geestelijke gaven geven, net zoals een lief-
devolle ouder een hongerig kind zal willen voeden (Lukas 11:11-12). Jezus 
beloofde dat God ons zal geven wat wij ook maar vragen in Zijn Naam 
(Johannes 14:13; 15:16; 16:23).

Lees de Bijbel regelmatig

In gebed spreken we tot God. Als we de Bijbel lezen, laten we God tot 
ons spreken door Zijn Woord.

De Bijbel zegt ons dat “het geloof uit het gehoor (is) en het gehoor door 
het Woord van God” (Romeinen 10:17). Laten we weer in herinnering 
roepen wat geloof precies is. In zijn meest eenvoudige vorm is geloof het 

geloven dat God zal doen wat Hij zegt 
dat Hij zal doen (Romeinen 4:20-21). 
Om te weten te komen wat God ons 
zegt, moeten we de Bijbel, Gods geopen-
baarde woorden tot de mens, lezen. De 
Bijbel leert ons hoe Hij wil dat we leven 
en vertelt ons wat Hij voor ons zal doen. 
De Bijbel bevat vele verhalen van Zijn 
betrokkenheid bij en ingrijpen in het 
leven van zowel individuele mensen als 
van de gehele mensheid.

Als u regelmatig de Bijbel leest en 
regelmatig bidt, zult u op twee manie-
ren in geloof groeien. Ten eerste zult u 
erachter komen wat God belooft. Hij 
doet beloften waarop u een beroep kunt 

doen. Ten tweede zullen de inspirerende verhalen uit de Bijbel u vertrou-
wen geven en uw geloof helpen versterken.

Paulus zegt het volgende over de Heilige Schriften: “Want alles wat 
eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat 

wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop 
zouden behouden” (Romeinen 15:4). Wanneer onze hoop toeneemt, neemt 
ook ons geloof toe. Die twee zijn met elkaar verbonden. (Download onze 
gratis boekjes Is de Bijbel waar? en U kunt de Bijbel begrijpen of vraag 
deze aan. Zij kunnen u helpen meer te 
leren van uw Bijbelstudie en kunnen uw 
geloof helpen opbouwen en versterken.)

God gehoorzamen

En andere noodzakelijke stap om te 
groeien in geloof is door te doen wat God 
zegt. We moeten acht slaan op Zijn gebo-
den.

Veel mensen hebben geen juist begrip 
van gehoorzaamheid. Aan de ene kant 
denken sommigen dat ze eeuwig leven 
kunnen verdienen door hun werken. Ze sla-
gen er niet in te begrijpen dat behoud het 
onverdiende geschenk van God aan ons is 
(Romeinen 6:23; Efeze 2:8) en dat we dit 

onbetaalbare geschenk nooit kunnen verdienen op grond van onze eigen 
inspanningen. Anderen daarentegen willen dat God hen aanvaardt hoe ze 
zijn, terwijl ze niet van plan zijn om enige verandering in hun leven aan te 
brengen.

Ware gehoorzaamheid is een uiting – een uitdrukking – van geloof. 
Gehoorzaamheid wordt mogelijk gemaakt door geloof – het is zowel onze 
dankbare reactie (samen met de hulp van Gods Geest) op alles wat God 
heeft gedaan en wat Hij heeft beloofd nog voor ons te zullen doen, als de 
manier waarop we nu willen leven (tot God willen naderen en meer als 
Hem willen worden). Jezus beloofde dat eenieder die Hem zal gehoorza-
men, een bijzondere band met Hem en met de Vader zal genieten: “Als 
iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader 
zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek 
nemen” (Johannes 14:23).

Dit laat zien dat we de realiteit van de aanwezigheid van Jezus en de 
Vader kunnen ervaren als we Hen gehoorzamen.

Groeien in geloof

Om te weten te komen wat God ons zegt, moeten we de 
Bijbel, Gods geopenbaarde woorden tot de mens, lezen.          
De Bijbel leert ons hoe Hij wil dat we leven.

Een metselaar weet dat een muur er niet van het ene op het 
andere moment staat. Hij moet de muur steen voor steen 
metselen. Op dezelfde wijze moeten wij ons geloof ontwikke-
len en verrijken door regelmatig contact met God.
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De link tussen gehoorzaamheid en geloof blijkt duidelijk uit de hele Bij-
bel. Als we geloof hebben, dient dit duidelijk te blijken uit ons gedrag. (Zie 
“Hoe geloof leidt tot gehoorzaamheid – en tot meer geloof”, beginnend op 
pagina 30.) De gelovige mannen en vrouwen uit de Bijbel hadden dit met 
elkaar gemeen.

