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Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen (Hebreeën 11:6), dus onze
relatie met de Heer hangt ervan af. Het is geloof dat de dingen die God voor ons
bereid heeft, overzet vanuit de geestelijke wereld naar de natuurlijke wereld
(Hebreeën 11:1 - Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet). Ons geloof is de overwinning die
het ons mogelijk maakt om de wereld te overwinnen (1 Johannes 5:4 - Want al

wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de
wereld overwonnen heeft: ons geloof). Alles wat de Heer voor ons doet komt

binnen bereik door geloof.

Desondanks bestaat er veel verwarring over geloof en dat is altijd al zo geweest.
Het is net als het hebben van een computer, waarvan je het potentieel kent,
maar geen flauw idee hebt hoe je die moet gebruiken. Velen van ons weten hoe
frustrerend dat is. De Bijbel is onze handleiding met gedetailleerde instructies,
maar net als in het natuurlijke zijn er maar weinig mensen die de tijd nemen om
het werkelijk te bestuderen. Ze zijn ongeduldig en willen het op hun eigen
manier doen. Mogelijk hebben ze in een bepaalde mate succes, maar om
werkelijk bekwaam te worden, moeten ze het boek lezen.
Een van de gebieden omtrent geloof, die de mensen de meeste problemen
opleveren, is het denkbeeld dat we meer geloof moeten verwerven en dat
sommige mensen veel geloof hebben, terwijl anderen nagenoeg niets bezitten.
We steken er veel energie in, zoals een hond die achter z’n staart aan zit,
proberend iets te verkrijgen wat hij al heeft. Iedere wedergeboren christen heeft
reeds dezelfde kwaliteit en hoeveelheid geloof die Jezus heeft. Dat is fantastisch.
In Efeziërs 2:8 zegt Paulus: “Want door genade ben je behouden, door geloof, en
dat niet uit jezelf: het is een gave van God.” Het is Gods genade die ons gered
heeft, maar niet alleen Zijn genade. Als dat zo was zou iedereen gered zijn
omdat Gods genade aan ieder mens verschenen is (Titus 2:11).
We moeten geloof hebben in Gods genade, maar het geloof dat we gebruiken is
niet ons eigen menselijke geloof. Dit vers geeft aan dat geloof die gave van God
is.
Er is een menselijk geloof, dat gekoppeld is aan ieder menselijk wezen, en er is
een bovennatuurlijk geloof van God, dat slechts tot diegenen komt die het goede
nieuws ontvangen.
Menselijk geloof kan slechts geloven wat het kan zien, proeven, horen, ruiken, of
voelen, het wordt begrensd door de vijf zintuigen. Door gebruik te maken van
menselijk geloof, kunnen we in een stoel zitten, waar we nog nooit in gezeten
hebben en geloven dat hij ons zal ondersteunen. We vliegen in vliegtuigen,
terwijl we niet helemaal begrijpen hoe ze werken, en de piloot kennen we niet;
desondanks vertrouwen we erop dat alles in orde is. Dat vraagt menselijk geloof
dat God aan iedere persoon gegeven heeft.
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Maar wat nou als ik je zou vragen te gaan zitten in een stoel die je niet zou
kunnen zien? Of wat nou als de stoel één van zijn poten miste en scheef staat?
Op zo’n stoel zou je met menselijk geloof niet gaan zitten. Zou jij in een vliegtuig
gaan vliegen als je kon zien dat de motor los hing, of wanneer de banden lek
waren? Je zintuigen zouden je dat verbieden.
Maar als we het over God hebben, moeten we dingen geloven die we niet kunnen
zien. Je hebt zowel God als de duivel nog nooit gezien. Je hebt hemel noch hel
gezien. Je hebt geen zonde gezien en je zou niet weten hoe je eruit zou zien als
jouw zonden weggenomen zouden worden. Maar je moet al deze dingen geloven
om wedergeboren te kunnen worden. Hoe kun je geloven in dingen die je niet
kunt zien? Het antwoord is dat je niet in onzichtbare dingen kunt geloven met
menselijk geloof. Je hebt Gods bovennatuurlijke geloof nodig.
