Delta groeistudie – karakter

(3) Wandelen in geloof

OPDRACHT





Bid. Aan het begin en als kring aan het eind.
Bespreek. Wat zijn bijbelse beloften en wat is geloof?
Bestudeer en bespreek. Hoe maak je aanspraak op bijbelse beloften?
Deel de studie uit. Aan het begin.
LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER
A. BELOFTEN EN GELOOF

In het Oude en het Nieuwe Testament staan heel veel beloften van God aan mensen. Mogen we in deze tijd beloften van
God in de Bijbel toepassen in ons eigen leven?
1. Wat is een bijbelse belofte?
‘Een bijbelse belofte’ is een verklaring van God om iets goeds te doen of iets kwaads te verhinderen.
Deze verklaring van God is:
 waar (Numeri 23:19)
 soeverein (van geen hoger gezag afhangend) (Jesaja 14:24,27)
 genadig (de mens heeft er geen recht op en kan het ook niet verdienen) (Romeinen 4:16)
 wordt of aan een specifiek persoon of aan een meer algemene groep mensen gedaan
 wordt met of zonder voorwaarden gedaan
 kan intussen al vervuld of nog niet vervuld zijn
 heeft een dreigende keerzijde – heeft kwade gevolgen als je God ongehoorzaam bent (Jozua 23:14-16; Jeremia 18:5-10).
Je mag als christen aanspraak maken op elk belofte in de Bijbel die op jou van toepassing is. Je mag verwachten dat God zal
doen wat Hij beloofd heeft.
2. Het doel van Gods beloften in de Bijbel
God geeft beloften om je relatie met Hem te ontwikkelen, je karakter te heiligen en je bediening te zegenen.
3. Al Gods beloften in de Bijbel gaan alleen in Jezus Christus in vervullingen en alleen aan mensen die geloven in
Jezus Christus
De sleutel tot alle beloften in de Bijbel is 2 Korintiërs 1:20: “Want hoevele beloften Gods er ook zijn (in het Oude en in het
Nieuwe Testament), in Hem (Christus) is het: Ja” (NBG). Alle gelovigen in de Messias gedurende de Oude Testament
periode en alle gelovigen in Christus gedurende de Nieuwe Testament periode zijn erfgenamen van alle beloften die God
ooit gedaan heeft in de Bijbel (zie Galaten 3:29; Efeziërs 3:6; Hebreeën 9:15)! Daarom mogen alle gelovigen in Jezus
Christus uit alle volken (dus ook jij) aanspraak maken op alle beloften in de hele Bijbel die op hen van toepassing zijn en de
vervulling daarvan met vertrouwen en verwachting tegemoet zien.
4. Geloof opent de deur tot de beloften in de Bijbel
Ten einde aanspraak te maken op een belofte heeft een christen geloof nodig – geloof in God die de belofte maakt en geloof
dat God zijn belofte zal vervullen!
 Geloof betekent niet stoppen je hoofd te gebruiken.
Het christelijke geloof is niet een sprong in het duister! Geloof begint niet daar waar je stopt met nadenken. Het christelijke
geloof is gebaseerd op feiten! De Bijbel staat vol met feiten over dingen die God gezegd en gedaan heeft in onze geschiedenis.
Hier bestaat heel veel bewijsmateriaal voor!
 Geloof is Gods werk in jouw leven en ook Gods gave aan je.
God spreekt eerst zijn Woord tot je, het raakt je denken en je hart aan en dan alleen ben je instaat met geloof en
gehoorzaamheid te antwoorden. Geloof is dus niet iets wat jij zelf tot stand brengt. Het is een geschenk van God uit genade
die jij met lege handen mag aannemen (Filippenzen 1:29).
 Geloof is zeker zijn van dingen die je hoopt of verwacht.
Geloof is overtuigd zijn van de dingen die je nog niet kan zien (Hebreeën 11:1). De beloften die God gemaakt heeft zijn nog
niet in vervulling gegaan en behoren nog tot jouw toekomst. Als gelovige leef je echter alsof deze toekomstige beloofde
dingen al een tegenwoordige werkelijkheid zijn, zo zeker of overtuigd ben je dat God zal doen wat Hij beloofd heeft
(Romeinen 4:20-21)! Wat je fysieke oog of ervaring betreft, zijn deze beloofde dingen nog niet zichtbaar en alleen
toekomstig. Maar wat je geestelijke oog of geloof betreft, zijn deze beloofde dingen zichtbaar en al een werkelijkheid
(Hebreeën 11:10,13,16,27). Door je geloof neem je God op zijn Woord en richt je leven in volgens Gods Woord.
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 Geloof is een getuigenis.