Oprechte gehoorzaamheid aan God vereist echter een goed begrip van 
Zijn wet. Als u wilt leren waarom God ons Zijn wet gaf en als u de funda-
mentele principes uit de Tien Geboden wilt begrijpen, vraag dan een gratis 
exemplaar aan van het boekje De Tien Geboden of download deze van onze 
website.

U zult met God wandelen

Als uw leven een leven is van gebed, Bijbelstudie en gehoorzaamheid 
aan God, zult u een hechte relatie met Hem ontwikkelen. Gaandeweg uw 
wandel met God zal uw geloof groeien. Wandelen met God betekent een 
diep geloof hebben. Henoch en Noach waren twee voorbeelden in de Bijbel 
van wie dit wordt gezegd (Genesis 5:22; 6:9).

Wandelen met God houdt een dagelijkse relatie met Hem in, waarbij we 
oprecht en consistent Zijn wil zoeken. Als u een godvruchtig leven leidt en 
met een volkomen hart met God wandelt, zult u groeien in geloof. 

Regelmatig contact met God is essentieel omdat geloof een bijproduct is 
van de godvruchtige manier van leven. Geloof neemt gaandeweg toe. Een 
metselaar weet dat een muur er niet van het ene op het andere moment 
staat. Hij moet de muur steen voor steen metselen. Op dezelfde wijze moe-
ten wij ons geloof ontwikkelen en verrijken door regelmatig contact met 
God.

Als uw geloof op de proef wordt gesteld
Iedereen die geloof heeft, ondervindt beproevingen. De Bijbel zegt dat 

dergelijke beproevingen van ons geloof, “die van groter waarde is dan die 
van goud”, noodzakelijk zijn (1 Petrus 1:6-7). Hoewel goud uiteindelijk zal 
vergaan, zal ons geloof voor eeuwig deel van ons blijven uitmaken wan-
neer we opgewekt worden op het moment dat Jezus Christus terugkeert.

Beproevingen en problemen zijn niet prettig. Wanneer ze ons overko-
men, lijken ze in eerste instantie wellicht vreselijk, traumatisch en zelfs 
verwoestend. Maar beproevingen zijn mogelijkheden om aan geloof te 
bouwen en geestelijk te groeien.

Toen de bewakers Daniël in de leeuwenkuil wierpen (Daniël 6), wist 
hij niet wat zijn fysieke lot zou zijn. Hem was bevolen om zich in aanbid-
ding neer te buigen voor een mens. Hij weigerde. Hoewel hij niet wist wat 
er met hem zou gebeuren, wist hij dat het gehoorzamen van God het enige 
juiste was, zelfs als hij dat met de dood zou moeten bekopen. Hij weigerde 

om compromissen te sluiten, en God beschermde hem tegen de leeuwen.
Maar voordat God hem bevrijdde, moest Daniël zijn vertrouwen op God 
stellen. Hij wist dat zelfs als God hem op dat moment niet van de leeuwen 
zou bevrijden, God hem uiteindelijk desalniettemin wel zou bevrijden, 
aangezien zijn toekomst met God voor eeuwig zeker was.

Iedereen die besluit om Christus te volgen, zal uiteindelijk te maken 
krijgen met beproevingen. Wellicht wordt u gevraagd om compromissen te 
sluiten met de door God in Zijn Woord geopenbaarde waarheid. De echt-
heid van uw geloof kan op een dergelijk moment van waarheid getest wor-
den. Hoe zult u het ervan afbrengen?

Zoals we gezien hebben, is God vol liefde en begrip jegens onze 
zwakheden, maar desalniettemin vraagt Hij van ons om verder te gaan 
in geloof. In tijden van beproeving moeten we Zijn wijsheid nog ernstiger 
zoeken. We moeten Hem bidden dat Hij ons Zijn wil laat zien.

We doen er goed aan om verstandig, geestelijk advies te zoeken (Spreu-
ken 24:6). Vervolgens moeten we, met Zijn bemoediging en geloof in ons 
binnenste, in geloof verder blijven gaan.