Romeinen 4:17 zegt: “God… en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn.” Gods
geloof gaat verder dan het zichtbare. Gods geloof werkt bovennatuurlijk, voorbij
de beperkingen van ons natuurlijke geloof.
De context van dit vers uit Romeinen spreekt erover hoe God Abraham en Sara
op hun hoge leeftijd bovennatuurlijk met een kind zegende. Abraham was 100 en
Sara was 91 toen Isaac werd geboren. Het jaar voor de geboorte van Isaac, toen
Abraham nog steeds geen kind had bij zijn vrouw, vertelde God hen dat het kind
op komst was. Hij veranderde daarbij de naam van Abram in Abraham en die
van Sarai in Sara. Abram betekende “verheven vader”, maar Abraham betekent
“vader van een menigte volkeren”. God veranderde de naam van Abram en
noemde hem ‘vader van een menigte’ voordat het tot stand kwam. Romeinen
4:17 verklaart deze actie door te zeggen dat “God de dingen die niet zijn, roept
alsof zij zijn”.
Genesis 1:3 vertelt ons dat ten tijde dat de Heer het universum schiep, Hij de
eerste dag licht schiep, maar de zon, maan en sterren schiep Hij pas op de
vierde dag (Genesis 1:14-19). De Heer riep eerst licht tot aanzijn en schiep vier
dagen later een bron voor het licht om vandaan te komen. Dat is niet de manier
waarop natuurlijke mensen dingen doen. Wij zijn beperkt, maar God roept
dingen die er niet zijn alsof ze er zijn. Dat is bovennatuurlijk.
Dat is het soort geloof dat we moeten aanwenden om redding te ontvangen. We
moeten geloven in God die we nog nooit hebben gezien en geloven dat onze
zonden zijn vergeven, wat we niet op een natuurlijke manier kunnen bewijzen.
Het vraagt Gods bovennatuurlijke geloof om redding te ontvangen. Waar halen
we dat vandaan? Dat halen we uit Gods Woord.
Romeinen 10:17 zegt: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door
het Woord van God.” We gaan Gods geloof binnen middels Zijn Woord.
Wanneer we Gods Woord horen, bekrachtigt de Heilige Geest dit en ontvangen
we de waarheid, Gods bovennatuurlijke geloof komt dan bij ons binnen. We
waren zo behoeftig dat we het goede nieuws niet eens op eigen kracht konden
geloven. God was genoodzaakt ons Zijn manier van geloven beschikbaar te
stellen, zodat we Hem konden geloven en Zijn redding konden ontvangen. Wij
werden gered door gebruik te maken van Gods bovennatuurlijke kracht om Zijn
genade te kunnen ontvangen.
Wanneer we eenmaal Gods bovennatuurlijke geloof ontvangen hebben bij onze
redding, gaat het niet meer bij ons weg. Galaten 5:22-23 zegt: “De vrucht van
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de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
GELOOF, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.”
Geloof wordt een permanent deel van ieders wedergeboren geest. Soms
gebruiken we Gods soort geloof, dat aanwezig is in onze geest, en andere keren
doen we dat niet. De waarheid is, het is altijd aanwezig. Er is geen gebrek aan
geloof in iedere ware christen. Er is alleen maar een gebrek aan kennis en het
toepassen van wat God ons al gegeven heeft.
Romeinen 12:3 zegt: “God heeft aan ieder mens DE maat van geloof
toebedeeld.” God heeft geen verschillende maten van geloof gegeven; wij allen
hebben DE maat van geloof gekregen. Als ik soep aan een heleboel mensen zou
moeten serveren en ik dezelfde soeplepel zou gebruiken om te serveren, dan zou
deze soeplepel DE maat zijn. Iedereen zou dezelfde hoeveelheid soep krijgen
omdat ik dezelfde maateenheid hanteerde. Zo is het ook met Gods geloof. Hij
heeft slechts één maat gebruikt. Alle wedergeboren christenen hebben dezelfde
maat van geloof gekregen.
Dat is wat de apostel Petrus in 2 Petrus 1:1 zei: “Simeon Petrus, een

dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een
geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van
Zaligmaker, Jezus Christus.” Het Griekse woord dat vertaald
kostbaar’ is ‘isotimos’, wat letterlijk ‘dezelfde waarde of eer’

