
 
 

 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Geloven 
 

Kan iemand zeggen dat hij in het Woord gelooft, maar het Woord niet DOET? 

 

We lezen eerst het (waarschijnlijk) meest aangehaalde vers uit de Bijbel: 

 

Johannes 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. 

 

Maar wat betekent geloven?  Wat is geloven?  Hoe ziet geloven eruit? 

 

Enkele verzen later lezen we over hetzelfde onderwerp: 

 

Johannes 3:20-21 

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet 

ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken 

openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. 

 

Zij die het licht haten, komen niet tot het licht. Maar zij die houden van het licht DOEN DE 

WAARHEID omdat ze tot het licht kwamen dat ze liefhadden. 

 

Zonder begrippen te definiëren, zonder woorden te begrijpen zoals de Bijbel ze definieert, lopen we het 

gevaar een leeg en zinloos geloof te tonen… en niemand zou dit moeten willen… we zouden zelfs geen 

boeken nodig moeten hebben als ‘Doelgericht Leven’, de Bijbel zou ons doelgericht leven moeten zijn. 

 

Vele mensen voelen dat ze iets missen in hun geloof.  Ze weten dat wat hen geleerd werd, waar is, maar 

is het de hele waarheid? 

 

Zo zou het niet moeten zijn… het is een frustrerend gevoel… maar, wat is de oplossing? 

 

Het klopt wat Hosea zei: 



 

Hosea 4:6 

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. 

 

Gods Woord is de kennis die we nodig hebben; toch slagen we er dikwijls niet in om de begrippen die 

we lezen, Bijbels te omschrijven. Wanneer we dit doen, is het jammer genoeg zo dat in het beste geval 

de Schrift betekenisloos wordt. Of in het slechtste geval verzwakken we het ten voordele van onze eigen 

vooroordelen of het meest recente theologieboek. 

 

Dan is kennis voor ons verborgen. 

 

Hier is de basis, de hoeksteen voor Bijbelse interpretatie en uitleg: de BIJBEL OMSCHRIJFT / 

DEFINIEERT ZICHZELF.  Het heeft een ingebouwde woordenlijst die fouten kan voorkomen; als we 

dit tenminste willen gebruiken. 

 

Laten we de verzen eens opnieuw lezen waarin staat wat ‘geloven’ is: 

 

Johannes 3:20-21 

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet 

ontmaskerd worden.  Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken 

openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. 

 

Er zijn twee begrippen die de Bijbel moet omschrijven: Waarheid en licht… 

 

Wat is waarheid? 

 

Psalm 119:142 (NBG) 

… en Uw wet is waaheid). 

 

Dit is makkelijk… de wet is gelijk aan de waarheid. 

 

Wat is het licht? 

 

Spreuken 6:23 

Want een gebod is een lamp, en onderricht (= wet) is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de 

weg van het leven,… 

 

Het is moeilijk om deze omschrijving verkeerd te begrijpen… het onderricht/de wet is gelijk aan licht en 

het is onze weg van het leven. 

 

Hoe de Bijbel begrippen omschrijft is heel belangrijk, want het is door zulke definities dat we kennis 

verzamelen. 

 

Dus laten we dit eens herhalen… de wet is waarheid.  Omdat het waarheid is, is het de leidraad voor 

onze weg van het leven (= levensstijl).  In dat leven wandelen is het licht dat ons leidt op ons pad en ons 

uit de duisternis houdt. 

 



Dus volgens de Bijbel is de Wet de weg, de waarheid, het leven en het licht. 

 

Maar wacht eens even!  Dit beschrijft Jezus/Jesjoea.  JA!!!  Dat is helemaal juist!  Velen missen dit! 

 

HIJ IS HET VLEESGEWORDEN WOORD! 

 

Johannes 1:14 

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid. 

 

Volgens Openbaring 19:13 komt onze Heere terug als hetzelfde Woord van God dat Hij in de eerste 

eeuw was. 

