Vertrouwen dat God je naar je Week 1
beloofde land brengt

Gelovigen op heterdaad betrapt Dag 1

De parel voor vandaag
… en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons
die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte
uit de dood …
Efeziërs 1:19-20

Als je er niet van overtuigd bent dat niets zo krachtig werkt als geloof, dan
reken ik erop dat God dat in de komende weken aan jou zal bewijzen. Geloof
brengt winst met zich mee, zoals God Zelf het bedoeld heeft, en een gebrek aan
geloof vraagt een hoge prijs. Bijbels gezien zijn de effecten van geloof in ons
leven met niets te vergelijken, omdat God met niets te vergelijken is, en Hij ons
geloof beantwoordt.
Deze week zullen we zien hoe enorm belangrijk geloof is en hoe je het ontvangt,
maar eerst moeten we het definiëren. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van
het Nieuwe Testament, staat het woord pistis. Op een paar uitzonderingen na
wordt dat met de woorden geloof, vertrouwen, in het geloof en geloven vertaald. Als ik spreek over ‘in God geloven’, kun je daar evengoed de uitdrukking
‘op God vertrouwen’ voor gebruiken. Soms gebruik ik liever geloven omdat dat
dat meer actie inhoudt.
Het soort geloof waar wij naar gaan kijken is geen passief zelfstandig naamwoord, nee, het moet een actieve werkwoordsvorm gaan worden!
Lees nu Efeziërs 1:11-23 en schrijf een samenvatting van één zin:

1

Week 1

Vertrouwen dat God je naar je beloofde land brengt

Er worden verschillende tijden gebruikt voor het werkwoord geloven in de
verzen 13 en 19. De Herziene Staten Vertaling (HSV) gebruikt in vers 13 ‘toen u
tot geloof kwam’. Dat is een geloofsdaad die verwijst naar het uitoefenen van
geloof dat tot zaligheid leidt. Iedere christen heeft ooit de boodschap van het
evangelie gehoord en heeft ervoor gekozen daarin te geloven en die waarheid
aan te nemen. Omdat wij die geloofskeuze gemaakt hebben, werden wij toen
ogenblikkelijk het eigendom van Christus. Wij ontvingen de heilige Geest en
werden gemerkt met het stempel. Die geloofsdaad vond in het verleden plaats
en had duidelijke, radicale gevolgen.
Let nu op vers 19. De tijd van het Griekse werkwoord geloven is enorm belangrijk in dit vers. Het is een tegenwoordig deelwoord. Een van mijn Griekse docenten legde het als volgt uit: ‘Beth, als je die werkwoordsvorm ziet bij een Grieks
werkwoord, dan kun je denken dat het woord voortdurend eraan voorafgaat.’
Met andere woorden, de belofte die in de verzen 19-20 gegeven wordt, slaat niet
op degenen die ‘tot geloof kwamen’, zoals in vers 13 waar ze begonnen te geloven en christen werden. Nee, het slaat op diegenen die tegenwoordig, actief, en
inderdaad, voortdurend in God blijven geloven.
Onze heerlijke geloofswandel begon met een geloofsdaad die ons in een relatie
bracht met Jezus Christus als onze Redder, maar daar blijft het niet bij! Omdat
we in Hem begonnen te geloven, worden wij nu geroepen om voortdurend te
blijven geloven in alles wat Hij kwam doen en zeggen! Helaas zijn er mensen
die tot geloof kwamen in Christus maar daarna weinig meer van Hem geloofd
hebben. Hij die een werk in ons begonnen is, wil zoveel meer in ons werken!
Als we alleen maar naar het verleden kijken, toen we tot geloof kwamen, maakt
ons dat passief. God roept ons op om dat passieve leven achter ons te laten, en
tegenwoordig, actief, en voortdurend te gaan geloven! In de komende dagen
zullen we zien wat daarbij komt kijken, maar je hoeft alleen maar naar het vers
voor vandaag te kijken om te weten dat het iets geweldigs is.
Welke specifieke belofte geldt voor diegenen die blijven geloven, zoals in de
verzen 19-20?