Aangezien God mogelijk kleinere beproevingen toe zal laten in ons 
leven om ons voor te bereiden op zwaardere beproevingen die ons nog te 
wachten staan, dienen we ons geloof dagelijks te versterken. Als we ons 
vertrouwen in God niet in de praktijk brengen tot het moment dat een gro-
tere crisis zich voor doet, zullen we dit als nóg moeilijker ervaren.

Het leiden van een leven van gebed, Bijbelstudie en nederige gehoor-
zaamheid aan God verduidelijkt en versterkt ons geloof. We kunnen niet 
altijd de tijd kiezen waarop een crisis die ons geloof op de proef stelt, zich 
in ons leven voor zal doen, maar als we God nú zoeken, kunnen we veel 
beter voorbereid zijn wanneer een dergelijke beproeving zich daadwerke-
lijk voor zal doen.

Geloof in de belofte van het Koninkrijk van God

Net als de profeet Daniël moeten wij ook geloven in en hopen op 
de belofte van het Koninkrijk van God en wat dat allemaal omvat. Het 
Koninkrijk van God is het eeuwige rijk dat Jezus Christus op aarde zal 
vestigen wanneer Hij terugkeert. Het zal alle andere aardse regeringen ver-
vangen en eeuwig standhouden (Daniël 2:44).  

De heiligen – de dienstknechten van God – zullen eeuwig regeren in 
dat Koninkrijk (Daniël 7:18). Elk offer dat van ons gevraagd wordt met 
betrekking tot die toekomstige beloning, zal verbleken in vergelijking tot 
de grootsheid en heerlijkheid van de beloning, die God voor ons in petto 
heeft (Romeinen 8:18). (Vraag een gratis exemplaar aan van het boekje 
Het Evangelie van het Koninkrijk of download deze van onze website om 
een beter begrip te krijgen van de geweldige waarheid over het Konink-

Groeien in geloof
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Is geloof het enige dat nodig 
is voor behoud?

Is geloof het enige dat God van ons vereist 
voor behoud? Sommigen, die Handelingen 

16:31 en Romeinen 10:9 lezen, menen dat dat 
inderdaad zo is. Maar om tot een juist begrip 
te komen, moeten we kijken naar alles wat 
de Bijbel over het onderwerp te zeggen heeft. 

Geloof in God de Vader en Jezus Chris-
tus de Zoon, zoals Zij in de Schrift worden 
omschreven, is zeker cruciaal. Zoals Hebreeën 
11:6 ons zegt: “Zonder geloof is het echter 
onmogelijk God te behagen. Want wie tot 
God komt, moet geloven dat Hij is, en dat 
Hij beloont wie Hem zoeken.” Geloof in 
God en het hebben van een levend geloof 
is dus essentieel om God te behagen en Zijn 
geschenk van behoud te kunnen ontvangen.

En behoud is Gods geschenk door genade, 
zoals Efeze 2:8-9 uitlegt. Het is Zijn geschenk, 
dat wij van onze kant niet verdiend hebben. 
Niemand zal zich er ooit op kunnen voorstaan 
dat hij of zij het geschenk van het eeuwige 
leven heeft verdiend. 

Maar het blijft niet bij simpel geloof en 
genade. We kunnen dingen doen – of dingen 
niet doen – die ons diskwalificeren om dat 
geweldige geschenk van God te ontvangen. 

Het is een feit dat de Bijbel laat zien dat 
God bepaalde voorwaarden stelt aan het ont-
vangen van behoud. Sommige voorwaarden 
stellen ons in staat om dat geschenk te 
ontvangen, en andere voorwaarden diskwa-
lificeren ons om het te ontvangen. 

Laten we een analogie gebruiken om dit 
te verduidelijken. Als iemand aanbiedt om 
u een briefje van 100 Euro te sturen onder 
voorwaarde dat u hem een geadresseerde, 
gefrankeerde envelop stuurt, dan biedt hij u 
een geschenk aan. Door alleen te geloven dat 
hij u het geld wel zal sturen, zult u dit geld niet 
ontvangen. En als u de envelop niet opstuurt, 
ontvangt u het geschenk eveneens niet. U 
zou kunnen gaan klagen, maar u zou nog 
steeds het geschenk niet ontvangen, omdat 
u niet aan de gestelde voorwaarden hebt 
voldaan. Aan de andere kant zou u, wanneer 

u de envelop zou hebben opgestuurd en de 
beloofde 100 Euro zou hebben ontvangen, het 
geschenk niet hebben verdiend. U hebt een-
voudigweg aan de noodzakelijke voorwaarden 
voldaan. Het feit dat aan een geschenk voor-
waarden zijn verbonden, doet niets af aan het 
feit dat het een geschenk betreft. Laten we 
enkele uitspraken van Jezus onderzoeken die 
ons laten zien wat wij ervoor moeten doen om 
dat geschenk van behoud – eeuwig leven – te 
ontvangen. Uiteindelijk is Híj de oorzaak van 
ons heil.
Wat moeten we doen?