 

Is de Wet van God ook niet het Woord van God? 

 

Jesaja zei: 

 

Jesaja 2:3 

… Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 

 

De Messias is de Weg, de Waarheid, het Leven en het Licht omdat HIJ HET WOORD IS. Hij 

onderwees het Woord, Hij beoefende het Woord, Hij corrigeerde vanuit het Woord. Hij gebood ons om 

hetzelfde voorbeeld van het Woord te volgen en erin te wandelen als discipelen van Hem. 

 

Denk hier even over na, want dit is belangrijk. 

 

Tijdens Zijn hele bediening onderwees Hij niet, of deed Hij niet de dingen die Hij deed, om daarna 

gewoon te zeggen “laat maar zitten”… doe nu maar een ander Woord van God… Hij zei niet dat we 

Gods Woord moeten negeren en dat Hij kwam om een nieuw Woord van God te maken. 

 

In de eerste eeuw volgden de meeste theologieën de tradities van de ouderen en de doctrines van mensen 

die tegen de Wet van God waren. Honderden jaren lang had de mens het verkeerd.  Honderden 

intelligente en invloedrijke mensen overtuigden honderden jaren lang de mensen die een zwakke 

theologie hadden, door hun geschriften en dagelijkse besprekingen. 

 

De oplossing van onze Schepper om de fouten te corrigeren die in de eerste eeuw werden gemaakt bij 

het toepassen en begrijpen van de Wet van God, is dat de Wet van God, de Weg, de Waarheid, het 

Leven en het Licht echt tevoorschijn kwam en Gods Wet voor hun neus uitwandelde.  En als toppunt 

Hem geschikt maakte om onze zonde aan het hout op Zich te nemen. 

 

Je zou echter kunnen zeggen: “De Wet van God,… Ik dacht dat ik vrijheid had in Christus door het 

geloof.” 

 

JA!!!  Dat is zo!  Dat is zo voor ons allemaal! 

 

Maar wat dan: vrij van Gods Wet door Christus?  Volstrekt niet! 

 



Romeinen 3:31 

Doen wij dan door het geloof de wet teniet?  Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. 

 

Het is door Christus dat we de Wet vasthouden en opbouwen in ons leven! 

 

Christus kwam om ons vrij te maken van de vloek van onze zonde en ons te leren hoe we zonde kunnen 

vermijden. Zonde wordt omschreven als het breken van Gods Wet, zie bijvoorbeeld 1 Johannes 3:4. 

 

Zonde is gebondenheid!  Gods Wet is geen gebondenheid! 

 

Hoe zou gehoorzaamheid aan Gods Wet gebondenheid zijn terwijl zonde ook gebondenheid is?  Gods 

Wet definieert zonde. 

 

Dat zou betekenen dat als we gehoorzaam zijn aan Gods Wet, we in gebondenheid zijn, maar als we 

Gods Wet breken (zonde), we ook gebondenheid beoefenen. 

 

Christus is vrijheid omdat Christus de Wet is, of het Woord in het vlees, en de WET VAN GOD IS 

VRIJHEID. 

 

Psalm 119:44-45 

Dan zal ik steeds Uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime baan (in 

vrijheid), omdat ik Uw bevelen gezocht heb. 

 

De Wet van God is het Woord, het is de Weg, het is de Waarheid, het is het Leven, het is het Licht en 

het is, zoals je net hebt gelezen, Vrijheid. 

 

Christus is de Wet van God, het Woord in het vlees, de Weg, de Waarheid, het Leven, het Licht en 

Vrijheid. 

 

We verzinnen dit niet.  Dit is wat de Bijbel zegt. 

 

Wanneer Christus in ons hart woont, dan betekent dit dat de Wet van God in ons hart is. 

 

Bedenk: het HELE DOEL van het Nieuwe Verbond is dat de Wet van God in ons hart is: 

 

Hebreeën 8:10 

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal 

Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven.  Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

 

Dit is een citaat uit Jeremia 31. 