Het geloof van de gelovigen gedurende de oudtestamentische periode werd als ‘een getuigenis’, d.w.z. een goddelijke
aanbeveling in het Oude Testament opgetekend. De auteur van de brief aan de Hebreeën zette een aantal voorbeelden van
geloof in een historische volgorde en gaf daarmee een overzichtelijke samenvatting van Gods verlossingsplan zoals het
voortschrijdt van ‘de periode van belofte’ (het Oude Testament) tot ‘de periode van vervulling’ (het Nieuwe Testament).
Het Nieuwe Testament begint met de eerste komst van Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën
12:2, SV).
 Geloof is jouw antwoord op Gods Woord, werk en gaven.
(1) Eerst horen. Je moet eerst horen in wie en in wat je moet geloven. Zonder het horen van Gods Woord is geloof
onmogelijk (Romeinen 10:17). Met je oren hoor je het evangelie, Gods onderricht, Gods bevel en Gods belofte.
(2) Dan geloven. Met je hart geloof je dat wat God zegt waar is, ook voor jouw persoonlijk (Romeinen 10:9b,10a).
Je gelooft het evangelie, Gods onderricht, Gods bevel of Gods belofte.
(3) En aanroepen. Met je mond roep je God aan (Romeinen 10:10:9a,10b,13). Je geloof wordt uitgedrukt in je gebed.
Je neemt Jezus Christus aan (Johannes 1:12) of vraagt Jezus Christus in je hart en leven te komen (Openbaring 3:20).
Je belijdt dat je gelooft wat Hij je leert. Je zegt: ‘Ja’ op zijn bevel. Of je zegt dat je zijn belofte gelooft en vraagt Hem nu
zijn belofte werkelijkheid in je leven te maken (Exodus 33:14-17; Handelingen 4:29).
(4) Ten slotte handelen. Met je hele lichaam reageer je op zijn Woord. Je geloof resulteert in iets en draagt vrucht in je
leven. Je voert zijn onderricht uit. Je gehoorzaamt zijn bevel. Of je neemt stappen in geloof gebaseerd op Gods
belofte: “Waag grote dingen voor God en verwacht grote dingen van God!”
B. AANSPRAKEN MAKEN OP BIJBELSE BELOFTEN
‘Aanspraak maken op een belofte’ houdt in dat je hoort wat God belooft, dat je gelooft dat God de waarheid spreekt, dat je
besluit vast te houden aan die belofte van God en dat je verwacht dat God zal doen wat Hij beloofd heeft.
Maar je mag en kan alleen aanspraak maken op een bijbelse belofte als je dat op een bijbels verantwoorde manier doet. Maak
alleen aanspraak op een bijbelse belofte na grondig onderzoek over de juiste uitleg van de belofte en wanneer de Heilige
Geest je heel duidelijk leidt om aanspraak te maken op die belofte.
1. De juiste uitleg van het bijbelgedeelte. Gebruik de regels voor uitleg van de Bijbel om elk bijbelgedeelte correct uit te
leggen. Onderzoek tot welk soort literatuur het gedeelte behoort: onderricht, geschiedenis, poëzie of profetie. Ga nooit
boven wat in de Bijbel geschreven staat (1 Korintiërs 4:6b). Zonder de correcte uitleg is je reactie gebaseerd op dwaling.
2. Is dit een belofte of niet? Is het bijbelgedeelte echt een belofte van God? Bijvoorbeeld, een historische tekst over de
toename van Jakobs bezittingen (Genesis 30:25-43) is nog geen belofte van God dat ook de bezittingen van christenen
zullen vermeerderen. Het is onjuist om te beweren dat God materiële rijkdom aan christenen belooft. Mensen, die denken
dat het christelijk geloof (godsvrucht, NBG) hun geldelijk gewin brengt, zijn van de waarheid berooft (1 Timoteüs 6:3-10)!
Sommige christenen beschouwen een tekst, die niets met een belofte te maken heeft, als een persoonlijke belofte aan hen of
ze gaan doelbewust op zoek naar een tekst in de Bijbel die ze op hun eigen manier en tot hun eigen voordeel uitleggen.
Maar christenen hebben niet van God de vrijheid gekregen om Gods woorden in een bepaald bijbelgedeelte op hun eigen
manier uit te leggen of in een belofte te veranderen. Als mensen dat toch doen, kan dat leiden tot grote teleurstelling, tot
twijfel in God en zijn Woord, tot dwaling, schade en zelfs een gevaar voor anderen.
3. Is de belofte al in vervulling gegaan in de bijbelse geschiedenis? Christenen mogen geen aanspraak maken op beloften
wanneer deze beloften niet meer geldig zijn. Bijvoorbeeld, Gods belofte aan Abraham dat Hij het land van de rivier van
Egypte tot de grote rivier, de Eufraat, aan Abrahams nageslacht zou geven (Genesis 15:18), is al in de tijd van Salomo
volkomen in vervulling gegaan (Jozua 21:43-45; 1 Koningen 4:20; 5:1)! Joden en Arabieren vandaag hebben geen bijbelse
bevoegdheid nog steeds aanspraak te maken op deze belofte aan Abraham.
