
Zondag 3 november 2013 - Een mate van Geloof

Gods liefde is onbeperkt, is zonder bodem. "Hoe meer we Hem zoeken, hoe 
meer we Hem vinden en hoe meer we Hem liefhebben."
God is al in ons midden. Hij woont in ons.


Hebreeën 11: 1 •
Het geloof is de kern/substantie/zekerheid van de dingen die je ◦
hoopt en het bewijs van de dingen die je nog niet ziet.
Deze zekerheid is Jezus Christus zelf. Hij is het fundament van het ◦
Christelijk geloof.
Wie is Jezus Christus nu voor u?◦


Romeinen 8: 31-32•

"Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?"◦
God in mij is groter dan alle problemen!◦
Het geloof is niet te beredeneren. Geloof komt uit het hart, uit je relatie ◦
met God. De eerste keer dat geloof in je kwam, is bij de wedergeboorte in 
Christus. Bij de bekering dus.
Dit geloof dat je ontvangen hebt, kan niemand van je wegnemen. Enkel je ◦
verstand staat soms in de weg. Er is dus nog een 'vernieuwing van denken' 
nodig.


Romeinen 12: 3•

De mate van geloof dat je hebt, is niet afh. van de duur van je christen-leven. ◦
Het is afh. van de dichtheid van je relatie met God.
Iedereen heeft van God een mate van geloof gekregen.◦


Sta op! Word wakker! In Jezus Christus kan je alles aan!


Hebreeën 11: 1•
Geloof is de ZEKERHEID van de dingen die men hoopt. Deze zekerheid is ◦
Jezus Christus zelf.
Geloof is het BEWIJS van dingen dat je nog niet ziet. Alles wat we zien in de ◦
wereld komt uit de onzichtbare wereld. De komst van de Heilige Geest is er 
het bewijs van.







Johannes 14: 16-17, 20•
De Heilige Geest is gegeven zodat Hij voor altijd bij je mag blijven. Het ◦
betekent dat de Heilige Geest je niet verlaat bij de minste zonde. Blijf je 
echter in zonde leven dan is dat niet goed. Vraag vlug vergeving.
De 'wereld' kan de Heilige Geest niet ontvangen en kent God daarom niet.◦
vers 20: eenheid met God: de Vader is in Christus, jij bent in Christus en ◦
Christus is in jou.


Efeziërs 1: 13-14•

Opmerking: 

Geloof zonder werken is dood. Je kan niet zeggen dat je gelooft en dan niets •
doen. Geloof moet omgezet worden in daden. (Jakobus 2)