Je zou kunnen zeggen: “maar ik dacht dat we geleid moesten worden door de Geest en geestelijk zijn, 

niet dat we Gods Wet moeten doen…” 

 

We hebben opnieuw een probleem gevormd door de Bijbel niet toe te laten de begrippen voor ons te 

verduidelijken. 

 



Onthoud dat het hele doel van de Geest van God het wandelen in Gods Wet is, geestelijk zijn is 

wandelen in Gods Wet: 

 

Ezechiël 36 en dan in de contaxt van het Nieuwe Testament: 

 

Ezechiël 36:26-27 

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van 

steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 

geven.  Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 

en ze houdt. 

 

Romeinen 8 gaat hier over: 

 

Romeinen 8:2 

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus (Jesjoea de Messias) heeft mij 

vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 

 

We zijn niet langer onder de wet van zonde en dood, maar we wandelen in de plaats daarvan verder in 

Gods Wet door de Geest die ons leidt.  Dit is ook wat in Galaten 5:18 staat, het is hetzelfde!  We worden 

door de Geest geleid en we zijn dus niet langer onder de wet van zonde en dood. 

 

Galaten 5:18 

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 

 

Het Geestelijke (Gods Wet) brengt goede vruchten voort.  Het vlees (wat tegen Gods Wet is; de wet van 

zonde en dood) brengt slechte vruchten voort. 

 

Onthoud dat de Wet Geestelijk is! 

 

Romeinen 7:14 

Want wij weten dat de wet geestelijk is,... 

 

De Geestelijke mens moet wandelen in de Wet van God, niet ertegen!  Degene die tegen de Wet van 

God is, wandelt naar het vlees… 

 

Romeinen 8:7 

Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God.  Het onderwerpt zich namelijk niet 

aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 

 

Dit staat overal in de Bijbel geschreven. Het is de geestelijke mens die houdt van de Wet van God en 

erin wandelt.  Het is hij die leeft in het vlees die de Wet van God haat en ertegen is. 

 

Zie je wat er gebeurt als we de Bijbelse begrippen niet uitleggen door gebruik te maken van de Bijbel? 

Wat er gebeurt is dat onze meeste doctrines opeens de Messias opstellen tegen de Wet van God, terwijl 

in de realiteit van de Bijbel, Christus hetzelfde is als de Wet van God.  Dezelfde Wet van God die reeds 

geschreven was.  Ons vlees hoort dit helemaal niet graag, maar het vlees houdt dan ook niet van de 

Waarheid. 



 

Zoals we gelezen hebben, houdt het vlees niet van de Wet van God.  Jouw vlees zal deze boodschap 

haten.  Het zal jouw oor niet strelen.  Het zal de oren van je vrienden niet strelen, of de oren van je 

familie, of zelfs de oren van je voorganger.  En toch is dezelfde Christus die we beweren lief te hebben 

en te geloven, hetzelfde Woord van God waartegen sommigen prediken. 

 

Hij is hetzelfde Zaad, hetzelfde Licht, dezelfde Weg, hetzelfde Leven, dezelfde Waarheid, dezelfde 

Vrijheid en dezelfde Rots die in ons, als gelovige, moet zijn en over ons leven moet heersen. 

 

Dit zijn allemaal Bijbelse beeldspraken voor het Woord en de Wet van God.  We kunnen geen nieuwe 

definities verzinnen.  We kunnen niet doen alsof de termen die al Bijbels bepaald waren en die Christus 

gebruikte, nu iets anders betekenen. 

 

Christus en de Wet van God zijn hetzelfde. 

 

Hou je van Christus?  Dan hou je van de Wet van God. 

 

Haat je zonde?  Dan hou je van de Wet van God. 

 

Geloof je in God?  Dan geloof je in het hele Woord, de Wet van God inbegrepen. 

 

Word je geleid door de Geest?  Dan wordt je geleid om de Wet van God te volgen. 

