
Leven vanuit je hart Zondag 26 januari 2020



Samenvatting zondag 12 januari
Geloof in hart en mond

1. We ontvangen alles van God door te geloven in ons 
hart en te belijden met onze mond {soteria}.

2. We vullen ons hart door onze ogen en oren. 
3. Ons hart is de bron van ons leven: bescherm je hart 

dus boven alles. 

“Je hebt geen probleem; je hebt geloof in God”



Doorbraak is altijd dichtbij

Romeinen 10:6-10

6 De gerechtigheid echter die uit het 
geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in 
uw hart: Wie zal naar de hemel 
opklimmen? Dat is Christus naar 
beneden brengen.
7 Of: Wie zal in de afgrond 
neerdalen? Dat is Christus uit de 
doden naar boven brengen.



Doorbraak is altijd dichtbij

Romeinen 10:6-10

8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het 
Woord, in uw mond en in uw hart. 
Dit is het Woord van het geloof, dat 
wij prediken:
9 Als u met uw mond de 
Heere Jezus belijdt en met uw hart 
gelooft dat God Hem uit de doden 
heeft opgewekt, zult u zalig 
worden.



Doorbraak is altijd dichtbij

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. 



Geloofs attitude

2 Korintiërs 4:13

Maar omdat wij dezelfde Geest van 
het geloof hebben, overeenkomstig 
wat geschreven staat: Ik heb 
geloofd, daarom heb ik gesproken, 
geloven ook wij, en daarom spreken 
wij ook.

KJV “spirit of faith”

GNB “Wij bezitten die geloofshouding…”
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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.



Goliath bewustzijn of 
God bewustzijn?

1 Sam 17

46 Op deze dag zal de HEERE u in 
mijn hand overleveren. Ik zal u 
verslaan en uw hoofd van u 
wegnemen. Ik zal deze dag de 
dode lichamen van het leger van 
de Filistijnen aan de vogels in de 
lucht geven en aan de dieren van 
de aarde, en heel de aarde zal 
weten dat Israël een God heeft.
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