In Mattheüs 7:21 zegt Jezus: “Niet ieder die 
tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in 
het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil 
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen 
is.” Jezus maakte duidelijk dat het simpele feit 
dat men Hem als Heer en Meester erkent – Hem 
“Heere, Heere” noemt – niet voldoende is. Om 
het Koninkrijk te beërven, moeten we iets 
doen. We moeten de wil van de Vader 
doen, zoals Hij duidelijk stelt.

Jezus wil dat we begrijpen dat er meer van 
ons verwacht wordt om het eeuwige leven 
te ontvangen dan slechts een geestelijke 
aanvaarding. Onze overtuiging dat Hij onze 
Verlosser is, moet meer zijn dan alleen een 
warme, comfortabele gedachte of intellectueel 
concept. Jezus waarschuwt dat het aanroepen 
van Zijn naam of het Hem als “Heer” erkennen 
eenvoudigweg niet genoeg is. 

Op zeker moment vroeg een jongeman aan 
Jezus hoe hij het eeuwige leven kon ontvan-
gen. “Goede Meester, wat voor goeds moet 
ik doen om het eeuwige leven te hebben?” 
vroeg de man (Mattheüs 19:16). Het ant-
woord van Christus in vers 17 kan misschien 
als een schok komen voor degenen die denken 
dat gehoorzaamheid aan Gods wet niet nodig 
is. Jezus antwoordde: “Wilt u tot het leven 
ingaan, neem dan de geboden in acht.”

Jezus antwoordde níet dat er niets anders 
nodig is dan geloven in God of in Hem. Hij 
zei tegen de jongeman dat hij de geboden 

van God in acht moest nemen om het 
geschenk van het eeuwige leven te ontvan-
gen. De apostel Jakobus maakte duidelijk dat 
geloof zinloos is als het niet met bijbehorende 
daden en gehoorzaamheid gepaard gaat: “U 
gelooft dat God één is en daar doet u goed 
aan. Maar ook de demonen geloven dit, 
en zij sidderen” (Jakobus 2:19). 

Hij legt vervolgens uit dat geloof – geloof en 
vertrouwen in God – enerzijds en gehoorzaam-
heid aan Zijn geboden anderzijds hand in hand 
gaan: “Maar wilt u weten, o nietig mens, dat 
het geloof zonder de werken dood is? 
Is Abraham, onze vader, niet uit de werken 
gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op 
het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof 
samenwerkte met zijn werken en dat door de 
werken het geloof volmaakt is geworden?” 
(verzen 20-22). 

Jakobus legde op deze wijze uit dat werken 
die voortkomen uit gehoorzaamheid en geloof, 
onze relatie met God in stand houden en ons 
tot een groter geloof en grotere gehoorzaam-
heid leiden. En dat is ook wat God verwacht. 
De doop en de handoplegging

Jezus stelde in Markus 16:16 een andere 
voorwaarde om Gods geschenk van eeu-
wig leven te ontvangen: “Wie geloofd zal 
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, 
zal verdoemd worden.” De waterdoop – door 
volledige onderdompeling – is een symboli-
sche daad, die de dood van onze oude mens 
voorstelt en het begin van een nieuw leven ten 
dienste van God, waarbij we ernaar streven 
om zonde te vermijden (Romeinen 6:1-23). 

