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Geloven in U 

1. Inleiding. 

Er is een verhaal over een man, die op het punt stond op een fiets een ravijn over te steken. Over de ravijn 
was een kabel gespannen. De man keerde zich tot een van de toeschouwers en zei: “Gelooft u dat ik op die 
fiets naar de andere kant kan rijden?” “Ja, ik geloof dat u dat kunt,” was het antwoord. “Stap maar achter-
op!” zei de man. 

 Vertrouwen op U. 

Vorige week heb ik gesproken over vertrouwen. 

– Rekenen op. 

– Iemand in vertrouwen nemen. 

– Vertrouwen is gebaseerd op iemands karakter en kunnen. 

 Hoe groeit het vertrouwen? Proefondervindelijk. 

– Je kunt leren vertrouwen op God. Baby stapjes zetten. Met vallen en opstaan. 

Vertrouwen is niet statisch, maar een proces.  

– Het vraagt moed om op Hem te vertrouwen. 

– Niet vertrouwen op eigen inzicht, maar vertrouwen op God! 

2. Wat is geloof? 

 Geloof is vertrouwen in Gods spreken/belofte en de moed te hebben eruit te leven. 

Wij zeggen heel gemakkelijk: “Ja Heer, ik geloof.” 

En God zegt: “Stap dan maar achterop!” 

“Laat Mij maar fietsen, ga jij maar achterop zitten!” 

“Ik ben bang, ik durf niet zo.” “Ik weet het, vertrouw maar op Mij, Ik breng je wel naar de overkant!” 

Vertrouwen en geloven lijken wel synoniemen te zijn en zijn ook echt met elkaar verweven, moeilijk de 
twee woorden van elkaar te onderscheiden. 

– Gevoelsmatig is vertrouwen iets passief. 

 Geloof is een actie, een stap die je zet in geloof. 

– Vertrouwen hebben in Gods karakter en kunnen, dat Hij is wie Hij is: “Ik ben, die Ik ben”. De “Alfa en 
Omega”. Dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. 

– Geloof is een stap zetten, in vertrouwen op God. Achterop de fiets stappen! 

 Wat zegt de Bijbel over geloof? 

“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”  
  Hebreeën 11: 1 NBG. 

“Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs 
van dingen die wij niet kunnen zien. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook 
door hun geloof bekend geworden.” Hebreeën 11: 1 – 2 HB. 

In de brief aan de Hebreeën staan dan in dit hoofdstuk een lijst met geloofshelden. Mannen, vrouwen die 
in geloof – op het woord van God – een stap hebben gezet. 

 Noach. 

Noach geloofde God, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen, bouwde hij de 
ark. 
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 Abraham. 

– Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem 
zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naar toeging. 

– Ook al had God beloofd dat door Izaäk er vele nakomelingen zou krijgen, was Abraham bereid om 
zijn zoon te offeren. 

 Jacob, Jozef, Rachab, Gideon, Jefta, David, Samuël, … 

3. Wat is geloof niet? 

Over geloof wordt veel gezegd en veel daarvan kunnen we gemakkelijk vertalen in het opnieuw zelf dingen 
gaan doen voor God. 

– Geloof zonder relatie met God werkt niet. 

– Geloof is geen formule, methode. 

– Geloven betekent niet, dat alles “koek en ei is”. 

– Als je maar genoeg geloof hebt, dan … ben je niet ziek, ga je nu niet dood, dan zal je niks overkomen. 

– Als je gelooft, zal er altijd overvloed zijn. 

– Als je maar voldoende malen zegt: Ik geloof God geneest. Ik geloof dat God mij bevrijdt, dat God voor-
ziet. …  

4. Hoe groeien in geloof? 

“Uit de heilige boeken kennen we dus veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld vol-
gen en de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen op-
geven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden. Laten we daarbij steeds blijven denken 
aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven, en hij maakt ons geloof volmaakt.” 
 Hebreeën 12: 1 – 2 BGT. 

Zonde belast onze relatie met God. Om te zondigen moeten we Hem loslaten, weg stappen van de verbin-
ding. 

– Zonde brengt schuld en schaamte in de relatie. 

– Schuld: gefaald, niet goed genoeg. 

– Schaamte: ons verbergen, niet gezien willen worden, onwaardig. 

– Dit leidt tot onafhankelijkheid. Bouwen op ons eigen inzicht. 

Onze bestemming - ons doel / we zijn hier voor gemaakt/ontworpen - is om samen in verbondenheid met 
God te leven. 

