SEED

& BREAD

FOR THE SOWER

JES.55:10

FOR THE EATER

korte Bijbelse boodschappen van

THE WORD OF TRUTH MINISTRY
Otis Q. Sellers, Bijbelleraar
Vertaling © Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland
www.lachairoi.org

Nr. 105

Wat is geloof?
Naar mijn overtuiging is het woord geloof het meest misbruikte en
verkeerd gebruikte woord in de Nederlandse taal. Er zijn maar heel
weinig mensen die enig inzicht hebben in de werkelijke betekenis, zoals
deze is bepaald door het gebruik ervan in het Woord van God. Als aan
mensen die er voortdurend over spreken wordt gevraagd het te
definiëren, ontdekken we dat zij er geen definitie van kennen en als zij
een poging doen er een verklaring voor te geven, komen zij met een
opmerkelijke hoeveelheid onkunde, bijgeloof en onzin op de proppen. Ze
gebruiken het woord geloof als ze hoop, vertrouwen, zekerheid, wens,
gedachte, of verlangen bedoelen. Niets van dit alles is geloof of is een
equivalent van de Bijbelse betekenis ervan.
Als we het op een rijtje zetten, zouden we verbaasd zijn te ontdekken
hoeveel daden van mensen door hun medemensen worden betiteld als
‘geloof.’ Zelfs optimisme en vrome wensen worden met deze term
aangeduid. In de godsdienstige wereld worden veel dingen geloof
genoemd die nooit en te nimmer zo zouden worden genoemd als het
woord nauwgezet en eerlijk zou worden gedefinieerd. Dat gebeurt omdat
de godsdienstige mens vijandig staat tegenover exacte definities. Zelfs
mensen van de wereld spreken vaak over geloof. Het is een term die je
vaak hoort op renbanen en in speelhallen.
We horen christelijke mensen dingen zeggen als: ‘Ik heb geloof dat God
een koper zal sturen voor mijn huis.’ Als er dan een koper komt
opdagen, ervaart men dat als Gods beloning voor hun ‘geloof’ en
vervolgens kijken ze enigszins meewarig naar iemand die zijn huis ook

moet verkopen, maar die nog geen koper heeft gevonden. ‘Waar is je
geloof?’ wordt dan aan mensen in zo’n situatie lomp gevraagd. Mijn
antwoord op dit alles is dat ik het niet nodig vind te geloven dat God Zich
met de handel in onroerend goed bezighoudt.
Mensen van deze wereld gebruiken het woord geloof in
overeenstemming met hun wereldse opvattingen, maar een man van
God zou hen daarin niet moeten navolgen. Als de gelovige in Jezus
Christus het woord geloof zou gebruiken in overeenstemming met de
manier waarop het gebruikt wordt in het Woord van God, zou hij meteen
een duidelijk onderscheid tussen hemzelf en de verwarde godsdienstige
wereld vaststellen, althans voor zover hij zich wil onderscheiden. In deze
tijd zijn er helaas maar weinig die daarvoor voelen. We willen echter niet
anders zijn uit een tegendraadse houding. We willen alleen maar Bijbels
zijn en de aanwijzing van God volledig gehoorzamen: ‘houd het
voorbeeld der gezonde woorden’ (II Tim. 1:13, St.Vert.).
Omdat mensen door geloof worden gerechtvaardigd en hun geloof wordt
toegerekend als gerechtigheid (Rom. 4:5,11), omdat we zijn gered door
geloof (Ef. 2:8), omdat we boven alles het schild des geloofs ter hand
moeten nemen (Ef. 6:16), omdat het zonder geloof niet mogelijk is om
God welgevallig te zijn (Hebr. 11: 6), omdat de Here Jezus zowel de
leidsman als de voleinder des geloofs is (Hebr. 12:2) en omdat het
einddoel van ons geloof de zaligheid der zielen is (I Petr. 1:9), moeten
we absoluut nauwkeurig nagaan wat God heeft bedoeld toen Hij mensen
inspireerde om het woord geloof op te schrijven en verder alles wat Hij
daarover heeft gezegd.
Een van de grootste struikelblokken in ons onderzoek naar Gods
waarheid is dat belijdende christenen er niet in slagen de betekenis van
uitdrukkingen die God steeds opnieuw heeft gebruikt, te begrijpen. Het
woord geloof is er één van en het misbruik en verkeerde gebruik van dit
woord heeft tot vele misvattingen geleid.
Het is niet gemakkelijk om een eenvoudige definitie te geven van een
gecompliceerd en abstract woord, maar we kunnen beginnen met vast te
stellen dat geloof een daad is, het is iets dat beoefend wordt, het
verrichten van een handeling. Hierover kunnen we het allemaal eens zijn
en daarom zal onze volgende stap zijn te ontdekken wat voor soort daad
of handeling in Gods ogen wordt aangemerkt als geloof. Welke
menselijke praktijk is het waard om zo gekwalificeerd te worden?
In de Bijbel is de fundamentele daad van het geloof altijd het geloven
van God op Zijn woord en het daarnaar handelen. De Goddelijke kant
van geloof is dat God spreekt en iets zegt. De menselijke kant is dat we
Hem op Zijn woord nemen en reageren in overeenstemming met wat Hij

