Hfd 16
Van het geloof (1)

•

Deze les spreekt over 4 soorten geloof (v/a 1)
1.
2.
3.
4.

•

Historisch geloof
Tijdgeloof
Wondergeloof
Waar zaligmakend geloof
•
Deze onderscheiding is Bijbels
1 t/m 3 in de 1e les bespreken (v/a 1 t/m 7)

•

Daarbij ook aandacht voor:

•

•
Ongeloof
•
Bijgeloof
Het zaligmakend geloof (4) onderwerp volgende les
(v/a 8 t/m 15)

Van het geloof (2)

•

Wat is geloven?
–
–

•

Een vast vertrouwen in het bestaan van iets of van
iemand
Een godsdienst aanhangen

Wat is het Christelijk geloof?
–

Het ongetwijfeld geloof in een Drie-enig God, de Schepper
van hemel en aarde, die zich als de enige Weg, de Waarheid
en het Leven in Zijn Woord (de Bijbel) openbaart.
– Joh.14:6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het
Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

•

Dit Christelijk geloof wordt beleden in:
–
–
–
–

•

Apostolische Geloofsbelijdenis (De 12 artikelen)
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
De Geloofsbelijdenis van Nicea
De Geloofsbelijdenis van Athanasius
De eerste twee behoren, met de Heidelberger Catechismus, tot de “Drie
Formulieren van Enigheid”

Van het geloof (3)

•

Sluit geloven verstand en wil uit?
–

Met een verduisterd verstand en een wil, die niets anders
kan en wil dan zondigen, staat de mens vijandig tegenover
het zaligmakend geloof.
– Jes. 30:15: in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet
gewild.

•

Geestelijke zaken gaan natuurlijk verstand te boven
– 1 Cor. 2:14: Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des
Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid,

•

Maar!
– De Christelijke godsdienst is niet tegen het
verstand (de rede)
– Rom.12:1: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw
lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande,
welke is uw redelijke godsdienst.

•

Aan deze tekst is de titel van W. a Brakels bekende boek de “Redelijke
Godsdienst” ontleend.

Van het geloof (4)

•

In een historisch-, tijd-, en wonder-geloof speelt
verstand, wil en gevoel een aanwijsbare rol

1.

Historisch geloof
–

Toestemming van de waarheid zoals in Gods Woord, de
Bijbel, omschreven is
-

–

Hand. 26:27: Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze
gelooft.
Mark. 6:20 Want Herodes vreesde Johannes, … , en hoorde hem gaarne.

Zetelt in het verstand
– Joh. 3:2: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen

–

In de weg van Gods voorzienigheid:
•
•

Opgevoed onder de waarheid en die verstandelijk
toegestemd
Gebracht onder de waarheid en verstandelijk overtuigd dat
dit de waarheid is

Van het geloof (5)

1.

Historisch geloof (vervolg):
– Is noodzakelijk
– Jak. 2:19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel;
– Joh. 5:29:Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige
leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

–

Is niet genoeg (v/a 3)
– Jak. 2:19: de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

–

Kan groot verstandelijk inzicht in de Waarheid
geven
– Joh. 3:2 Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want
niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

–

Mist gemeenschap met Christus
– Joh. 3:10: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel,
en weet gij deze dingen niet?

•

Kent de kracht en zoetheid uit b.v. Psalm 119:52 niet:
Och hoe zoet is, Heer’, Uw woord mijnen mond
Veel zoeter dan honig of honigraten

Van het geloof (6)

•

Historisch geloof niet te veronachtzamen:
–

Is een noodzakelijk middel
– Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord
Gods,

–

Bewaart voor afval en vele zonden
– Spreuken 1:8: Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer
moeder niet;

•

Heidenen missen dit geloof
– Hand. 17:32: Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten
sommigen daarmede

Er is ook ongeloof door Atheïsten en Schriftcritici

•
-

Atheïsten = godloochenaars (Hfd. 1 v/a 4)
– Psalm 14:1: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

-

Schriftcritici
•

Ondermijnen gezag van Gods woord. (Dit deden ook de
sadduceeën):

– Matth. 22:23: Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de Sadduceen, die
zeggen, dat er geen opstanding is

Van het geloof (7)

2.

Tijdgeloof
– Matth. 13:20-21: deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond
met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is
voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords
wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

Is belijden van de waarheid (v/a 4):

•
–

voor een tijd
– Matth. 13:21: maar is voor een tijd;

–

met enig uiterlijk genoegen
– Matth. 13:20 en dat terstond met vreugde ontvangt

–

Gaat vroeger of later teniet
– 2 Tim 4:10: Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de
tegenwoordige wereld liefgekregen,
– Zie de dwaze maagden in Matth. 25

•

Zetelt in het gevoel en, doordat het altijd gepaard gaat
met historisch geloof, ook in het verstand

Van het geloof (8)

2.

