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Thema’s 2020

•Geloof

• Impact

•Groei

• Liefde

•Heilige Geest

• Familie



Tekst voor 2020

Jesaja 43
16 Zo zegt de HERE, die door de zee een 
weg baant en een pad door machtige 
wateren;
18 Denkt niet aan hetgeen vroeger 
gebeurde en let niet op wat oudtijds is 
geschied;
19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het 
uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? 
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, 
rivieren in de wildernis.



Uit geloof leven  (Hab. 2:4)

Romeinen 1:17

…zoals geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Galaten 3:11

…want de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.

Hebreeën 10:38

Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven…



Hoe komt geloof?

Romeinen 10:17

Zo is dan het geloof uit het gehoor 
en het gehoor door het Woord van 
God.

So then faith comes by hearing, and 
hearing by the word of God. (NKJV)



Geloof 
in het nog niet zichtbare

2 Korintiërs 5:7

want wij wandelen door geloof, 
niet door aanschouwen.

KJV

…for we walk by faith, not by sight



Geloof 
in het nog niet zichtbare

2 Korintiërs 4:18

Wij houden onze ogen immers niet 
gericht op de dingen die men ziet, 
maar op de dingen die men niet 
ziet; want de dingen die men ziet, 
zijn tijdelijk [aan verandering 
onderworpen], maar de dingen die 
men niet ziet, zijn eeuwig 
[onveranderbaar].



Geloof 
in hart en mond

Romeinen 10:10

Want met het hart gelooft men 
tot gerechtigheid en met de mond
belijdt men tot zaligheid {soteria}.

Soteria: vergeving, genezing, financiële 
voorspoed, bevrijding, veiligheid, redding, 
vrijheid, herstel. 



Voorbeeld
Marcus 5:25-34
25 En een zekere vrouw, die al twaalf 
jaar bloedvloeiingen had,
26 en veel geleden had door 
toedoen van veel dokters, en alles 
wat zij bezat, daaraan uitgegeven 
had en geen baat gevonden had, 
maar met wie het veeleer erger 
geworden was,
27 deze had van Jezus gehoord en 
kwam van achteren de menigte in 
en raakte Zijn bovenkleed aan,



Voorbeeld
Marcus 5:25-34

28want zij zei: Als ik maar Zijn kleren 
kan aanraken, zal ik gezond worden.
29En meteen droogde de bron van 
haar bloed op, en merkte zij aan 
haar lichaam dat zij van die 
aandoening genezen was.



Voorbeeld
Marcus 5:25-34

30En meteen toen Jezus bij Zichzelf 
merkte dat er kracht van Hem 
uitgegaan was, keerde Hij Zich om 
in de menigte en zei: Wie heeft 
Mijn kleren aangeraakt?
31En Zijn discipelen zeiden tegen 
Hem: U ziet dat de menigte tegen U 
opdringt, en zegt U dan: Wie heeft 
Mij aangeraakt?



Voorbeeld
Marcus 5:25-34
32Maar Hij keek om Zich heen om 
haar te zien die dat gedaan had.
33En de vrouw, die bevreesd was en 
beefde, omdat zij wist wat er met 
haar gebeurd was, kwam en wierp 
zich voor Hem neer en vertelde 
Hem de volle waarheid.
34Toen zei Hij tegen haar: Dochter, 
uw geloof heeft u behouden; ga 
heen in vrede en wees genezen van 
uw aandoening.