Prent die waarheid sterk in je geheugen. God werkt met overweldigend grote
macht in de levens van hen die in Hem blijven geloven. Niets ter wereld is vergelijkbaar met de kracht die God geeft in de levens van mensen die daadwerkelijk geloven, bij wie dat zichtbaar maken. Geïnspireerd door de heilige Geest
vergelijkt Paulus dat met dezelfde, ongelofelijk indrukwekkende macht die
God gebruikte toen Hij zijn Zoon uit de dood opwekte!
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Kun jij iets verzinnen waar meer kracht voor nodig is dan om een dode op te
wekken? Ik ook niet. God kan huwelijken die ten dode opgeschreven zijn weer
op doen leven, en Hij kan weer leven en een levensdoel geven aan degenen die
de moed hebben laten zakken. Hij kan de ergste zondaar vergeven en reinigen.
Niets dat jij nodig hebt, gaat zijn kracht te boven. God ziet ons geloof aan en Hij
reageert daarop door zijn macht te tonen.

Nu is het jouw beurt
1. We hebben over geloof gesproken en over voortdurend blijven geloven. God
gaf ons in de eerste plaats zijn Woord om ons op te roepen een relatie aan te
gaan met de Auteur daarvan, onze Redder. Welke redenen geeft God nog meer
in 2 Timoteüs 3:16-17?
De belijdenis van ons geloof en Gods geboden zijn van levensbelang voor onze
relatie met God. De Bijbel beschrijft de geschiedenis van Gods volk, en nodigt
ons uit om van hun goede en slechte voorbeelden te leren. Wij zullen ons echter
vooral richten op het feit dat de Bijbel vol waarheden en beloften staat, die wij
persoonlijk in ons leven mogen toepassen en waarvan wij erop mogen vertrouwen dat God ze in ons leven zal waarmaken. De Bijbel moedigt ons voortdurend
aan om daadwerkelijk actief bezig te zijn God op zijn Woord te geloven. In het
kader van deze studie zullen we onze geloofsbelijdenis eenvoudig houden en
samenvatten in een vijfvoudig geloofsmanifest. Dit manifest helpt ons dit begrip te bevatten en het verheldert wat we over God geloven en wat we precies
bedoelen als we zeggen dat we God op zijn Woord vertrouwen. We hebben in
dvd-sessie 1 dat manifest al geleerd en geoefend. Ik wil dat je het, bij wijze van
spreken, kunt opzeggen als je een handstand doet of slaapt.
Schrijf alle vijf onderdelen op de volgende regels:
1.
2.
3.
4.
5.
Spreek nu zo mogelijk het hele manifest hardop uit en gebruik de gebaren erbij.
Misschien voelt dat eerst wat gek, maar ik beloof dat deze gebaren je sterk zullen herinneren aan je enorme geloofsuitdaging. En geef het maar toe, eigenlijk
is het best leuk!
2. Zoek in het boek Efeziërs alle keren op dat het woord geloof gebruikt wordt.
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Schrijf op de volgende regels wat het woord daar zegt over het begrip ‘God geloven’ en ‘Hem vertrouwen’.
Efeziërs 1:15
Efeziërs 2:8
Efeziërs 3:12
Efeziërs 3:17
Efeziërs 4:5
Efeziërs 4:13
Efeziërs 6:16
Efeziërs 6:23

Geloofsdagboek
Here, mijn grootste uitdagingen zijn nu…

Mijn diepste verlangens over die uitdagingen zijn…

Uit wat ik tot nu toe begrijp over mijn relatie met U en uit uw Woord, lijkt uw wil
mij duidelijk over de volgende uitdagingen.

Maar het is mij minder duidelijk wat betreft de volgende uitdagingen.
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Alstublieft, Here, geef me inzicht in uw wil zodat ik weet hoe ik het beste kan bidden en wat ik moet vragen.