Tijdgeloof (vervolg)
–

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•

–

Gaat samen met algemene overtuigingen
Richt zich nooit op de Persoon van Christus
Eigent zich zaken toe die niet geschonken zijn
Zijn meteen “grote” Christenen
Kennen alleen vreugde en geen strijd
Komen bij beproevingen openbaar als hypocrieten (“worden terstond
geërgerd”)

Kent geen verootmoediging
– Ruth 1:14: en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.

•

Bijbels oordeel
– 2 Petr.2:22: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de
gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

•

Ernstige waarschuwing:
– Hebr. 6:4-7: Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest
zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes
deelachtig geworden zijn, En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en
de krachten der toekomende eeuw, En afvallig worden, die, zeg ik,
wederom te vernieuwen tot bekering, ……………

Van het geloof (9)

3.

Wondergeloof
–

Een zeker geloof (sterke vaststelling) dat door ons of
aan ons een wonder zal geschieden (v/a 4)

• Een wonder aan ons:
– Lukas 17 over de ene melaatse

• Een wonder door ons:
– Mark. 16:17: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe
tongen zullen zij spreken.

–
–

Altijd samen met historisch geloof
Zetelt in de wil en in het verstand

•

Onderscheiden van geloof in wonderen in het zaligmakend geloof

•

De Heere Jezus deed wonderen
–
–
–

Om Zijn almacht te tonen
Om ongeloof te beschamen
Om het Evangelie te bevestigen
•
Daarom ontvingen Zijn discipelen ook deze gave

Van het geloof (10)

3.
•

Wondergeloof (vervolg)
Voorbeelden van niet-zaligmakend wondergeloof:
–

Aan ons:
–

–

Door ons:
–

•

O.a. de tovenaars in Egypte (Exodus 7)

Geen grond van zaligheid (v/a 7)
–

•

De negen andere melaatsen: Luk. 17:17 Zijn niet de tien gereinigd
geworden, en waar zijn de negen?

Matth. 7:22 Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en
in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten
gedaan?

Waarschuwend woord van de Heere Jezus zelf
–

–

Joh. 6:26 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij
tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en
verzadigd zijt.
Matth. 12:39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en
overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven
worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

Van het geloof (11)

3.

Wondergeloof (vervolg)

•

Simon de Tovenaar “zag er brood in”
– Hand. 8:18: En als Simon zag, dat, door oplegging van de handen der
apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan.

–

De roomse kerk sprekend voorbeeld
– NGB Art. 29 zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in Zijn Woord
verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt;
– Mattheüs 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden
van mensen zijn.

–

Alle bijgeloof (ook horoscopen etc.!)
– Form. H.A. alle afgodendienaars; allen die verstorven heiligen, engelen of
andere schepselen aanroepen; allen die den beelden eer aandoen; alle
tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen,
zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten;

•

Historisch- tijd- en wondergeloof:
•
•

–

Gelooft aan God = gelooft dat God bestaat
Gelooft God = gelooft dat het waar is wat God zegt

Maar: Gelooft niet in God

Van het geloof (12)

•

In feite is er maar EEN geloof
–

Het zaligmakend geloof dat in de wedergeboorte bij elke
inwendig geroepene meteen in de ziel wordt ingeplant
–

•

Er zijn ook maar 2 soorten mensen:
–

1.

Luk. 9:50 wie tegen ons niet is, die is voor ons.

Gelovigen = Wedergeborenen
–

2.

1 Joh.3:14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven,

Ongelovigen = Onvernieuwden
–

•

Joh. 15:1-8: Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al
wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.

2 Thess. 2:12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet
geloofd hebben,

Een beslissend onderscheid:
–

•

Maleachi 3:18: Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den
rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die
Hem niet dient.

“Dan” betekent op de grote oordeelsdag

Van het geloof (13)

Huiswerkvraag
1. Waarin komen het historisch geloof,
tijdgeloof en wondergeloof overeen?
2. En wat is het beslissend verschil met
het zaligmakend geloof?

Van het geloof (13)

•

Er is onderscheid tussen geloof en geloven
–

1.

Is de inhoud van v/a 8 t/m 15

Het geloof is een gave van God (v/a 15)
–

Een genadewerk
– 1 Petr. 1:3: Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot
een levende hoop,

–

Een noodzakelijk werk
– Joh. 3:3: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien.

2.

Geloven is een werkzaamheid of oefening van de
ziel
–

Gewerkt door de Heilige Geest
– Joh.16:13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der
waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden;

–

Uit God, door God en tot God
– Rom.11:36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.

Van het geloof (15)

•

Het wezen van het zaligmakend geloof
–

Anders gezegd: de inhoud en betekenis
– HC v/a 21 Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, ……
maar ook een vast vertrouwen, .

