
Geloven is zeker zijn Zondag 2 februari 2020



Samenvatting zondag 26 januari
Leven vanuit je hart

1. Doorbraak is altijd dichtbij; het Woord is je mond en 
in je hart.

2. De geest van geloof = hart gevuld met geloof + 
overeenstemmende belijdenis. 

3. Uit de overvloed van je hart spreekt je mond.
4. De inhoud van ons hart bepaalt de vrucht van ons 

leven. Een goede inhoud brengt goede dingen voort. 



Geloof is de zekerheid

Hebreeën 11:1 HSV

Het geloof nu is een vaste grond 
van de dingen die men hoopt,

en een bewijs van de zaken die 
men niet ziet.

Het geloof nu is de zekerheid… 
NBG

Now faith is the title deed… AMP



Geloof is de zekerheid

Hebreeën 11:2-3 

2Hierdoor immers hebben de 
ouden een goed getuigenis 
gekregen.
3Door het geloof zien wij in dat 
de wereld tot stand gebracht is 
door het Woord van God, en wel 
zo dat de dingen die men ziet, 
niet ontstaan zijn uit wat 
zichtbaar is.



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



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.
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