


33. Echt geloof is 
LEVEND, 

ZICHTBAAR en 
HOORBAAR!





Wat is geloven en belijden?

Strong 4102  Pistis

Overtuigd zijn van de waarheid van iets, met betrekking op de 
zaken van God. Je verklaar met het belijden iets waar je in geloofd

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we 
verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is 

het bewijs van de dingen die we niet zien. 
HEBREEËN 11:1  BasisBijbel

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

Romeinen 10:17 HSV



Zonder geloof is het echter onmogelijk God 
te behagen. Want wie tot God komt, moet 
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie 

Hem zoeken.
Hebreeën 11:6 HSV

Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, 
omdat hij het niet uit geloof doet. En alles 

wat niet uit geloof is, is zonde.
Romeinen 14:23 HSV

Je hebt geloof nodig om God te behagen



Jezus wees constant op het grote belang van geloof!

Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de 
blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: 
Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen 

Hem: Ja, Heere. 

Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u 
gaan naar uw geloof. En hun ogen werden 

geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: 
Kijk uit, niemand mag het te weten komen! 

Mattheüs 9:28-30 HSV



En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: 
Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is 

verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb 
geloof in God. Want, 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. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, 
geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel 

vallen.
Markus 11:21-24 HSV



En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: 
Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in 
zijn huis. En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun 

ongeloof.
Mattheüs 13:57-58 HSV

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de 
zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een 

grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? 
Hebt u dan geen geloof?

Markus 4:39-40 HSV

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

Markus 9:23 HSV



Geloof leeft! (The wall of faith)

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men 
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 

Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis 
gekregen. 

Vers 6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te 
behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en 

dat Hij beloont wie Hem zoeken. Door het geloof heeft 
Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van 
de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de 
ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij 

de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van 
de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 

Hebreeën 11:1-2,6-7 HSV



Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, 
gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats 

die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is 
weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land 
van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in 

tenten gewoond, met Izak en Jakob, die 
mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want 

hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, 
waarvan God de Ontwerper en Bouwer is. 

Hebreeën 11:8-10 HSV



Door het geloof heeft Abraham, toen hij door 
God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En 

hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn 
eniggeborene geofferd. 

Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw 
nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij 

zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de 
doden op te wekken. En hij kreeg hem als het 

ware daaruit ook terug. 
Hebreeën 11:17-19 HSV



Laten we niet alleen zeggen dat we gehoorzamen maar het ook doen!

Zij belijden dat zij God kennen, maar zij 
verloochenen Hem met hun werken, aangezien 
zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk 

goed werk ongeschikt.
Titus 1:16 HSV

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben 
met het woord of met de tong, maar met de 

daad en in waarheid. 
1 Johannes 3:18 HSV



Jezus was de Vader gehoorzaam

In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid 
geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden 

geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. 
En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, 
heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft 

geleden.
Hebreeën 5:7 - 8 HSV

Want zoals door de ongehoorzaamheid  van de ene mens 
velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook 

door de gehoorzaamheid van de Ene velen als 
rechtvaardigen aangemerkt worden.

Romeinen 5:19 HSV



Als Gods kinderen zijn we nu ook gehoorzaam aan de waarheid

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de 
vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, 

Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, 
uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van 
God de Vader, door de heiliging van de Geest, 

tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het 
bloed van Jezus Christus: moge genade en 

vrede voor u vermeerderd worden.
1 Petrus 1:1 - 2 HSV



Word als gehoorzame kinderen niet 
gelijkvormig aan de begeerten die er 

vroeger in de tijd van uw onwetendheid 
waren. 

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig 
is, word zo ook zelf heilig in heel uw 

levenswandel,  want er staat geschreven: 
Wees heilig, want Ik ben heilig.

1 Petrus 1:14 - 16 HSV



Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt 
heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven 

heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de 
gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, 
tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig 

lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, 
niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk 

zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord 
van God.

1 Petrus 1:21 - 23 HSV



En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 
namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie 

zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht 
neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid 
niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in 

hem is werkelijk de liefde van God volmaakt 
geworden. 

Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt 
in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als 

Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:3 - 6 HSV



Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit 
God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die 

geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 
geboren is. 

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God 
liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 
geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, 

dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 
geboden zijn geen zware last.

1 Johannes 5:1 - 3 HSV



Zijn heer zei tegen hem: Goed 
gedaan, goede en trouwe dienaar, 

over weinig bent u trouw 
geweest, over veel zal ik u 

aanstellen; ga in, in de vreugde 
van uw heer. 

Mattheüs 25:21 HSV

Echt geloof is niet lui/passief



Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en 
luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en 
van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had 

u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij 
mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. 

Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem 
die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem 
zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar 
van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden 
ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienaar uit in de 

buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 

Mattheüs 25:26-30 HSV



Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou 
vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam 
bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en 
nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u 
dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, 

tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar 
navolgers bent van hen die door geloof en geduld de 

beloften beërven. 
Hebreeën 6:10-12 HSV

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van 
geest. Dien de Heere. 
Romeinen 12:11 HSV
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