1.

Dit geloof wordt in de wedergeboorte ingestort in de ziel
– Is een afsnijding van de oude Adam
– Rom. 6:6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat
het lichaam der zonde te niet gedaan worde,

–

en een inplanting (inlijving) in Christus
– Efez. 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de
liefde geworteld en gegrond zijt;

2.

Degenen die dat te beurt valt, zullen Hem ook gaan
aannemen
– Alle weldaden van het genadeverbond (HC v/a 20)
– Joh.1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht
gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Van het geloof (16)

•

In de wedergeboorte:
–

•

vindt de dadelijke rechtvaardigmaking van de
uitverkoren zondaar in Gods vierschaar plaats

Begrippen uit de geloofsleer:
–

“Hebbelijkheid” van het geloof (van Latijn – habitus =
vermogen - uiterlijk)

•
•

Volmaakt. Er is geen “half geloof”
Dit is de gave of het vermogen (het wezen) van het
ingeplante geloof,
–

–

Vb. Een pasgeboren volkomen gezond kind. Heeft alle vermogens,
maar deze moeten in het opgroeien geoefend worden

“Dadelijkheid” van het geloof (van Latijn – actus = daden)
•

In trappen (de geloofswerkzaamheden of oefeningen)
–

1 Petr. 2:2: … zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste
melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

Van het geloof (17)

•

Eigenschappen zaligmakend geloof:
–

1.

1. Kennis, 2. toestemmen en 3. vertrouwen (v/a 8)

Kennis
–

Geestelijke, zaligmakende kennis
– Matth. 11:25: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij
deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt
dezelve den kinderkens geopenbaard.

–

Verstand verlicht door de Heilige Geest
– Efeziërs 1:18: Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt
weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

–
–
–
•

Kennis van God (in al Zijn deugden)
Kennis van zichzelf (in zijn/haar doemwaardigheid)
Kennis van Christus (als volkomen Middelaar en Verlosser)
“Het ganse begrip van onze wijsheid (welke alleen voor een waarachtige
en grondige wijsheid te houden is) bestaat ongeveer in twee stukken, te
weten, in de kennis van God en van onszelven.” Calvijn,Institutie I.1.1

Van het geloof (18)

1.

Deze kennis (vervolg):
– Rechtvaardigt de zondaar
– Jes. 53:11: door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

–

Schenkt het eeuwige leven
– Joh. 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

•

Is een zekere kennis, die “de ziel niet in twijfel laat”
(Dogmatiek Ds. Kersten blz.161)

•

Deze kennis gaat gepaard met

2.

Toestemmen = volkomen toestemmen
–

Geen blote verstandelijke toestemming, een blind geloof (v/a 9)
(zie roomse kerk waar men gelooft omdat de kerk het zo leert)

–

Maar, een zaligmakende overreding, een dadelijke erkenning en
verzegeling van de Waarheid Gods
– Joh. 3:33: Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat
God waarachtig is.

Van het geloof (19)

2.

Toestemmen (vervolg)
–

De Heilige Geest overtuigt onweerstaanbaar van de
waarheid van het Evangelie
– 1 Tim.1:15: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te
maken,

–

De zondaar stemt toe:
•

Zijn /haar diepe ellendestaat
– Ps. 51:6: Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is
in Uw ogen;

•

Zijn / haar doemwaardigheid voor God
– Ps. 30:3: Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie
zal bestaan?.

–

Maar ervaart ook de zoetheid van Gods Woord
– Ps. 19:9-11: de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij
rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en
zoeter dan honig en honigzeem.

Van het geloof (20)

•

Historisch-, tijd- en wondergeloof heeft (verstandelijke)
kennis en stemt toe, maar mist het vertrouwen

3.

Vertrouwen; een hartelijk en zeker vertrouwen
– HC v/a 21 …maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door
het Evangelie in mijn hart werkt……

– Waardoor de ziel zich overgeeft aan God en rust op Zijn
belofte
– Job 19:25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft,

–

En weet dat al de zonden om Christus’ wil volkomen
vergeven zijn
– Joh. 11:25 Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven,
al ware hij ook gestorven;

–

Waar het vertrouwen gemist wordt is geen
zaligmakend geloof
– 2 Petr.1:10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en
verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

Van het geloof (21)

•

Er zijn geen trappen tot de genade
–

De genade van het geloof wordt volkomen
geschonken/ingeplant in de wedergeboorte
– Efez.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat
niet uit u, het is Gods gave;

•

Er zijn wel trappen in de genade
–

Dit geloof wordt trapsgewijs werkzaam (in oefeningen) (en werkt
altijd op de Heere aan)
– Mark. 9:24: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

•

Werkzaamheden van het geloof?
–

Uitzien, hongeren en dorsten
– Micha 7:7: Maar ik zal uitzien naar den HEERE,
– Luk. 18:13: O God! wees mij zondaar genadig!
– Matth. 5:6: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.

