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Woorden van wijsheid: 
-Wanneer ik geconfronteerd word met problemen, zal ik uitspreken wat ik geloof (Handelingen 
4:18-20).  
-Spreek uit wat u gelooft, want alles is mogelijk voor degene die gelooft (Markus 9:23). 
-Begin Gods Woord uit te spreken, gelovend dat Hij het tot stand zal laten komen (1Samuël 
17:45-50). 
 
O Heer, zelfs wanneer het lijkt alsof ik niemand kan geloven, weet ik dat ik U kan 
vertrouwen. Ik geloof Uw Woorden. Maak mijn woorden puur en betrouwbaar zoals die 
van U. In Jezus’ naam, amen. 
 
Mensen van God, geloof is de voorwaarde voor beantwoorde gebeden. God houdt geen 
gezelschap met ongeloof. Gods Woord zegt ons: spreek uit wat u gelooft, niet wat u voelt. 
Sommigen zeggen ‘Amen!’ omdat hun voorgangers ‘in de naam van Jezus!’ zeggen. De Bijbel 
zegt: zeg ‘Amen’ omdat u gelooft, niet omdat uw voorganger ‘in de naam van Jezus!’ zegt. 
Omdat ik geloof, bid ik. Ons geloof in Gods Woord wordt kenbaar gemaakt op twee plaatsen: 
met ons hart geloven wij en met onze mond belijden wij. De mens die met zijn mond zegt wat 
hij in zijn hart gelooft, zal hebben wat hij uitspreekt.  
 
Deze boodschap daagt u uit om te geloven wat Gods Woord zegt over elke situatie. Zeg niet wat 
u voelt – want we kennen God niet door ons gevoel. Gevoelens worden beïnvloed door wat we 
zien, horen en door hoe onze omstandigheden eruit zien. Bijvoorbeeld, u kunt zich vandaag 
geweldig voelen, morgen moe en volgende week eenzaam, maar Halleluja – Gods Woord zal 
altijd hetzelfde zeggen, gisteren, heden en voor altijd. Zelfs wanneer u oog in oog staat met 
problemen zal Gods Woord hetzelfde zeggen. Wat zult u als christen doen met Jezus Christus 
wanneer u oog in oog staat met problemen? Wat doet u met Jezus Christus in het zakenleven, 
waar u verleid wordt om de waarheid van uw geloof te verdraaien? Wat doet u met Jezus 
Christus in uw familie waar de waarheid van uw geloof verdraaid wordt? Wat doet u met Jezus 
Christus wanneer u te maken krijgt met levensbedreigende situaties? Zult u uitspreken wat u 
gelooft wanneer u als christen geconfronteerd wordt met moeilijkheden? Denk aan Pontius 
Pilatus – ‘Ik heb niets in Hem gevonden’. Anderen riepen: ‘Kruisig Hem! Kruisig Hem!’ 
(Lukas 23:20-23). Dit betekent dat Jezus nog steeds terechtstaat. U kunt Hem ontrouw zijn door 

slechtheid en oneerlijkheid, of u kunt 
Hem trouw zijn door deugdzaamheid. 
Wat zult u doen met Jezus Christus? 
“Maar omdat wij dezelfde Geest van 
het geloof hebben, overeenkomstig 
wat geschreven staat: Ik heb 
geloofd, daarom heb ik gesproken, 
geloven ook wij, en daarom spreken 
wij ook.” (2Korinthe 4:13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het begin zond God Zijn Woord en 

De rouwenden uitten hun gevoelens en spraken 
dood uit over hun situatie. Maar Jezus sprak uit 
wat Hij geloofde en bracht Gods Kracht ten 
tonele.  
(Mattheüs 9:23-25)  



schiep de wereld (Genesis 1). Woorden schiepen de wereld en woorden scheppen uw wereld. In 
wat voor wereld leeft u – een wereld gebouwd door Gods Woord, of een wereld gebouwd door 
gevoel? Onthoud dat de woorden die u uitspreekt, het leven bepalen wat u leidt. U bent niet 
gered omdat u zich gered voelt. U bent gered omdat u uw geloof op Gods Woord hebt gevestigd 
en ernaar gehandeld hebt. Gods Woord moet de basis zijn voor het belijden van geloof, niet 
onze gevoelens. Gevoelens zijn vatbaar voor wijzigingen; maar Gods Woord is waar en 
onvergankelijk (1Petrus 1:23-25). Wanneer u de Bijbel opent en met toewijding leest, ziet u 
zichzelf duidelijk; u ziet uw situatie duidelijk. U zegt wat God wil dat u zegt. U doet wat God 
wil dat u doet. U wandelt met Hem, want God is in Zijn Woord (Johannes 1:1).  
 
Broeders, wat is in uw hart? Wat denkt u? Wat u denkt, reflecteert in uw bedrijf, in uw huwelijk, 
in uw gezondheid en in de algemene aanpak van zaken. Bent u een mislukkeling? Zo ja, dan is 
dat omdat uw hart zo is. Bent u succesvol? Zo ja, dan is dat omdat uw hart zo is. Dus begin nu te 
denken aan wat Gods Woord zegt over uw situatie. Zeg ik u echt iets zinnigs? Denk terug. Wat 
is in het verleden uw gedachte geweest over uw leven? Wordt u beheerst door hoe uw 
omstandigheden eruit zien of door wat mensen zeggen? Bedenk dat iedereen liegt. Bedank, als 
christen, God dat u niet onder de gegeven omstandigheden bent. We zijn geschapen om dienaren 
van rechtvaardigheid te zijn (Romeinen 6:17-18).  
Jezus vraagt u vandaag ‘…Gelooft u dat Ik dat kan doen?… Het zal u gaan naar uw geloof’ 
(Mattheüs 9:28-29). Geloof gewoon! Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Herinnert u 
zich dat de Schrift zegt dat degene die met zijn mond zegt wat hij gelooft, in zijn hart zal hebben 
wat hij zegt.  
‘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 11:23-24). Begin nu Gods 
Woord te spreken, gelovend dat Hij het tot stand zal laten komen (Lukas 1:45).  
Spreek uit wat u gelooft: 
Wanneer u te maken krijgt met problemen - Jehovah Shalom – Jezus mij Vrede (Markus 4:39). 
Wanneer u te maken krijgt met ziekte - Jehovah Rapha – Jezus mijn Genezer (Exodus 15:26).  
Wanneer u te maken krijgt met armoede - Jehovah Jireh – Jezus mijn Voorziener (2Korinthe 
9:8).  
Wanneer u te maken krijgt met onmogelijkheden - El Elyon – Mijn God, Allerhoogste 
(Jeremiah 32:17) 
 
Wat er ook gebeurt, wat er ook komt, spreek gewoon uit wat u gelooft – dat Jezus onze 
Verlosser is, onze Heiland, onze Helper, onze Trooster, Ik ben Die Ik ben.  
Onthoud dat uw leven altijd tot het niveau stijgt van uw woorden. Dus denk eerst na wanneer u 
moet spreken. Spreek alleen uit wat u gelooft, want alle dingen zijn mogelijk voor God. Geloof 
gewoon en zie wat er zal gebeuren!  
Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus’ naam. Amen. 
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