
Geloof in Geloof! 
 
We worstelen zo vaak met ons geloof in dit of dat of geloof voor dit of dat. Heb ik wel 
genoeg geloof? En als ik genoeg heb is het dan wel groot genoeg? En als het groot 
genoeg is, is het dan wel sterk genoeg?   
In Hebreeën 12:2 staat; Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de 
leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, 
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter 
rechterzijde van de troon Gods.  
 
Hier staat dat Jezus de voornaamste leider/auteur en voleinder/voltooier is van het 
geloof.  Jezus had en heeft geloof!!  Hij geloofde in de opdracht die Hij ging doen. Hij 
geloofde dat als Hij alles tot het einde toe zou volbrengen, dat vreugde zou opleveren 
voor Hem. Wat Jezus moest gaan doen, daar werd Hij niet blij van, sterker nog, Hij 
zei tegen de discipelen, ‘Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe’. Maar Jezus 
zag verder. Jezus zag op dat wat daarna zou komen en dat maakte Hem 
verwachtingsvol. Hij zag uit naar de blijdschap die zou komen. Jezus zou zaad, zou 
nakomelingen gaan zien. Jesaja 53:10 Maar het behaagde de Here hem te 
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld 
zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het 
voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.  
Jezus wist ook dat wij vruchten zouden voortbrengen voor Hem. Vanuit onszelf 
kunnen wij geen vruchten voortbrengen. In onszelf hebben wij geen leven, maar door 
te leven in Hem brengen we vruchten voort. Wij zijn een rank aan de Wijnstok. De 
wijnstok zelf draagt geen vrucht, maar heeft ranken nodig om vruchten te dragen. 
Toch wordt het genoemd, vruchten van de wijnstok. De ranken zijn het middel voor 
de vruchten. Wij zijn het kanaal, de rank, voor de Wijnstok Jezus om vruchten voort 
te brengen voor Hem.  
 
Maar wij, de rank met zijn vruchten, groeien niet uit onszelf, wij groeien als Hij in ons 
werkt. Zo geloven wij niet uit onszelf maar is het Zijn geloof in ons die ons vruchten 
doet dragen. Geloof jij dat Jezus geloofde in Zijn werk? Geloof jij dat Hij geloofde dat 
Hij vrucht zou zien? Ons deel is te geloven in Zijn geloof voor onze bevrijding, voor 
onze genezing, voor onze voorzieningen. Geloof in het Geloof van onze Leidsman en 
Voleinder van het geloof. Geloof in het Geloof van Jezus!  Zie weer Hebreeën 12 : 2.  
 
Jezus geloofde erin dat als Hij de striemen zou ontvangen wij genezen zouden 
worden. Jezus geloofde erin dat als Hij de strijd aanging met de duivel Hij zou 
overwinnen en ons zou bevrijden van de listige aanvallen van de duivel. Geloven we 
dat? Het is ons geloof stellen in het Geloof en de overwinning van Jezus die ons de 
vrucht van bevrijding en genezing doet ontvangen. 
 
Spreek je geloof uit in het Geloof van Jezus. Door te spreken zien we de zaken in het 
fysieke manifesteren. God moest ook eerst spreken voordat Hij iets zag!!!    En God 
sprak er zij licht en er was licht. 
 
Het spreken van geloofswoorden, woorden van leven, is cruciaal voor ons leven. Het 
maakt een pad vrij voor ons. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 



mijn pad. (Psalm 119:105.) 
 
Het spreken van woorden van dood heeft  ook effect op ons leven maar dan in 
negatieve zin. 
 
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd in het kennen van Jezus.	