GodStops
Gedachten voor het slapengaan
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Dag 2 Vreugde en beloning

De parel voor vandaag
Zonder geloof is het onmogelijk God
vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en
wie hem zoekt zal door hem worden beloond.…
Hebreeën 11:6

behagen

Begin ermee je vijfvoudig geloofsmanifest nog eens op te zeggen. Laat nu de

Grieks Strong Nr.:

woorden van de parel voor vandaag diep op je inwerken. Lees ze een paar keer

2100 euares’teo, ww

door, en benadruk elke keer een ander onderdeel van de zin. De komende we-

1) welgevallig zijn

ken zullen we dit bijbelvers als een diamant gaan bewonderen, het van alle kan-

2) een welgevallen

ten bekijken in het licht van goddelijk inzicht zodat we de talloze facetten in

hebben aan

ons op kunnen nemen. Vandaag gaan we deze diamant tegen het licht van de
invalshoek van gisteren houden. We willen bestuderen wat het inhoudt als we
het passieve zelfstandig naamwoord ‘geloof’ tot het actieve werkwoord ‘geloven’ maken. De dagen 1-3 van deze week draaien om de vraag waarom wij ons
ertoe moeten zetten een actief geloofsleven te hebben, en de dagen 4-5 laten
ons zien hoe dat moet. In de les van gisteren zagen we een geweldige motivatie
om een actief geloofsleven te leiden, gebaseerd op Efeziërs 1:19-20.
Wat werkt God, volgens Efeziërs 1:19-20, in het leven van hen die de uitdaging
aangaan in Hem te blijven geloven?

Hebreeën 11:6 noemt twee extra redenen om in God te blijven geloven. De duidelijkste reden is ook de belangrijkste. Gewoon omdat ons geloof God vreugde
geeft.
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In Hebreeën 11:6 staat het Griekse woord euaresteo. Lees de Strong definitie in
de kantlijn. Vergeet niet dat Strong gebaseerd is op de Statenvertaling, maar
welke Nederlandse vertaling je ook gebruikt, het oorspronkelijke Griekse woord
blijft hetzelfde.
Waarom zijn wij, volgens Openbaring 4:11, geschapen? ‘Gij Heere, zijt waardig
te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen
geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen’ (SV).

Als je Hebreeën 11:6 en Openbaring 4:11 naast elkaar legt, lijkt het zowel een
reden als een doel te zijn. Er is geen groter of belangrijker doel in ons leven dan
om God vreugde te geven. Ja, dat is zelfs de reden waarom wij geschapen werden. En gelukkig komen we daar niet bedrogen mee uit, en hoeven we er niet
bang voor te zijn. In Romeinen 12:2 staat dat Gods wil goed, volmaakt en welgevallig is. Hij stelt nooit teleur maar geeft altijd voldoening. Door de werking van
Gods goede wil in het leven van ieder van ons:
• wordt God verheerlijkt;
• wordt het lichaam van Christus opgebouwd;
• vinden onze zielen voldoening;
• wordt het evangelie bekend gemaakt in de wereld.
Als het hoofddoel van ons leven is God vreugde te geven, stelt Hebreeën 11:6
dat geloof het voornaamste middel tot dat kostbare doel is. We kunnen niet
van Gods volmaakte wil genieten en die ervaren zonder steeds actief te blijven
geloven. Lees Hebreeën 11 eens door. In week 4 en 5 zullen we zien hoe tien verschillende bijbelfiguren grote problemen in hun geloof overwonnen hebben.
Die mensen worden vaak de ‘geloofshelden’ genoemd. Je moet goed beseffen
dat hun namen in dat hoofdstuk juist genoemd worden omdat hun leven ondanks alles, God vreugde gaf, en de manier waarop was duidelijk: ‘door geloof.’
Onze roeping om God en ons geloof in Hem door Jezus Christus tot prioriteit in
ons leven te maken, wordt op een bijzondere manier beantwoord. Dat hebben
wij zeker niet verdiend.
Hoe zal God reageren op degenen die in Hem geloven en Hem zoeken
(Heb. 11:6)?
Zoek het op in de Statenvertaling:
Hij is een

