7. Wandelen in geloof
Dag 1

Stille tijd

Romeinen 10:11-21.
Geloof begint met horen

Dag 3

11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen
uit.’ 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken,
want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan
allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de
Heer aanroept, zal worden gered.’
14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven?
En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben
gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd
wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is
uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed
nieuws verkondigen.’ 16 Toch hebben slechts weinigen aan het
evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand
geloofd wat wij hebben gezegd?’ 17 Dus door te luisteren komt men
tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
18 Maar dan is mijn vraag: hebben ze de boodschap soms niet
gehoord? Natuurlijk wel, want er staat: ‘Hun roep klinkt over heel de
aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld.’ 19 Maar dan
vraag ik weer: heeft Israël de boodschap niet begrepen? Welnu,
Mozes zegt al: ‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk
is, ik daag jullie uit met een volk zonder verstand.’ 20 En bij Jesaja
staat zelfs: ‘Ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten, ik heb
me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd.’ 21 Maar
bij Jesaja staat over Israël: ‘Heel de dag heb ik mijn handen
uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk.’

Dag 2

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in
zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen
worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor
wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt
beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke,
ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die
aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 5 6 Verheug
u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei
beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof –
zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur
wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus
Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit
gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en
ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het
einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Dag 4

Jakobus 1:5-8.
Vertrouw zonder aarzeling

5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan
iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid
geven. 6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is
als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 78 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet
niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

Romeinen 4:16-25.
Geloof is de overtuiging dat God zijn belofte
houdt

Dag 5

Jakobus 2:14-26.
Geloof zonder daden is dood

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te
geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms
kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft
en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je
goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien
van de eerste levensbehoeften-wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij
maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn
daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar
doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.
20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21
Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad
toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U
ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het
geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat
de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem
toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend
genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om
wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab,
de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners
ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam
dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

16 Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een
gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het
nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook
voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen
is. 17 Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele
volken gemaakt.’ En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij
vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet
bestaat. 18 Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en
geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was
beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 19 En zijn geloof
verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn
krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. 20
Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet,
integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21 Hij
was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had
beloofd, 22 en dat werd hem als een daad van gerechtigheid
toegerekend. 23 En dit is niet alleen voor hem geschreven, 24 maar
ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden
aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de
dood heeft opgewekt: 25 hij die werd prijsgegeven om onze zonden
en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
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1 Petrus 1:3-9.
Het perspectief van geloof

1

Stille tijd 7 NBV

Dag 6BS Hebreeën 11:1-16.
Voorbeelden in geloof

Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna
knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. 22 Door zijn
geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van
het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te
nemen. 23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn
geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg
mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. 24 Door zijn
geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te
worden als zoon van een dochter van de farao. 25 Liever werd hij
even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig
voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning
waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van
Egypte. 27 Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de
woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 28
Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met
bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen
haar zou krenken. 29 Door het geloof kon het volk door de Rode Zee
trekken als over droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden
werden ze verzwolgen. 30 Door dat geloof vielen de muren van
Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. 31
Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in
haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad
omgekomen.
32 Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te
vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuël,
en over de profeten, 33 die door hun geloof koninkrijken
overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd
was; die leeuwen de muil toeklemden, 34 aan vuur de laaiende kracht
ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die hun
zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden
en vijandelijke legers op de vlucht joegen. 35 Vrouwen kregen hun
doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden
gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating
weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. 36 Weer
anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met
arrestatie en gevangenschap. 37 Ze werden gestenigd of doormidden
gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in
schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld.
38 Ze doolden door

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het
overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof
werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen
we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend
is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer
waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend
gesproken als over een rechtvaardige-God zelf liet zich prijzend uit
over zijn gaven-, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook
al is hij gestorven. 5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders
overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer
gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al
vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. 6
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil
naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal
door hem worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen
hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit
voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn
huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij
de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 8 Door zijn geloof
ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een
plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten
waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd
was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob,
mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10
omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel
ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven
was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze
vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één
man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er
sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand
langs de zee. 13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd
was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp
ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als
vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op
doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet
het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze
daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een
beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor
hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad
gereedgemaakt.

verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en
holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed.
39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden,
hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor
ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de
volmaaktheid wilde laten bereiken.
1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten
ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken,
van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger
en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in
het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van
het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de
troon van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de
zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest
en het opgeeft.

Dag 7BS Hebreeën 11:17-12:3.
Laten wij onze blik gericht houden op Jezus
17 Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld,
Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was
bereid zijn enige zoon te offeren. 18 Terwijl er tegen hem gezegd was:
‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,‘ 19 zei hij bij zichzelf dat
het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken,
en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. 20
Door zijn geloof zegende Isaak Jakob en Esau, en hij dacht daarbij
aan wat er in de toekomst zou gebeuren. 21 Door zijn geloof kon
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Dag 8

Romeinen 3:19-30.
God rekent je geloof tot rechtvaardigheid

Dag 10 Romeinen 10:9-10.
Geloof brengt redding

19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen
spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt
ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor
God. 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij
de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. 21 Gods
gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu
ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die
in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen
heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen
wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige
aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26
Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot
verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij
rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de
zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd,
zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is
door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 27 Kunnen wij ons
dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke
wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de
wet die eist dat u gelooft. 28 Ik heb u er immers op gewezen dat een
mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te
leven. 29 Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de
heidenen? Zeker ook die van de heidenen, 30 want er is maar één
God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van
hun geloof als rechtvaardigen aannemen.

Dag 9

9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat
God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als
uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond
belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem
gelooft, komt niet bedrogen uit.’

Denk na over Lucas 11:9-13.
9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je
zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie
vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om
een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn
jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal
de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem
erom vragen.’
In plaats van rebelleren tegen je omstandigheden, bid aanhoudend en
met volharding tot God, die altijd de goede dingen, die je echt nodig
heeft, geeft.
Bid en breng deze week steeds je omstandigheden in gebed tot God.
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God
doet (Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.

Romeinen 4:1-8.
Niet door eigen kracht, maar door vertrouwen

1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? 2 Indien
hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn
daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet
tegenover God, 3 want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op
God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 4
Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als
een recht. 5 Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op
hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen
rechtvaardig verklaard. 6 Zo prijst ook David de mens gelukkig die
door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige
verdienste heeft: 7 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven,
wiens zonden zijn bedekt; 8 gelukkig is de mens wiens zonden de
Heer niet telt.’
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