De doop wordt ook gevolgd door handopleg-
ging, waardoor wij Gods Heilige Geest kunnen 
ontvangen en we Hem waarlijk toebehoren 
(Handelingen 8:17; Romeinen 8:9). Als we ons 
leven niet overgeven aan God door middel van 
de doop en de handoplegging om Zijn Geest te 
ontvangen, voldoen we – bewust of onbewust 
– niet aan de door Hem gestelde vereisten om 
Zijn geschenk van genade te ontvangen. Aan 
degenen die deze en andere duidelijke, Bijbelse 
instructies aan de kant schuiven, zegt Jezus: 
“Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet 

niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).
In Mattheüs 10:22 noemde Jezus een ander 

vereiste waaraan we moeten voldoen om 
Gods genadegave te ontvangen: “Wie volhar-
den zal tot het einde, die zal zalig worden.” 
We kunnen het eeuwige leven alsnog mislo-
pen als we niet volharden tot het einde. Als 
we ons eenmaal verplicht hebben om God te 
gehoorzamen en ons leven aan Hem over te 
geven, moeten we ook op dit spoor verder-
gaan en niet achterom kijken (Lukas 9:62; 1 
Korinthe 9:27). 
Wel gratis, maar niet goedkoop

Men zegt weleens dat behoud wel gratis is, 
maar niet goedkoop. Gods geschenk van leven 
voor ons kostte Jezus Christus Zijn leven. Hij, 
de enige Zoon van God, gaf Zijn leven vrijwillig 
op opdat wij Gods wonderbaarlijke geschenk 
van eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. 
Maar als tegenprestatie verwacht Hij van ons 
dat wij óns leven geven. “Wie mij volgt, maar 
niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw 
en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met 
zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie 
niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, 
kan niet mijn leerling zijn” (Lukas 14:26-27, 
NBV).

Onze liefde voor en onze toewijding aan 
Jezus Christus en God de Vader dienen voor 
ons van groter belang te zijn dan welke andere 
relatie ook. Ieder van ons moet bereid zijn om 
zijn “kruis” op te nemen, om Jezus trouw te 
blijven volgen, zelfs tijdens de grootste uitda-
gingen in ons leven. 

De verzen 28-33 borduren op die gedachte 
voort en waarschuwen ons dat we moeten 
weten dat het aanvaarden van het geschenk 
van het eeuwige leven de hoogste prijs kost 
die we kunnen bedenken. “Zo kan dan ieder 
van u die niet alles wat hij heeft, achter-
laat, geen discipel van Mij zijn” (vers 33).

Net zoals Jezus Christus Zijn leven gaf voor 
ons, zo moeten ook wij bereid zijn om ons 
leven te geven om Hem te volgen! Om deze 
overgave, maar ook de geweldige vruchten 
ervan beter te begrijpen, kunt u ons gratis 
boekje Verander uw leven: het beke-
ringsproces aanvragen of downloaden.  
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rijk van God waarover Christus onderwees.) We zullen het Koninkrijk 
beërven in de opstanding tot eeuwig leven op het moment dat Christus 
terugkeert (1 Korinthe 15:50-52). Ons geloof in dit komende Koninkrijk 
is op zichzelf genomen al een daad van geloof. Dat komt omdat we het 
Koninkrijk van God nu niet kunnen zien, maar God zegt ons dat het een 
realiteit zal zijn. Om een zó heerlijke en glorieuze toekomst te beërven, 
dienen we nu in geloof te leven.

Een leven van geloof kan van ons vragen dat we op bepaalde momenten 
in onprettige situaties terechtkomen. We kunnen terechtkomen in omstan-
digheden waarin we niet langer zeker zijn van onze gebruikelijke luxe en 
comfort. Zelfs onze persoonlijke veiligheid kan in gevaar komen. In derge-
lijke tijden moeten we onze ogen gericht blijven houden op het Koninkrijk 
van God. Uiteindelijk is geloof 
“een vaste grond van de dingen 
die men hoopt, en een bewijs 
van de zaken die men niet ziet” 
(Hebreeën 11:1).

Ons geloof is gegrondvest op 
het zekere Woord van God, Dat 
tot in eeuwigheid blijft: “Want 
alle vlees is als gras (…) Maar 
het Woord van de Heere blijft tot 
in eeuwigheid” (1 Petrus 1:24-
25). 

De mensen van geloof wier verhalen in de Bijbel voor ons bewaard zijn 
gebleven, stonden stevig geworteld in het Woord van God. Zij geloofden 
God.

God belooft een betere beloning (Hebreeën 11:40) voor degenen die 
hun leven wijden aan het zoeken naar het Koninkrijk van God (Mattheüs 
6:33). Ook al heeft dit leven zijn prettige momenten, toch behield Paulus 
het juiste perspectief: “Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade van-
wege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere” 
(Filippenzen 3:8).