heeft gezegd. Al deze elementen moeten aanwezig zijn voordat er
sprake kan zijn van een daad die als geloof kan worden aangemerkt.
Ondanks de zwakke vertaling van Romeinen10:7 is het volkomen waar
dat: ‘het geloof uit het gehoor is, en het gehoor door het Woord Gods’
(Rom. 10:17, St.Vert.). ‘Door het geloof’ heeft Abraham Izaäk geofferd.
Hij werd op de proef gesteld om te zien of hij God op Zijn woord kon
geloven en daarnaar kon handelen (Hebr. 11:17). Hij had evenwel een
directe boodschap van God waarin hem werd gezegd datgene te doen
waaraan hij was begonnen. Als een dergelijk woord niet had geklonken,
zou zelfs de gedachte om zijn zoon te offeren een gruwelijke zonde zijn
geweest.
Het duidelijkste voorbeeld van geloof wordt vermoedelijk in Lucas 5:1-6
gevonden. Onze Heer was bij het meer Gennesaret aan het onderwijzen
en er drongen zoveel mensen om Hem heen om het Woord van God te
horen, dat er gevaar bestond dat Hij in het meer zou worden geduwd. Er
lagen twee vissersschepen dichtbij. Een lange nacht van arbeid was
achter de rug en de vissers waren uit hun schip geklommen om hun
netten schoon te maken. Hij ging in één van de boten, die van Simon, en
vroeg hem om een stukje uit de kust te varen. Toen ging Hij zitten om
het volk vanuit het schip te onderwijzen.
Toen de Heer had opgehouden te spreken, richtte Hij Zich tot Simon en
zei: ‘Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen.’ Simon had
dus een directe uitspraak van de Heer. Het was aan hem gericht en
persoonlijk voor hem bedoeld en hiermee werd hem de mogelijkheid
gegeven om een daad des geloofs te verrichten, een mogelijkheid om
God op Zijn woord te geloven en daarnaar te handelen. Hij liet echter in
eerste instantie een zwak protest horen. Een nat visnet van touw
uitwerpen en weer inhalen was een buitengewoon zwaar karwei. Ze
hadden dat steeds weer gedaan in de afgelopen nacht, maar zonder
resultaat. Ze hadden gevist op de beste visgronden. Waarom zouden ze
dan verwachten ook maar iets te vangen in de drukbevaren route waar
kleine bootjes voortdurend van en naar de kust voeren. Hij maakte zijn
protest duidelijk met de woorden: ‘Meester, de gehele nacht door
hebben wij hard gewerkt en niets gevangen.’ Hij liet hierop echter
onmiddellijk een woord van geloof volgen: ‘Maar op uw woord zal ik de
netten uitzetten.’ En toen dit woord van geloof werd gevolgd door een
daad (het werk) van geloof, resulteerde dat in een enorme vangst die
beide schepen vulde.
Alles wat als daad des geloofs kan worden betiteld, wordt samengevat in
de woorden van onze Heer toen Hij zei: ‘Een ieder nu, die deze mijn
woorden hoort en ze doet’ (Matt. 7:24). Daarom herhaal ik nog eens de