4. Is de belofte specifiek of algemeen? Bepaal of deze belofte op haar oorspronkelijke plaats aan een specifieke persoon,
aan een specifieke groep of aan alle mensen gemaakt werd. Bijvoorbeeld, Gods belofte om het leven van Hizkia na een
ernstige ziekte met 15 jaar te verlengen, werd alleen aan Hizkia en niet aan enig andere gelovige gedaan (Jesaja 38:1-8)!
Christenen mogen geen aanspraak maken op een bijbelse belofte dat niet aan hen gemaakt is! Maar de belofte in Psalm 1:1-3
wordt aan alle mensen gedaan. Alle christenen mogen daarop aanspraak maken.
5. Is de belofte voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Christenen mogen geen aanspraak maken op beloften waarvan zij
de voorwaarden niet vervullen. Bijvoorbeeld, een christen die in zijn wandel toch luistert naar de raad van slechte mensen en
wel blijft stilstaan op de weg van zondaars en zit bij spotters mag geen aanspraak maken op Gods belofte in Psalm 1:3,
namelijk: dat hij zal zijn als een boom die aan de oever van een beek staat en volop vrucht draagt en dat alles wat hij
onderneemt een succes zal zijn.
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C. MAAK AANSPRAAK OP EEN BIJBELSE BELOFTE OP EEN BIJBELS VERANTWOORDE MANIER
1. Reageer op Gods belofte met geloof. Lees Romeinen 4:20-21; Hebreeën 11:6. Zonder geloof is je aanspraak op een
belofte tevergeefs. Zonder geloof kun je de vervulling van de belofte niet zien, omdat je alleen maar kijkt naar wat zich voor je
eigen ogen afspeelt. Dan zie je niet wat God doet. “Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare. We
leven in vertrouwen (geloof) op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar” (2 Korintiërs 4:18; 5:7).
2. Reageer op Gods belofte met gehoorzaamheid aan de voorwaarden verbonden aan de belofte. Lees Jakobus 2:14-22.
Zonder gehoorzaamheid is je aanspraak op een belofte hypocriet. Dat kan tot gevolg hebben dat beloften niet vervuld worden
en je diep teleurgesteld wordt. Geloof wordt pas zichtbaar en beloften worden pas vervuld als je gehoorzaam bent aan God.
3. Reageer op Gods belofte met geduld, ijver en doorzettingsvermogen. Lees Hebreeën 6:10-12; 10:35-36. Zonder
geduld en ijver wordt je aanspraak op een belofte een compromis. Ongeduld kan ertoe leiden dat je zaken op je eigen manier
gaat regelen en zelf probeert je eigen gebeden te beantwoorden. Zonder doorzettingsvermogen krijg je misschien nooit wat
beloofd is. God die de belofte geeft, is ook Degene die de belofte vervult. Maar Hij vervult zijn belofte op zijn eigen tijd en
op zijn eigen wijze!
4. Reageer op Gods belofte in afhankelijkheid en overgave aan God. Lees Romeinen 8:28; Hebreeën 11:13-16,39-40.
Zonder afhankelijkheid en overgave is je aanspraak op een belofte arrogant en rebels. Wanneer een belofte onvervuld blijft,
dan moet je jezelf onderwerpen aan Gods wil en leiding. God blijft altijd soeverein en staat boven alle beloften. Soms blijft
een belofte onvervuld omdat God – boven alles – juist het beste met je voor hebt. Soms is de vervulling van een bepaalde
belofte niet het beste voor je. Daarom zeggen realistische christenen ook aan het einde van hun gebed, “Laat niet wat ik wil,
maar wat U wilt gebeuren” (Lucas 22:42). Een beter antwoord dan Gods volmaakte wil is namelijk ondenkbaar!
D. VOORBEELDEN VAN ALGEMENE BELOFTEN IN DE BIJBEL
1. De voorwaarde: “Denk na over Gods Woord bij dag en bij nacht”.
De belofte: “Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren
niet. Alles wat hij doet komt tot bloei” (Psalm 1:2-3).
2. De voorwaarde: “Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer.”
De belofte: “In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn” (1 Korintiërs 15:58).
3. De voorwaarde: Geef Gods woorden door aan andere mensen.
De belofte: Omdat God beloofd heeft dat zijn woorden nooit vruchteloos naar Hem terugkeren, zonder eerst te doen
wat Hij wil en te volbrengen wat Hij gebied (Jesaja 55:10)!
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