God belooft eeuwig leven in de opstanding. Ondertussen zal Hij ons 
troosten wanneer wij pijnlijke offers moeten brengen om Hem te dienen   
(2 Korinthe 1:3-5). Het vasthouden van een duidelijke visie van de heer-

Voordat God hem bevrijdde, moest Daniël zijn vertrouwen 
op God stellen. Hij wist dat zelfs als God hem op dat moment 
niet van de leeuwen zou bevrijden, God hem uiteindelijk 
desalniettemin wel zou bevrijden.

lijke toekomst en het in herinnering brengen van Gods belofte van troost 
helpen ons om een levend geloof te ontwikkelen.

De roeping tot kennis van en geloof in het Koninkrijk van God is zeer 
waardevol. Niet iedereen is in dit tijdperk geroepen om dit te begrijpen of 
te ontvangen (Lukas 8:10).

Het begrijpen van deze waarheden is een geschenk van Hem. Als u 
deze waarheden begrijpt, betekent dat dat God u roept om deel te nemen 
aan Zijn grote plan. Om aanspraak te kunnen maken op dit geschenk 
dient u ernaar te handelen. Volg het advies van Hebreeën 6:12 op, opdat u 
“navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven”.

Begin nu het levende geloof te ontwikkelen dat u door de beproevingen 
van dit leven zal leiden en u het komende Koninkrijk van God binnen zal 
leiden!
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Groeien in geloof
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Als u meer zou willen weten...

Wie wij zijn: Deze uitgave wordt u zonder kosten aangeboden       
door Verenigde Kerk van God (United Church of God, an International 
Association), die dienaren en gemeenten in vrijwel de gehele wereld 
heeft. Onze wortels gaan terug op de Kerk die Jezus gesticht heeft, 
vroeg in de eerste eeuw. Wij onderhouden dezelfde leringen, doctrines 
en gebruiken zoals deze toen ingesteld zijn. Onze doelstelling is om het 
evangelie van het komende Koninkrijk van God in de gehele wereld te 
verkondigen als een getuigenis en om alle naties te leren onderhouden 
hetgeen Christus geboden heeft (Mattheüs 24:14; 28:19-20).

Zonder kosten: Jezus Christus heeft gezegd: “U hebt het voor niets 
ontvangen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). Verenigde Kerk van God 
biedt deze en andere uitgaven zonder kosten aan als een educatieve dienst 
in het algemeen belang. We nodigen u uit om een gratis abonnement op 
het magazine Beyond Today aan te vragen alsmede om u in te schrijven 
voor onze 12-delige Bijbelstudie Cursus, eveneens zonder kosten. Wij zijn 
dankbaar voor de genereuze tienden en offeranden van de leden van de 
Kerk en van andere mensen die vrijwillig bijdragen aan het ondersteunen 
van dit werk. We vragen geen giften van mensen. Bijdragen om ons te 
helpen deze boodschap van hoop te verspreiden onder andere mensen 
worden echter zeer op prijs gesteld. 

Persoonlijk advies beschikbaar: Jezus gebood Zijn volgelingen om 
Zijn schapen te voeden (Johannes 21:15-17). Om bij te dragen aan de ver-
vulling van dit gebod heeft Verenigde Kerk van God gemeenten, die over 
de gehele wereld verspreid zijn. In deze gemeenten komen de gelovigen 
samen om onderwezen te worden in de Schrift en om met elkaar samen 
te zijn.

Verenigde Kerk van God legt zich erop toe om het nieuwtestamen-
tische christendom te onderwijzen en te verduidelijken. We verlangen 
ernaar om Gods manier van leven te delen met degenen die serieus 
proberen onze Verlosser, Jezus Christus, te volgen. Onze dienaren zijn 
beschikbaar voor advies, om vragen te beantwoorden en de Bijbel uit te 
leggen. Als u contact wenst op te nemen met een dienaar of één van onze 
gemeenten wenst te bezoeken, bel of schrijf ons dan. Contactgegevens 
treft u op onze website aan.

Aanvullende informatie: Bezoek onze websites www.ucg.org of 
www.verenigdekerkvangod.org om onze uitgaven te downloaden of aan 
te vragen, waaronder Beyond Today, een groot aantal gratis boekjes en veel 
meer.




	Blank Page
	Blank Page



