
 
 



Vertaling voorpagina: 
Christendom wordt “De Grote Belijdenis” genoemd. 
Als een christen bent u wat u belijdt met uw lippen en gelooft met uw hart. 
Er kan geen actie vanaf Jezus’ kant komen zonder onze belijdenis. 
Het is uw belijdenis die de wereld uitdaagt. 
Als wij onze vrijheid belijden, dat de Zoon van God ons heeft vrijgemaakt, dan maakt God deze 
belijdenis realiteit.  
Wanneer we zijn Woord belijden, waakt Hij erover om het goed te maken. 
 
ONZE BELIJDENIS 
 
Christendom wordt “De 
Grote Belijdenis” 
genoemd. De wet van die 
belijdenis is dat “ik belijd 
dat ik iets heb voordat ik 
het bewust heb.” 
Romeinen 10:9-10 geeft 
u de wet waarmee u het 
huisgezin van geloof 
binnen kunt gaan.  
 
Met “onze belijdenis” 
bedoelen wij het 
christelijk geloof. Als een 
christen bent u wat u 
belijdt met uw lippen en 
gelooft met uw hart. Ons 
geloof gaat nooit verder 
dan ons belijdenis. Onze 
belijdenis bouwt de weg waarover geloof zijn machtige vracht vervoert. Met andere woorden, onze 
belijdenis maakt ruimte voor ons geloof. Het is het beoefenen van geloof door elke gelovige en 
vooral een erkenning en acceptatie van Jezus Christus als Heer en Heiland.  

 
Er kan geen actie vanaf Jezus’ kant 
komen zonder onze belijdenis. U zult 
inderdaad niet genieten van de 
rijkdommen van Zijn genade totdat u ze 
belijdt. Het is uw belijdenis wat de 
wereld uitdaagt – wat hen uitdaagt zich 
te wagen aan een geloofsleven. Ons 
dagelijkse gesprek is een geweldige 
belijdenis: 
 
Wij belijden Christus voor de wereld.  
Wij belijden de volheid van Zijn genade. 
Wij belijden de integriteit van de 
openbaring. 
 
Als wij onze vrijheid belijden, dat de 
Zoon van God ons heeft vrijgemaakt, 
dan maakt God deze belijdenis realiteit.  
 
 



Wanneer we zijn Woord belijden, waakt Hij erover om het goed te maken. Wat wij belijden bezitten 
wij; onze belijdenis geeft ons bezit. Ik bedoel dat onze belijdenis problemen oplost. Ik belijd dat 
Jezus mijn Heer en Heiland is, dus bezit ik redding. Ik belijd dat ik door Zijn striemen genezen ben. 

Dus bezit ik genezing. 
Ik belijd dat de Zoon 
mij vrijgemaakt heeft. 
Dus bezit ik absolute 
vrijheid. Ik belijd dat 
Hij mij nooit alleen zal 
laten of zal verlaten. 
Dus bezit ik Gods 
aanwezigheid in elke 
stap die ik zet.  
 
Door onze belijdenis 
zijn we of gered of 
verloren. Door onze 
belijdenis zijn wij 
zwak of sterk. Door 
onze belijdenis hebben 
we genoeg of komen 
we tekort.  
 
Uw belijdenis van 
mislukking houdt u in 
het gebied van 

mislukking. Een mens kan een christen zijn in hoe hij doet en het in zijn hart niet zijn; zulke mensen 
bedriegen hun eigen zielen ontzettend. Bedenk dat u geen mislukking belijdt, maar dat u zich toch 
in het gebied van 
mislukking bevindt.  
 
 
De Bijbel zegt dat onze 
mond laat zien wat in 
ons hart is: “Waar het 
hart vol van is, stroomt 
de mond van over”. Wij 
moeten rekenschap 
afleggen voor elk 
woord dat wij 
gesproken hebben. Als 
ze niet naar de waarheid 
zijn van Gods Woord, 
zijn ze ijdel, 
betekenisloos en vaak 
destructief.  
 
Ons niet slagen om 
Christus Zijn juiste 
plaats in ons hart te 
geven, is 
verantwoordelijk voor 
onze geloofscrisis. Het 
managen van onze 



harten en zijn gedachten is fundamenteel voor 
ons geloof en heilig leven (Spreuken 4:23; 
Kolossenzen 3:1-2). Onze belijdenis geeft ons 
bezit. Onze belijdenis lost problemen op. Heeft 
uw belijdenis uw problemen opgelost? Heeft het 
u bezit gegeven? Als dat niet het geval is, weet 
dan dat u niet belijdt wat u in uw hart gelooft. In 
Handelingen 16:16–eind droeg satan aan wat 
in zichzelf een waar getuigenis was, zodat hij 
hierdoor de apostelen hun goede naam kon 
vernietigen, en hun bruikbaarheid. Maar Paulus 
wenste niet op deze manier goedgekeurd te 
worden door vertegenwoordigers van de kwade, 
wiens koninkrijk hij juist omver wilde gooien. 
Dus zegt de Bijbel dat hij de boze geest 
bestrafte en uit de slavin stuurde (Handelingen 
16:18).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer wij ons realiseren dat wij nooit boven onze belijdenis uit kunnen gaan, komen wij op de 
plaats waar God ons echt kan beginnen te gebruiken.  
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