definitie: ‘Geloof is God op Zijn woord nemen en daarnaar handelen.’
Om geloof beter te begrijpen, zullen we de woorden van Christus tot Zijn
discipelen in Mattheüs 17:20 overdenken: ‘Want voorwaar, Ik zeg u,
indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg
zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en
niets zal u onmogelijk zijn.’ Een ‘mosterdzaad’ was een Hebreeuws
idioom dat gebruikt werd als men de geringe hoeveelheid van iets wilde
beschrijven.
Er zijn velen die de hand op deze belofte hebben gelegd en als dat niet
tot resultaat leidde hebben ze dat toegeschreven aan het feit dat ze zelfs
zo’n klein beetje geloof niet bezaten. Aan de andere kant zouden ze
moeten toegeven dat als iemand zelfs niet zo’n klein beetje geloof heeft,
hij zich nauwelijks een kind van God kan noemen. Daarom durf ik,
zonder mezelf op de borst te slaan, vrijmoedig te beweren dat ik meer
geloof heb dan dit, ja, duizend maal meer. Toch kan ik geen bergen
verzetten, zelfs geen heuveltje. En de reden dat ik dat niet kan, is dat ik
geen woord van God heb dat Hij één of andere berg verplaatst wil
hebben; er is daarom geen fundament waarop ik zelfs maar het kleinste
beetje geloof zou kunnen baseren. Maar als God tot mij zou zeggen:
‘Zorg ervoor dat de San Jacinto verplaatst wordt en in de oceaan wordt
geworpen,’ zou ik op de plaats blijven staan waarop Hij tot mij gesproken
heeft, me omdraaien naar deze grote berg en zeggen: ‘Verplaats ja naar
die plek’ en de berg zou ogenblikkelijk zijn vertrokken. Aangezien ik een
dergelijk woord niet van Hem heb ontvangen, zal elke berg in Zuid
Californië vooralsnog veilig blijven staan op de plaats waar hij zich nu
bevindt.
Een andere veelzeggende geschiedenis die de werking van echt geloof
illustreert, vinden we in Lucas 17:12-19. Er wordt ons daar verteld dat
toen de Here Jezus een zeker dorp binnenging, Hij tien mannen
tegenkwam die melaats waren en die, in overeenstemming met de
strenge sociale code en godsdienstige wetten van die tijd, op ruime
afstand stonden van hen die om de Heer heen dromden. Maar zij
konden roepen en dat deden ze ook. Ze riepen zo hard ze konden:
‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons!’
Melaatsheid was, zoals we in de Bijbel zien, de ‘ziekte der ziekten’
(Trench). Het was niet veel beter dan levend dood zijn, een verderf dat
de bronnen van het leven vergiftigde, een gestage ontbinding van het
gehele lichaam, waardoor de ene na de andere ledemaat verteerde en
afviel.
Toen de Heer hun roep hoorde en deze mannen zag, was alles wat Hij
antwoordde: ‘Gaat heen, toont u aan de priesters.’ Het was een zeer

vreemde opdracht aan deze ellendige mensen om ze in hun toestand op
pad te sturen voor een lange vermoeiende reis. Zij hadden evenwel een
woord van God en als zij daarnaar zouden handelen zou dat van hun
kant geloof zijn en zij zouden de beloning voor dat geloof ontvangen. En
zo gingen zij op weg.
Moet je ze eens zien! Ziek, vermoeid, ellendig, gehandicapt; één die een
hand mist, de ander een voet, anderen weer tenen en vingers. Dat is
waarschijnlijk de toestand waarin men melaatsen in die tijd aantrof. Toch
was tegen hen gezegd dat zij naar Jeruzalem moesten gaan om zich
aan de priesters te laten zien. Zij namen evenwel de Heer op Zijn woord,
verzamelden hun schamele bezittingen en leunend op hun miserabele
krukken, zwakkeren die door de sterkeren werden ondersteund, gingen
zij op weg naar de tempel waar de priesters gevonden konden worden
om aan hen hun wonden en kwalen te tonen. Zij wisten waarschijnlijk dat
de priesters zouden weigeren hen te ontvangen, laat staan naar hun
ellendige toestand te kijken. Zij gingen desondanks op weg – niet in
hoop, maar in geloof. En er wordt ons gezegd dat terwijl zij heengingen,
zij gereinigd werden. Ze hadden God op Zijn woord genomen en
daarnaar gehandeld.
Een persoonlijk woord is hier wel op zijn plaats. Ik geloof dat het woord
van God tot mij in de Bijbel ligt besloten en dat we in deze bedeling
beperkt zijn tot het geschreven Woord. Daarom is het al zestig jaar lang
mijn gewoonte dit boek te bestuderen en God op Zijn Woord te nemen
en daarnaar te handelen. Ik weet dat geloof zonder werken dood is en ik
wil niets te maken hebben met een dood geloof. Voor mij bestaat dat
werk er uit dat ik reageer in overeenstemming met wat is gezegd. Het
‘werk’-gedeelte bestaat er soms alleen uit dat ik daarmee in
overeenstemming denk. Op andere momenten moet ik daarnaar
handelen.
Alles wat ik moet weten over iets in de Bijbel, is dat het correct is
vertaald, op de juiste manier wordt opgevat en dat het ‘recht gesneden’
is -- dat wil zeggen: bedoeld als aanwijzing voor mij als kind van God dat
leeft in de bedeling der genade – en dan zal ik het als de absolute
waarheid accepteren, alle implicaties ervan nagaan en alle
consequenties ervan aanvaarden.

