
 
“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.” 

 

Het Grotere Plaatje 

 

Soms kunnen de problemen in ons leven overweldigend worden. De problemen waarmee we worden 

geconfronteerd kunnen dan al onze energie opeisen, zodat het moeilijk voor ons wordt om aan iets anders 

te denken. Wanneer dit gebeurt, is het vaak nuttig voor ons om te erkennen dat er meer in het leven is dan 

de moeilijkheden waarmee we op dit moment worden geconfronteerd; er is een "groter plaatje". Dus, wat 

zegt de Bijbel over dit grotere plaatje? Zijn de problemen van vandaag echt zo nijpend en verschrikkelijk 

als ze lijken? En hoe kan het begrijpen van het grotere plaatje ons helpen om de moeilijkheden op ons pad 

te overwinnen? 

 

Soms gaan we door moeilijkheden als gevolg van zonde, en die moeilijkheden leren ons een les over het 

gehoorzamen van God. De Bijbel staat vol met instructies die, als we ze opvolgen, ons zullen helpen om 

veel narigheden te voorkomen. De Bijbel leert ons omgaan met allerlei dingen in ons leven, van hoe we 

met eigendommen moeten omgaan (Exodus 21:37-22:12; Leviticus 19:11-13) tot hoe we moeten spreken 

(Leviticus 19:16; Spreuken 16:13; Jakobus 3:2-10), hoe we met onze families moeten omgaan (Exodus 

20:12; Deuteronomium 27:16), tot hoe we met onze vertrouwelijke relaties moeten omgaan (Leviticus 18; 

1 Korinthe 7:2-5). Door God op deze gebieden te gehoorzamen, kunnen we veel persoonlijke en 

interpersoonlijke problemen vermijden, en soms gaan we door moeilijke tijden om ons te leren dat we ons 

gedrag moeten veranderen. Het is altijd waardevol om onszelf te onderzoeken wanneer we door moeilijke 

tijden heengaan, en om te evalueren of gehoorzaamheid aan God tot een betere uitkomst zou hebben 

geleid. 

 

Hoewel het waar is dat onze eigen zonden tot problemen kunnen en zullen leiden, moeten we ook erkennen 

dat de problemen niet van onze eigen zonde hoeven te komen. Problemen horen ook bij het leven. De 

Bijbel zegt dat we verdrukking en beproevingen zullen doorstaan - in feite verzekert het ons dat we 

problemen zullen hebben als we volgelingen zijn van Christus! 

 

Johannes 16:33b 

In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 

  



Johannes 15:18-19 

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou 

de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb 

uitverkoren, daarom haat de wereld u. 

 

1 Johannes 3:13 

Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 

 

Dus hoewel zonden naar problemen leiden, is het simpele feit dat we problemen zullen krijgen, of we nu 

zondigen of niet. Job had onvoorstelbare problemen, ook al was hij een rechtvaardig man (Job 1:1). In 

feite moesten alle rechtvaardige mannen van de Bijbel - van Noach, tot Abraham, tot Mozes, tot David, 

tot de profeten en de apostelen, allen moesten grote ontberingen en lijden doorstaan. De ultieme 

rechtvaardige man, Jezus - zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea - ging ook door een verschrikkelijk lijden. 

Het is gewoon een onderdeel van het leven. We krijgen allemaal te maken met verlies, afwijzing, verraad, 

verlating, vernedering, pijn en de dood. Zoals de auteur van Prediker opmerkte: 

 

Prediker 9:2a 

Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en 

reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, … 

 

Dit feit, dat de problemen van het leven onontkoombaar zijn, kan het leven zelf zinloos maken. Zoals de 

profeet Jeremia klaagde: 

 

Jeremia 20:18 

Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen om moeite en verdriet te zien en opdat 

mijn dagen zouden eindigen in schande? 

 

Welnu, tot zover het grotere plaatje! Als we gaan lijden, of we God nu gehoorzamen of niet, maakt dat 

het lijden zelf dan niet de ultieme realiteit? Is de dood, die ons allemaal overkomt, niet de ultieme 

waarheid? 

 

Het antwoord is nee, want er is een nog groter plaatje. Want, ook al is het lijden een onvermijdelijk 

onderdeel van ons huidige leven, zal dat niet altijd zo zijn. God heeft een plaats bereid voor zijn volk, 

waarover staat: 

 

Openbaring 21:4 

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 

jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 

 

Niet alleen dat, Hij heeft ons ook een manier gegeven om die bestemming te bereiken: 

 

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. 

