Geloven doet iedereen
Hoe vaak wordt er de vraag gesteld: “Geloof jij ook?”, alsof er maar een
beperkt aantal mensen zijn die geloven. Hoe anders is de werkelijkheid!
Ieder mens gelooft namelijk, alleen verschilt de inhoud, van wat men zegt te
geloven, van elkaar. De één gelooft bijvoorbeeld dat hij geen vlees moet eten
en de ander dat hij niet moet gaan vliegen (vliegangst). Je kunt geloven dat
je iets moet of niet mag doen, ook kan het zijn dat je iemand gelooft die jou
wat vertelt. Geloven wil dus zeggen dat je op iets vertrouwt of dat je
‘iemand’ vertrouwt.
Waaruit o.a. blijkt dat je dagelijks “leeft” vanuit geloof c.q. vertrouwen?
- Het brood dat je bij de bakker koopt
- Dat de auto waar je in rijdt veilig is
- De andere automobilisten die je tegemoet komen
- De buschauffeur waarbij je in de bus zit
- Enzovoort, enzovoort . . .
Maar hoe zit het nu dan met “dit geloven/vertrouwen” m.b.t. de Bijbel?
Je kunt bijvoorbeeld geloven dat Abraham geleefd heeft zonder te geloven
dat hetgeen wat hij zei ook waar is.
Als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij Christen is, wordt over het algemeen
verondersteld dat zo iemand alles gelooft wat er over en door Christus
gezegd wordt.
Maar in de “praktijk” blijkt dat dit vaak niet het geval is.
Wanneer geloof niet is gefundeerd op De Bijbel maar op gevoel of
persoonlijke voorkeur, ontstaat er een on-Bijbels beeld over De Christus.
Het gevolg daarvan is dat de “buitenstaander” dan een beeld krijgt, door
deze zogenaamde christen, wat absoluut niet klopt. En deze “buitenstanders”
ben ik dan ook vaak tegengekomen.
De Bijbel waarschuwt dan ook voor deze excessen1.
Van een student wordt verwacht dat hij zich de “leerstof” eigen maakt die
hij aangeboden krijgt. Of dat ook gebeurt wordt vervolgens “gecontroleerd”
door middel van o.a. examens.
Als dit soort toetsingen zouden kunnen plaatsvinden in de “christenwereld”,
wat dus niet mogelijk is, dan zouden er velen “afvallen”.
Jakobus zegt dat hij uit zijn werken toont wat hij gelooft.
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Lukas 11:39-52

Dat betekent dus dat het er in de eerste plaats niet om gaat wat iemand
zegt, maar om datgeen wat hij is (“openbaart”).
Op dit zogenaamde “openbaren” zal ik, mits er aanleiding voor is, in een
eventueel vervolg artikel ingaan.
Aan een kind werd gevraagd: “Geloof jij ook?” waarop het kind zei: “Wat?”.
Hiermee wil ik zeggen dat geloof inhoud heeft.
Er moet namelijk iets zijn, of gezegd worden, waarop jij dan jouw
vertrouwen kunt stellen2.
Voor de Christen wil dat dus zeggen, hij vertrouwt op datgene wat de Bijbel
ons leert m.b.t. Christus. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken zet ik
een aantal feiten, en de gevolgen daarvan, in een bepaalde volgorde.
-

Je neemt Jezus Christus aan 3
Wat Hem is overkomen wordt jou aangerekend 4
Je bent dan een nieuw schepsel 5
En kent dan ook niemand meer “naar het vlees” 6

Kortweg gezegd kun je stellen dat een Christen iemand is die “van” Christus
is. Door Zijn Woord te onderzoeken krijg je dan ook het denken van
Christus.

“1 Corinthiërs 2:16 Want wie heeft het denken van de Heer gekend, dat hij
Hem zou onderrichten?’ Maar wij hebben het denken van Christus” (telos
vertaling).

2

Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,
Johannes 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
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Romeinen 6:5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkheid zijns doods, zoo zullen wij
het ook zijn in de gelijkheid Zijner opstanding; 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zoo geloven
wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
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2 Corinthiërs 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
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2 Corinthiërs 5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees;
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