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Samenvatting vorige week

“Geloof is de valuta van de hemel”

- De rechtvaardige zal uit geloof leven (4 x in de Bijbel)
- Geloof komt door het horen van Gods Woord
- Geloof richt zich op dingen die nog niet zichtbaar zijn



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



Geloof 
in hart en mond

Romeinen 1:16

Want ik schaam mij niet voor 
het Evangelie van Christus, want 
het is een kracht van God tot 
zaligheid {soteria} voor ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, 
en ook voor de Griek.

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



Voorbeeld geloof als 
hemelse valuta

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,



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 geloof als 
hemelse valuta



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 geloof als 
hemelse valuta



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 {sozo}; 
ga heen in vrede en wees genezen 
van uw aandoening.

Voorbeeld geloof als 
hemelse valuta



Hoe vul je je hart?

Spreuken 4:20-25

20 Mijn zoon, sla acht op mijn 
woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
21 Laat ze niet wijken van je ogen, 
bewaar ze in het binnenste van 
je hart.
22 Ze zijn immers leven voor wie ze 
vinden, en genezing voor heel hun 
vlees.



Spreuken 4:20-25

23 Bescherm je hart boven alles wat te 
behoeden is, want daaruit zijn de 
uitingen [bron] van het leven.
24 Doe weg van jou valsheid van mond 
en houd bedrog van lippen ver van je 
verwijderd.
25 Laten je ogen recht vooruitkijken 
en je oogleden zich recht vóór je 
houden.

Hoe vul je je hart?



Welke vrucht wil jij?

Mattheüs 12:33-37
33 Stel dat de boom goed is, dan is 
ook zijn vrucht goed; of dat de 
boom slecht is, dan is ook zijn 
vrucht slecht. Want aan de vrucht 
wordt de boom gekend.
34 Adderengebroed! Hoe kunt u 
goede dingen spreken, terwijl u 
slecht bent? Want uit de 
overvloed van het hart spreekt de 
mond.



Welke vrucht wil jij?

Mattheüs 12:33-37
35 De goede mens brengt goede 
dingen voort uit de goede schat 
van het hart, en de slechte mens 
brengt slechte dingen voort uit de 
slechte schat.
36 Maar Ik zeg u dat de mensen 
van elk nutteloos woord dat zij 
zullen spreken, rekenschap 
moeten geven op de dag van het 
oordeel.



Welke vrucht wil jij?

Mattheüs 12:33-37

37 Want op grond van uw 
woorden zult u rechtvaardig 
verklaard worden, en op grond 
van uw woorden zult u 
veroordeeld worden.
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