–

Aankleven, toevlucht nemen
– Matth. 15:27: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die
er vallen van de tafel van hun heren.
– Ruth 2:12: onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te
nemen!

Van het geloof (22)

•

Rechtvaardigmakende daad des geloofs (v/a 10)
– De wedergeboren, levengemaakte zondaar leert:
• De noodzakelijkheid te zien in Christus geborgen te zijn
• En een sterk verlangen in Hem opgelost te worden
– Dit zijn trappen in het ‘wezen’ van het geloof

– Als de Heilige Geest doorwerkt:
• Wordt het een afgesneden (onmogelijke) zaak
• Leert Hij de zondaar de rechtvaardigmakende daad van
het geloof kennen
• En komt in het “welwezen des geloofs”:
– Jes.50:10 die den HEERE vreest, .. dat hij betrouwe op den Naam des
HEEREN, en steune op zijn God.

• Met verloochening van alles neemt de ontdekte zondaar door
het geloof den Middelaar aan als den enige weg der
verzoening. Zo komt hij in het welwezen van het geloof (Ds
Fraanje Catech. Lessen blz. 392-393)

Van het geloof (23)

• Geen werk van de mens zelf
– Niet het geloof als daad rechtvaardigt, maar de geschonken
gave doet dit (Dr. St. v/a 1882)
–

•

Rom. 3:30: Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis
rechtvaardigen zal uit het geloof

Het onderscheid tussen het ‘wezen’ en het ‘welwezen’ van
het geloof zit niet in het geloof, maar in de geloofsoefeningen
die een ziel deelachtig mag zijn
– Jes.50:10 die den HEERE vreest, .. dat hij betrouwe op den Naam des
HEEREN, en steune op zijn God.

•

Wat betekent dit? (v/a 11)(zie ook Zondag 23)
–

Wat God in de weg van ontdekking aan de ziel heeft
geopenbaard,
– Phil.3:15 … en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God
openbaren.

•

Wordt door de Heilige Geest verzekerd

(zie Jacob in Pniël)

– Hos. 2:22 en zal Mij ontfermen over Lo–ruchama; en Ik zal zeggen tot
Lo–ammi: Gij zijt Mijn volk;

Van het geloof (24)
•

Door de Heilige Geest verzekerd (v/a 11)

–

en door het geloof toegeëigend
–
–

•

Hos. 2:22 en dat zal zeggen: O, mijn God!
Gal. 2:20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik
door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, ....

Deze toe-eigening beschreven in HC zondag 23 v/a 61:
–

•

dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van
Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan
alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan.

Niet elke gelovige komt tot volle verzekerdheid van zijn
/ haar oprecht geloof. Houdt in:
–

Vrijspraak door God de Vader
= de

lijdelijke rechtvaardigmaking in de vierschaar van de
consciëntie

•

–

Verzegeld door de Heilige Geest
–

Jes. 54:9 alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch
u schelden zal.

Van het geloof (25)

•

Gods kinderen kunnen tot deze volle zekerheid van
het geloof komen (v/a 12)
–

–

Mogen niet rusten zonder die verzekering
–

•

2Tim. 1:12 want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat
Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag

2 Kor. 13:5 Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft
uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat
gij enigszins verwerpelijk zijt.

Dit zaligmakend geloof richt zich:
–

Op het Voorwerp des geloofs
•
God Drie-enig en Jezus Christus als enige
Middelaar en Verlosser
–

•

Joh. 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Door de bediening van de Heilige Geest (v/a 13)
–

1 Kor. 2:13 en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door
den Heiligen Geest.

Van het geloof (26)

•

Het middel is het Woord (prediking)
–

Rom. 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het
Woord Gods,

De Werkmeester van dit geloof is:

•
–

De Heilige Geest, Die deze weldaad toepast en in
beoefening brengt
–

Phil. 2:13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het
werken, naar Zijn welbehagen.

•

Dit geloof wordt door het Woord gewerkt en door de sacramenten
versterkt

•

Troost en moed voor zwakke- en kleingelovigen
–

•

Matth. 25:21 over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u
zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.Mark. 9:24 Ik geloof, Heere!
kom mijn ongelovigheid te hulp.

Dit geloof kan zwaar beproefd, maar nooit verloren gaan
–

1 Kor. 10:13 doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden
boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de
uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.

Van het geloof (27)

Huiswerkvraag
1. Waarom kan het zaligmakend geloof
nooit verloren gaan?
2. Wat zeggen de Dordtse Leerregels
hierover?