 

Haat je de verlangens van het vlees?  Dan hou je van de Wet van God. 

 

Ben je geestelijk?  Dan wandel je in Gods Wet. 

 

Dikwijls proberen we de termen te scheiden van hun Bijbelse definitie.  We slagen er niet in om de 

kennis die al in het begin van het boek aan ons wordt gegeven, toe te passen. 

 

Weet je nog wat we lazen in Hosea? 

 

Hosea 4:6 

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. 

 

Welke kennis moeten we doorgronden?  Laten we het hele vers bekijken: 

 

Hosea 4:6 

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u 

verworpen om als priester voor Mij te dienen.  Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik 

ook uw kinderen vergeten. 

 

Nu we weten hoe we begrippen Bijbels kunnen definiëren, laten we nog eens lezen wat Johannes enkele 

verzen na Joh. 3:16 schreef.  Laten we eens kijken wat ‘geloven’ is als we de termen gebruiken die de 

Bijbel voor ons omschreef: 

  



Johannes 3:20-21 

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet 

ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken 

openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. 

 

Kunnen we deze termen buiten de Schrift om opnieuw definiëren?  Is dat Johannes’ bedoeling?  Smeet 

Johannes de Bijbelse definitie van “licht” en “waarheid”, de Wet van God, weg?  Is dit logisch? 

 

We begrijpen dat Christus het Licht en de Waarheid is, maar vaak stoppen we daar.  Juist omdat we daar 

stoppen, missen we alle bedoelde en mooie instructies en inzichten. 

 

Geloven in God is de Wet en het Woord (en de Heer is het vleesgeworden Woord) liefhebben. 

 

Geloven dat het Woord waar is, is hetzelfde als de zonde (het breken van Gods Wet) haten. 

 

Je bewijst je liefde voor de Wet door de Wet te doen en je bewijst je haat voor zonde door niet te 

zondigen. 

 

Kan iemand zeggen dat het HELE WOORD VAN GOD WAARHEID IS en opzettelijk het Woord van 

God niet DOEN? 

 

Dit zou de definitie zijn van een wandelende tegenstrijdigheid. 

 

Lees wat onze Redder zei tegen de Farizeeën in Mattheüs 23… want dit deden zij… dit was de theologie 

die ze onderwezen… 

 

Hij gebood in Mattheüs 23 dat we in acht moeten nemen en doen wat Mozes onderwees, maar niet de 

valse tradities of doctrines van de Farizeeën.  Moeten we niet alles doen wat de Heere ons gebood en dit 

ook onderwijzen aan al de volken (Matt. 28:19-20)? 

 

Wat we doen is het bewijs van wat we innerlijk geloven. Als iemand het Woord niet DOET, dan gelooft 

die NIET dat het Woord waarheid is.  Onze daden tonen anderen wat we geloven in ons hart. 

 

Wanneer je houdt van de Weg, de Waarheid, het Leven, het Licht en de Vrijheid, dan hou je zowel van 

onze Messias als van de Wet van God, want ze zijn hetzelfde en ze kunnen NIET gescheiden worden. 

 

Houden van Jesjoea = houden van Gods Wet (Jezus is het vleesgeworden Woord: Joh. 1) 

 

Zonde haten = houden van Gods Wet (1 Joh. 3:4) 

 

Houden van God = Gods Wet doen (1 Joh. 5:2-3) 

 

Onze Messias stierf niet alleen aan het kruis om Gods genade aan ons te tonen (Zijn liefde voor ons), 

Christus leerde ons ook hoe we moeten liefhebben door de Wet van God voor te leven, want ELK gebod 

(niet sommige) van God hangt aan het liefhebben van God en het liefhebben van anderen (Matt. 22:40). 

  



Wandelen zoals Jesjoea wandelde, betekent in dezelfde instructies wandelen als waarin Jesjoea 

wandelde (1 Joh. 2:6).  Daarom is HEEL de Schrift (niet slechts bepaalde delen ervan) een handleiding 

in rechtvaardigheid (2 Tim. 3:16). 