  



Nu, zoals we al vermeldden, brengt het volgen van Gods wegen zijn eigen problemen met zich mee. Het 

is niet gemakkelijk, en het is niet altijd prettig. Jesjoea zei: "de poort is nauw en de weg is smal (moeilijk) 

die naar het leven leidt." (Mattheüs 7:14). Dit is echter de enige manier om de problemen van deze wereld 

echt te overwinnen. 

 

God biedt ons een nieuw leven aan, vrij van het zwoegen en de beproevingen die we nu meemaken. Als 

we Hem volgen en de barre wildernis van dit leven doorstaan, zal Hij ons naar een land leiden dat "vloeit 

van melk en honing". Dat maakt deel uit van het grotere plaatje. Onze problemen kunnen zeurend, 

verstikkend en wreed zijn, maar ze zijn tijdelijk. Gods Koninkrijk is blijvend. Wanneer we ons leven 

vanuit het perspectief van de eeuwigheid bekijken, realiseren we ons dat onze problemen toch niet zo 

groot en beangstigend zijn. 

"Nu", zou je kunnen zeggen, "ben ik blij om te weten dat er een tijd zal komen dat ik deze beproevingen 

niet hoef te doorstaan. Maar nu verdraag ik ze, dus wat heb ik aan die kennis? Misschien heb ik deze 

problemen morgen niet meer, maar ze domineren nog steeds mijn leven vandaag." Nogmaals, dit is waar 

het grotere plaatje in beeld komt. Weet je, de reden dat God heeft voorzien in een toekomst zonder dood 

en verdriet, is omdat Hij van ons houdt. Diezelfde liefdevolle God voorziet ons ook in het heden van hulp. 

Ook al zijn onze problemen eigenlijk onbeduidend in het licht van de eeuwigheid, weet God dat ze voor 

ons niet onbelangrijk lijken, en Hij verwacht niet dat we ze zonder hulp aangaan. Zoals Hij aangaf door 

de psalmist: 

 

Psalm 91:14-16 

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige 

vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de 

benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met 

lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. 

 

God heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Maar dat wil niet zeggen dat we niet hoeven te werken en 

worstelen om de moeilijke tijden in ons leven door te komen; dat moeten we zeker doen. We kunnen onze 

problemen niet zomaar negeren en verwachten dat God ze van ons wegneemt. Maar God kan ons een 

krachtig instrument geven om ons te helpen om die worstelingen te overwinnen. Hij kan ons voorzien van 

Zichzelf. Dat is wat Hij deed voor Izak (Genesis 26:3), Jakob (Genesis 31:3), Mozes (Exodus 3:12), Jozua 

(Jozua 1:5), Gideon (Richteren 6:16), en vele anderen, en Hij zal het ook voor ons doen. Zoals Paulus 

schreef: 

 

Filippenzen 4:9 

Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de 

vrede zal met u zijn. 

 

Jesjoea beloofde hetzelfde: 

 

Johannes 14:15-17 

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 

andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de 

waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u 

kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

  



Dus als wij trouw zijn aan God, dan zal God trouw zijn aan ons. Ook al zullen we met veel beproevingen 

te maken krijgen, zal God bij ons zijn en ons helpen om die beproevingen te overwinnen. Hij zal ons niet 

verlaten om onze strijd alleen aan te gaan. 

 

Dus wat is dan het grotere plaatje? Het grotere plaatje is God Zelf en de liefde die God voor Zijn volk 

heeft. God heeft een plaats voor ons klaargemaakt, waar we de ontberingen van het leven niet meer hoeven 

te doorstaan. De problemen die we nu hebben zijn niets vergeleken met de eeuwigheid die we zonder die 

ontberingen zullen leven. Niet alleen dat, maar God houdt zoveel van ons dat Hijzelf bij ons zal zijn en 

ons zal helpen om onze beproevingen te overwinnen, ook al zijn ze in het grote plaatje nog zo klein. Het 

grotere plaatje is dat we een God hebben Die van ons houdt, en als we Zijn volk willen zijn, dan zal Hij 

onze God zijn. Hij zal ons door de ontberingen van dit leven heen helpen totdat we eindelijk Zijn hemelse 

stad bereiken (Hebreeën 11:16; Openbaring 21:2). Dus, laat de strijd van het leven je gedachten niet 

blijven vullen en je voortdurend bezig houden. Kijk naar het grotere plaatje. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

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

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

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