dergenen die Hem zoeken. Is dat nog
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niet genoeg? Moeten wij ook nog beloond worden? En toch belooft Hij dat!
Herken je Gods hart daarin? Ja, Hij vraagt veel van ons als wij de roeping die
door God voor ons bepaald is gaan volgen, dat is ongetwijfeld waar. Maar wat
Hij bereid is om te doen voor hen die gehoorzaam zijn, gaat ons voorstellingsvermogen te boven.
Laat dit tot je doordringen: iedere keer dat jij de tijd en de moeite neemt God te
zoeken in een bijbelstudie zoals deze, en je je geloof gebruikt om toe te passen
wat je leert, dan zul je beloond worden. Ik denk niet dat je deze studie zult voltooien zonder allerlei beloningen te ontvangen. God is de gever van alle goede
dingen. Hij wil zegeningen over je uitstorten! God wil dat wij mannen en vrouwen zijn die Hij kan zegenen.
Gods vreugde is het doel. Ons geloof is het middel. Jij en ik zijn uitgenodigd om
God op zijn Woord te geloven. Het is misschien een openbaring voor je dat we
in Hem kunnen geloven om een beloning te ontvangen, zolang het verlangen
naar die beloning niet groter is dan ons verlangen naar Hemzelf. Vroeg of laat,
beste lezer, zal je op God gerichte geloof beloond worden. Je kunt God nooit
meer geven dan Hij jou geeft.

Nu is het jouw beurt
1. Ik denk dat je de definitie van het Griekse woord in Hebreeën 11:6 dat in de
zoeken

NBG’51 wordt vertaald met ‘wie Hem ernstig zoeken’, heel mooi zult vinden.

Grieks Strong

Lees de Strong definitie in de kantlijn.

Nr.: 1567
ekze’teo, ww

2. De zin ‘wie Hem ernstig zoeken’ staat weer in die Griekse werkwoordsvorm
waar we tijdens deze bijbelstudie telkens de nadruk op leggen. In het Neder-

1) zoeken, opzoeken

lands zou er een ‘hulpwerkwoord van aspect’ bij kunnen staan, namelijk ‘blij-

2) onderzoeken

ven.’ Als je afgaat op het gister genoemde advies van mijn leraar Grieks, wat

3) zoeken te hebben,

zegt de werkwoordsvorm ons dan over het soort zoeken dat God zal belonen?

vragen, verlangen
4) terugeisen, opeisen

Onthoud dat je niet ontmoedigd moet raken als je nu (nog) niet alles wat God
van je verlangt in praktijk brengt. Als je ergens in tekort schiet, bid er dan om!
Als wij naar Gods wil bidden, zullen we ontvangen waar we om vragen. Bid dat
je met je hart en wil Hem ijverig zoekt. En begin dan meteen in geloof te wande-
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len, als iemand die al heeft waar ze om gevraagd heeft. Begin God te zoeken in
zijn Woord en tijd door te brengen in gebed, en vraag Hem tegelijkertijd om een
honger en dorst om Hem hartstochtelijk te zoeken. Hij zal je geven wat jij zoekt!

Geloofsdagboek
Vul de zinnen aan die op jou van toepassing zijn.
Here, ik wil U vreugde geven, maar…

Mijn grootste struikelblokken om U ijverig te zoeken zijn…

(Bid voor elk struikelblok; vraag God om inzicht en kracht om die struikelblokken uit de weg te ruimen of er overheen te komen).
God, sommige beloningen die ik al ontvangen heb door U te zoeken zijn…

Here, ik moet weten dat uw liefde voor mij standvastig en onvoorwaardelijk is,
zelfs in tijden dat mijn leven U geen vreugde brengt.
(Lees Jesaja 54:10. Schrijf in antwoord daarop een gebed tot God op de volgende
regels; vermeld en ontvang wat Hij tegen je zegt).
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GodStops
Gedachten voor het slapengaan
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