 

Vanuit Bijbels standpunt moeten gelovigen doen wat ze geloven en geloven wat ze doen. 

 

We worden aangespoord om te geloven dat Gods Woord waarheid is, niet om te geloven dat Gods 

Woord nu onjuist en afgeschaft is. 

 

God en Jesjoea (Jezus) zijn hetzelfde Woord dat de Bijbel zegt dat het Woord is, en we aanvaarden ons 

geloof in God (het Woord) als waarheid, of niet.  We kunnen niet doen alsof enkele dingen uit het 

Woord niet langer behoren tot het Woord van God. 

 

We kunnen geen dingen uitkiezen en zeggen dat het ene van toepassing is en het andere niet.  Als God 

het Woord is, hoe kunnen we dan zeggen dat SOMMIGE DINGEN VAN GOD WAARHEID zijn en 

sommige dingen niet.  Dit slaat nergens op.  Ofwel is Hij het Woord of Hij is het niet.  Onze Heer is niet 

slechts een deel of een staaltje van het Woord. 

 

Het is ons geloof dat ons redt omdat we nooit iets kunnen DOEN om onszelf te redden.  Dit is wat 

genade betekent, onverdiende gunst.  Tegelijkertijd geloven we in het Woord en in het vleesgeworden 

Woord.  Kunnen we geloof hebben in een Woord dat we weigeren en ook niet willen doen?  Welk 

geloof is dat?  Geloof betekent dat we geloven dat het Woord waar is en dat we handelen volgens de 

waarheid.  Kunnen we in ons geloof dingen blijven doen die IN STRIJD ZIJN met de waarheid? 

Welk geloof zou dat zijn? 

 

Ons geloof in het Woord is ons innerlijk geloof… maar elk echt innerlijk geloof wordt uiterlijk in de 

praktijk gebracht. 

 

Slechts enkele honderden jaren geleden vonden velen het geweldig om één stap vanuit Rome in de 

Bijbel te zetten. Waarom zouden we daar blijven steken en niet gewoon de hele Bijbel geloven en doen? 

 

Het is tijd om uit de duisternis te komen en uit de gebondenheid van het weigeren van Gods Wet, en de 

volle zegeningen en beloningen te ervaren van het wandelen in Zijn wegen, Zijn waarheid, Zijn leven, 

Zijn licht en Zijn vrijheid. 

 

We doen alsof Jesjoea -als Woord van God- niet de Wet van God bevat; dat de definitie plotseling 

veranderde, zelfs al onderwijst Gods Woord dit niet.  Dit slaat nergens op. 

 

Als we Jesjoea (Jezus) moeten volgen, dan moeten we het Woord van God volgen.  Het kan niet 

eenvoudiger worden dan dit.  Christus zei niet zomaar dat Hij niet Zijn eigen Woord sprak. Hij zei dit 

opdat we niet zouden denken dat Hij zijn eigen Woord sprak.  Hij was en is hetzelfde Woord dat reeds 

omschreven werd als het Woord. 

 

Nu we dit weten, moeten we dan het hele Woord van God geloven en beoefenen, of slechts bepaalde 

dingen? 

Laten we besluiten met enkele vragen om te overwegen: 

 



1) Is Jesjoea (Jezus) het vleesgeworden Woord? 

2) Sprak Jesjoea alleen het Woord van de Vader in de autoriteit van de Vader? 

3) Is Jesjoea (het Woord) dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd? 

4) Is God het Woord en kan God niet veranderen? 

5) Behoren Leviticus 11 en 23 tot het Woord van God? 

6) Kunnen Leviticus 11 en 23 veranderen? 

 

Beantwoordt jouw theologie de vragen 1 tot en met 4 met ‘ja’, maar faalt het bij de vragen 5 en 6?  Dan 

heb je iets om over na te denken. 

 

 

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.  Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

Sjalom!  Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op 

www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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