
Zondag 21 juli 2013 - Het geloof in God. (Ps Hoo Handojo)


Efeziërs 2: 4-8•
Door genade ben je gered, door geloof en niet door jezelf.◦
Het geloof heb je ontvangen van God. Het is een gave, geen verdienste. ◦
Zonder het geloof dat je van God ontvangt, ben je nooit zeker van eeuwig 
leven.

2 Petrus 1: 1-3•
Het geloof als christen is kostbaar en heb je ontvangen van God. De apostel ◦
Petrus zegt dat het geloof dat hijzelf heeft even kostbaar is als het geloof van 
andere gelovigen.

Markus 11: 22-23•
Als je zegt tegen de berg: "Word in de zee geworpen" en niet twijfelt in zijn ◦
hart, maar het gelooft, dan zal het gebeuren.
Welk geloof is dat? Wat is dit geloof dat bergen kan verzetten?◦
Opm: Zonder geloof kan je God niet behagen. De rechtvaardige zal leven ◦
door geloof.

Johannes 14: 12•
Als je in Jezus Christus gelooft, zal je de werken doen die Hij doet en zelfs ◦
grotere dingen dan deze.
Wat heeft Jezus gedaan hier op aarde? O.a. de vijand liefhebben…◦

Lukas 17: 3-5•
Vergeving: zeven maal vergeven… zeven is het getal van volmaaktheid… Dus   ◦
Jezus zegt eigenlijk dat je voortdurend moet vergeven… Om dit te kunnen 
doen, heb je geloof nodig.


Het geloof dat bergen kan verzetten, heb je eigenlijk al ontvangen tijdens je 
bekering. Er is geen klein versus groot geloof. Er is maar één soort geloof: het 
geloof van Jezus Christus


Romeinen 12: 3•
God heeft aan iedere gelovige een mate van geloof gegeven.◦


In feite heb je dus al geloof ontvangen. Je moet niet vragen voor meer geloof, 
maar je moet leren het geloof, dat je ontvangen hebt, te gebruiken.


Lukas 17: 6•
Geloof als een mosterdzaadje… is al genoeg!◦





Het geloof is precies als een soort slaaf. Een slaaf moet gewoon doen wat de baas 
zegt. Zo gebruik je ook je geloof. Het zal gebeuren zoals je gelooft.

Ieder van ons heeft hetzelfde geloof ontvangen, maar hoe gebruik je je geloof? Als 
je jezelf verdiept in Gods Woord over geloof, zal je meer weten hoe dit geloof te 
ontwikkelen en te gebruiken.


Hosea 4: 6•
Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.◦


Judas 1: 20•

Door te bidden in de Heilige Geest bouw je jezelf op in je geloof. Bid dus ◦
veel in de Geest... (o.a. tongentaal)