even kostbaar
onze God en
is met ‘even

betekent. We
hebben hetzelfde geloof dat Petrus gebruikte toen hij Dorcas uit de dood
opwekte (Handelingen 9:36-42), en toen hij mensen genas door hen slechts met
zijn schaduw aan te raken (Handelingen 5:15).
We hebben hetzelfde geloof dat Paulus had. Paulus zei in Galaten 2:20 “Ik ben

met Christus gekruisigd; 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 van de Zoon van
God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft (St.Vert.
1977).” Paulus zei niet dat hij leefde door het geloof IN de Zoon van God, maar

door het geloof VAN de Zoon van God. Het was het geloof van Jezus. Als er
slechts één maat van geloof is (Romeinen 12:3), dan hebben ook wij het geloof
van Jezus.
We hebben dezelfde hoeveelheid en kwaliteit van geloof die Jezus had; daarom
kunnen we dezelfde werken doen die Jezus deed wanneer we deze waarheid
ontvangen en beginnen te gebruiken wat we hebben. Johannes 14:12 vast en

zeker is het, zeg ik u: wie mij vertrouwt, de werken die ik doe zal ook hij doen,
ja grotere dan deze zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga - Naardense Bijbel.

Omdat veel christenen dit niet begrepen hebben, hebben zij hun tijd besteed aan
het vragen om geloof, en om meer geloof. Hoe moet God zo’n gebed nou
verhoren?
Als ik jou mijn Bijbel zou geven en je zou je vervolgens naar me toekeren en mij
om mijn Bijbel vragen, wat zou ik dan moeten doen? Ik zou waarschijnlijk met
stomheid geslagen zijn, me onderwijl afvragend wat er mis is met je. Dat is de
reden waarom er geen antwoord komt als we de Heer smeken om meer geloof.
Hetzelfde geloof dat Jezus heeft, hebben we namelijk al.
Onze Heer zei inderdaad dat Hij nog nooit zo’n groot geloof gemanifesteerd had
gezien als dat van de centurion (Mattheüs 8:10) en ook sprak Hij van het kleine
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geloof van Zijn discipel (Mattheüs 8:26). Hij sprak echter over hoeveel geloof Hij
zag. Niemand van ons gebruikt al het geloof dat ons gegeven is.
In dat opzicht hebben sommigen meer geloof dan anderen, maar technisch
gesproken gaat het over meer geloof dat ten toon gespreid wordt of dat meer
functioneel is. Ons is allemaal DE maat van geloof gegeven.
Dit is een ingrijpende waarheid die je zienswijze totaal zal veranderen, evenals
de resultaten die jouw geloof produceert. De meeste mensen twijfelen er niet
aan dat geloof werkt. Zij twijfelen er alleen maar aan of zij genoeg geloof in huis
hebben om de klus te klaren. Als satan je blind kan maken voor deze waarheid,
dan kan hij je afhouden van het gebruiken van het geloof dat je hebt. Het
begrijpen van deze waarheid zal dingen radicaal veranderen.
Filemon 1:6 zegt: “Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren
in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus.” Merk

op dat Paulus niet bidt dat Filemon wat meer zal krijgen van God. Hij bad dat dit
geloof zou starten met te gaan werken daar hij erkende wat hij al had. Met ‘in de
kennis van’ wordt bedoeld, ‘erkennen, herkennen, of de ontvangst bevestigen
van’. Je kunt alleen de ontvangst bevestigen van iets dat je al hebt. We hebben
het geloof van God en het zal beginnen te werken als we de ontvangst daarvan
bevestigen.
Hoe meer je bewust bent van geloof en hoe het werkt, des te beter het voor je
zal werken. Als het hebben van het geloof van Jezus het enige zou zijn wat je
weet, dan zou dat hopeloosheid wegnemen en je motiveren. Mensen zouden
uiteindelijk resultaten gaan zien als ze gewoon zouden blijven proberen, maar ze
geven makkelijk op omdat zij geloven niet in huis te hebben wat daarvoor nodig
is. Dat is niet waar. De Heer heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. We
hoeven alleen maar de ontvangst te bevestigen van wat we hebben en de wetten
gaan leren kennen die de werking van Gods geloof aansturen.
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