
Zondag 20 mei 2012: Het geloof in Christus

Als je in de geestelijke frontlinie staat, zijn er meer aanvallen.
vb. Jezus: Judas, die Jezus van dichtbij kende, had Hem verraden. Ondanks deze 
vernedering/verwerping kon Hij het dragen met de kracht van Gods Geest.

Heb 12: 1-2 → Christus heeft overwonnen en zit nu aan de rechterhand van God 

de Vader. Dit kon Hij doen omdat Hij bovennatuurlijke vreugde had doordat Hij 
de toekomst zag.

Geloven in Jezus Christus is gemakkelijker dan godsdienst/religie hebben.
Godsdienst is vanuit wetten.
Geloof in Jezus Christus is vanuit liefde, zeer ontspannen.

(tot Maaike…)

Opm: de redding van de ziel van de mens is moeilijker dan een ziekte genezen.
Voor die redding is Hij aan het kruis gestorven. Hij heeft Zijn leven gegeven!

Geloven in Jezus Christus is… 
…liefde tonen. Dit is mogelijk doordat Jezus ons vult met Zijn liefde. Vanuit deze 
liefde kan je dan anderen liefhebben. 1 Pe 1: 22 (ongeveinsde broederliefde)
…God plezieren, Hem liefhebben.
…wandelen in vergeving, omdat je eerst vergeven bent.
…is de zekerheid van de dingen die je nog niet ziet.
…een actie, niet passief. Je doet wat Hij zegt, je houdt van de mensen… Het is 
dus een actief geloof dat je brengt naar een bestemming (= de wil van God).
…tot rust kunnen komen. Je hoeft dus niet vanalles te doen om in de 'gunst' van 
God te komen. God rustte ook op de 7e dag van de schepping.

terug: Heb 12: 1-2

Rom 10 → geloof komt door het horen van Gods woorden

1 Pe 1: 6-8 → beproevingen komen om ons te louteren, als goud dat wordt 

gezuiverd in het vuur.

Matt 11: 27-30 → Jezus kent de Vader en zal het Hem aan ons bekendmaken.

vers 28 : Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 