 De rank en de wijnstok. 

Zoals de rank, geen druiven kan voortbrengen zonder verbonden te zijn met de wijnstok (Johannes 15). 

 Petrus als voorbeeld. 

“Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant va-
ren. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ging hij 
een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het 
meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. 

Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het wa-
ter zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’ Maar 
Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt 
bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’ Pe-
trus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. 

Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: 
‘Heer, red mij!’ Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je ge-
loof dan zo klein?’ Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden 
voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’ Mattheüs 14: 22 – 32 BGT. 
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– Petrus, had een blind vertrouwen in Jezus. 

– Ik weet niet wat Petrus bezielde “Als u het echt ben, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet 
komen”. 

– Jezus, zegt: “Kom maar naar mij toe.” 

– Dit is geloof – Petrus stapte uit de boot! 

– Even twijfel, maar daar was de hand van Jezus! 

– Petrus, was gegroeid in zijn geloof. 

4.1 Leren luisteren naar God.  

“Kom maar naar mij toe.” 

 Wat zegt God? 

Het luisteren naar de stem van Jezus, is het cruciale in het leren groeien in geloof. 

Durven een stap te zetten uit de boot (uit je comfortzone) op het water. Een stap te zetten in het onze-
kere. 

 Het initiatief ligt altijd bij God! 

 God heeft in het verleden een belofte gedaan en je wordt eraan herinnerd. 

En God zegt: “Stap dan maar achterop!” 

“Laat Mij maar fietsen, ga jij maar achterop zitten!” 

“Ik ben bang, ik durf niet zo.” “Ik weet het, vertrouw maar op Mij, Ik breng je wel naar de overkant!” 

 We groeien niet in geloof: 

– omdat wij de juiste keuze hebben gemaakt. 

– omdat wij trouw zijn geweest om altijd aanwezig te zijn in de diensten, tienden te geven, bijbel te le-
zen en gebeden te hebben... 

4.2 Uitstappen - instemmen. 

 Luisteren naar God, instemmen. 

Luisteren en instemmen, uitstappen brengt groei in ons geloof. 

Luisteren en instemmen is het belangrijkste dat we als leerling van Jezus ons in mogen oefenen. 

Groeien in geloof is: achterop de fiets stappen (als we hiervoor worden uitgenodigd). 

 Jezus is op een bruiloft in Kana. 

“Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: ‘Doe precies wat hij zegt.’ …” 
Jezus zei tegen de dienaren: ‘Vul die bakken met water.’ De dienaren vulden de bakken tot de rand. Toen 
zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.’ De dienaren deden wat Jezus zei. 
De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden!” Johannes 2: 5, 7 – 9 BGT. 

De dienaren, stonden voor een grote uitdaging, er staat ook niet dat de dienaren volgelingen van Jezus 
zijn, maar in geloof schenken ze de ceremoniemeester van het feest een glas water. De beste wijn van 
het feest! 

Vb. bidden voor een collega, vriend. Iemand een gift geven. Iemand vergeven. Naar iemand toe stappen 
om te bemoedigen… 

 Soms is het eng, onzeker en heb je twijfels. 

“Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: 
‘Heer, red mij!’ Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast.” Mattheüs 14: 30 & 31 BGT. 

“En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en 
hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spre-
ken. En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is, weet wat de Geest wil. Want wat de Geest 
voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God.” Romeinen 8: 27 & 27 BasisBijbel. 

  



Geloven in U 9 september 2018 

Jefta Breda  pagina 4/4  

5. Uitnodiging. 

 Groeien in geloof is een avontuur, is leuk, is een verrijking. 

– Je relatie met God wordt sterker, je leert op Hem te vertrouwen! Er ontstaat een partnerschap. 

– Je leven wordt stabieler en minder kwetsbaar. 

– Als je geloof groeit, ben je aanstekelijk en een bemoediging voor een ander. 

 Geloof is vertrouwen in Gods spreken/belofte en de moed hebben eruit te leven. 

– Hoe lang is het geleden dat je een nieuwe stap hebt gezet? Een stap van geloof? 

– Durf jij stappen te zetten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

– We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar/seizoen. 

 Luisteren naar God en instemmen. 

– Misschien heeft God op een persoonlijke manier gesproken. 

– Misschien ben je aan iets herinnerd en vraagt God: “spring maar achterop!”. 

– Misschien vind jij het moeilijk, eng, God zegt: Ik ben erbij! Ik zal je helpen. 


