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Heb geloof in God

Markus 11:22-24

22En Jezus antwoordde en zei 
tegen hen: Heb geloof in God.
23Want, voorwaar, Ik zeg u: wie 
tegen deze berg zal zeggen: 
Word opgeheven en in de zee 
geworpen, en niet zal twijfelen 
in zijn hart, maar zal geloven dat 
wat hij zegt, gebeuren zal, het 
zal hem gebeuren wat hij zegt.



Heb geloof in God

Markus 11:22-24

24Daarom zeg Ik u: alles wat u 
biddend begeert, geloof dat u 
het ontvangen zult, en het zal u 
ten deel vallen.

24Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, 
gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden. NBG

24Therefore I say unto you, What things soever ye 
desire, when ye pray, believe that ye receive them, 
and ye shall have them. KJV



Alle dingen zijn mogelijk

Markus 9:23

En Jezus zei tegen hem: Als u 
kunt geloven, alle dingen zijn 
mogelijk voor wie gelooft.



Gebruik wat je hebt

Lucas 17:5-6

5En de apostelen zeiden tegen de 
Heere: Vermeerder ons het 
geloof.
6En de Heere zei: Als u een geloof 
had als een mosterdzaadje, zou u 
tegen deze moerbeiboom zeggen: 
Word ontworteld en in de zee 
geplant, en hij zou u 
gehoorzamen.



Gebruik wat je hebt

Romeinen 12:3

3Want door de genade die mij 
gegeven is, zeg ik ieder onder u 
niet hoger te denken dan hij moet 
denken, maar laat hij denken in 
bescheidenheid [nuchter], naar 
de mate van geloof zoals God die 
aan ieder heeft toebedeeld.



Nu is de tijd!

2 Korintiërs 6:2

2Want Hij zegt: In de tijd van het 
welbehagen heb Ik U verhoord, 
en op de dag van het heil heb Ik U 
geholpen. Zie, nu is het de tijd van 
het welbehagen, zie, nu is het de 
dag van het heil!



Kies leven en zegen

Deuteronomium 30:19-20
19Ik roep heden de hemel en de 
aarde tot getuigen tegen u: het 
leven en de dood heb ik u 
voorgehouden, de zegen en 
de vloek! Kies dan het leven, 
opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20door de HEERE, uw God, lief te 
hebben, Zijn stem te 
gehoorzamen en u aan Hem vast 
te houden – want Hij is uw leven 
en de verlenging van uw dagen –
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