
 



Vertaling voorpagina: 
Wat u van Hem ontvangt, komt als resultaat van uw actief uitrekken en claimen van zijn beloften. 
Geloof is in de tegenwoordige tijd; het gelooft nu, ontvangt nu en handelt nu. 
U bent niet gered omdat u zich gered voelt; u bent gered omdat u uw geloof op Gods Woord gevestigd 
hebt en ernaar gehandeld hebt. 
U kunt zich vandaag goed voelen, morgen vermoeid en volgende week eenzaam, maar Gods Woord is 
hetzelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. 
Wanneer een persoon uitstapt in dit soort geloof, zal hij op een vaste rots staan. 
 
 
GELOOF IS GEEN GEVOEL 
 
Soms baseren mensen hun geestelijke ervaringen op 
gevoelens en emoties. Problemen komen wanneer de 
gevoelens en emoties veranderen. Als ze niet gegrond zijn in 
het Woord van God, zal twijfel komen of de ervaring wel 
echt was of niet. Om geloof consistent te laten zijn moet het 
gebaseerd zijn op iets met meer stabiliteit dan gevoel.  

 
 
U bent niet gered omdat 
u zich gered voelt; u 
bent gered omdat u uw 

geloof op Gods Woord gevestigd hebt en ernaar gehandeld 
hebt. U kunt zich vandaag goed voelen, morgen moe en 
volgende week eenzaam, maar Gods Woord is hetzelfde 
gisteren, vandaag en voor altijd (Hebreeën 13:8). Gods 
Woord verfrist ons verstand; Zijn Geest vernieuwt onze 
kracht. 

 
 

 
Gevoelens worden beïnvloed door wat 
we zien, wat we lezen en wat we horen. 
Iedereen wordt blootgesteld aan dingen 
die niet verenigbaar zijn met Gods 
Woord. Als deze dingen uw gevoelens 
beheersen en uw gevoelens beheersen uw 
geloof, dan kunt u een Christen zijn die 
bestuurd wordt door satans middelen.  
 

 
Ons geloof moet beheerst worden door 
Gods Woord, niet door wat we voelen, 
niet door hoe onze omstandigheden eruit 
zien of wat anderen ons vertellen, “want 

wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen (2 Korintiërs 5:7). Onze ogen, oren, hart en mond 
zouden afgestemd moeten zijn op Gods Woord.  

Wat u van Hem ontvangt, komt als het resultaat van 
actief uitreiken en claimen van Zijn beloften. 

U kunt jaren op iets hopen. Zo 
lang als u er op blijft hopen, 
kunt u geloof oefenen. 

God wilt dat u Zijn Woord gelooft en 
neemt van wat voor u klaar gezet is. Het 
is voor Hem geen belediging wanneer u 
alles neemt wat u nodig hebt. 

Maar als u gered wilt worden, moet u substantie 
aan uw hoop toevoegen en op dit moment door 
geloof  Christus ontvangen. 



 

Geloof is de route naar God. Hoe krijgen we geloof? 
De beste manier om geloof te krijgen is door Gods 
Woord te horen (Romeinen 10:17). Het is voor u 
belangrijk om niet alleen met uw oren te horen, maar 
ook met uw hart. Om Gods Woord in uw hart te horen, 
hebt u een openheid en honger nodig voor Gods 
boodschap.  

 
Ik stel voor dat u de Bijbel hardop voorleest, vooral het  

 
Nieuwe Testament. Zeg de verzen hardop 
tegen uzelf; vul uw eigen naam in daar waar 
de boodschap persoonlijk is. Maak een lijst 
van beloften die Gods Woord voor u heeft 
en geloof door het geloofsvertrouwen, 

ontvang en belijd ze dagelijks. Geloof groeit  
 
als u Gods Woord continu hoort.  
 
Wat is geloof? Zoals we al vaker gezegd 
hebben is geloof de zekerheid der dingen die 
men hoopt en het bewijs der dingen die men 
niet ziet (Hebreeën 11:1). Geloof is in de 
tegenwoordige tijd; het gelooft nu. Het 
ontvangt nu. Het handelt nu. Een van de 
grote verschillen tussen geloof en hoop is in 
de tijdsvorm.  
 

 
 
Hoop houdt zich gewoonlijk bezig met de toekomst, 
terwijl geloof zich bezig houdt met de tegenwoordige 
tijd.  

Ook al kunt u Christus niet zien of niet door de wolken 
barsten om Hem te zien, u bent toch gered als u uw 
geloof op Hem stelt.  

Het is duidelijk dat iedereen die Gods 
Woord hoort en ernaar handelt als een 
nieuw waagstuk geloof kan hebben.  

Om Gods Woord in uw hart te horen, 
hebt u een openheid en honger nodig 
voor Gods boodschap. 



Soms horen we mensen 
zeggen dat zij in geloof 
gaan staan. Aan de andere 
kant zijn er veel dingen die 
u door geloof in uw leven kunt brengen. Zo is bijvoorbeeld 
redding een goed iets om op te hopen. Maar als u gered wilt 
worden, moet u substantie aan uw hoop toevoegen door op dit 
moment Christus door geloof te ontvangen. Ook al kunt u 
Christus niet zien of niet door de wolken barsten om Hem te zien, 
u bent toch gered als u uw geloof op Hem stelt.  
 
Wie kan geloof hebben? Wie wil kan gered worden 
(Openbaring 22:17). Het is duidelijk dat iedereen die Gods 
Woord hoort en ernaar handelt als een nieuw waagstuk geloof 
kan hebben. Gewoonlijk bedoelen zij dat ze niet weten wat er 
gaat gebeuren of wat de toekomst hen zal brengen, maar zij 

voelen een drang 
om iets nieuws te 
proberen en ze 
wagen de stap.  
 

Het soort geloof zoals beschreven in Hebreeën 11:1 handelt niet 
op deze manier. Echt geloof in God heeft substantie. Wanneer 

een persoon in dit geloof gaat staan, staat hij op een stevige rots. De substantie is geloof in Gods 
eeuwige onveranderlijke Woord.  
U kunt jaren op iets hopen. Zo lang als u er op blijft hopen, kunt u geloof oefenen.  
 
Mensen die Gods Woord niet horen of er niet aan 
gehoorzamen, hebben niet Gods soort geloof. 
Geloof heeft als voorwaarde dat het hoort en 
gehoorzaamt. God wil dat u Zijn Woord gewoon 
gelooft, en neemt wat voor u klaar gezet is. Het is 
voor Hem geen belediging wanneer u alles neemt 
wat u nodig hebt.  

 
Wat u van Hem ontvangt, komt als het resultaat 
van actief uitreiken en claimen van Zijn beloften 
(Markus 10:51-52). 
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Geloof is in de tegenwoordige 
tijd; het gelooft nu. Het 
ontvangt nu. Het handelt nu. 

Onze ogen, oren, hart en mond zouden 
afgestemd moeten zijn op Gods Woord.  

Iedereen wordt blootgesteld aan dingen die 
niet verenigbaar zijn met Gods Woord. 


