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HEEL DE VOLHEID VAN GOD 
 
1: HET GEHEIMENIS VAN GOD 
 
Inleiding: 
Ef 1:15-23 (NBG) Lees. 
17 u geve de Geest van WIJSHEID en van OPENBARING om Hem recht te 
kennen: VERLICHTE OGEN [uws] harten, zodat gij WEET, welke hoop zijn 
roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner ERFENIS bij de heiligen, 19 EN 
HOE OVERWELDIGEND GROOT ZIJN KRACHT IS AAN ONS, DIE GELOVEN, NAAR 
DE WERKING VAN DE STERKTE ZIJNER MACHT, … 
 
20 … door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn 
rechterhand in de hemelse gewesten, 21 BOVEN ALLE OVERHEID EN MACHT 
EN KRACHT EN HEERSCHAPPIJ EN ALLE NAAM, DIE GENOEMD WORDT NIET 
ALLEEN IN DEZE, MAAR OOK IN DE TOEKOMENDE EEUW. 
 
22 En Hij heeft ALLES ONDER ZIJN VOETEN GESTELD en HEM ALS HOOFD 
BOVEN AL WAT IS, 23 gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld 
met Hem, die alles in allen volmaakt. 
 
Ef 2:6 EN HEEFT ONS MEDE OPGEWEKT EN ONS MEDE EEN PLAATS GEGEVEN 
IN DE HEMELSE GEWESTEN. 
 

• Kol 1:15-20 (NBG) 
15 HIJ IS HET BEELD VAN DE ONZICHTBARE GOD, *de eerstgeborene der ganse 
schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die 
op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij 
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 
tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan 
in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, 
de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.  19 
WANT HET HEEFT DE GANSE VOLHEID BEHAAGD IN HEM WONING TE MAKEN, 
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle 
dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij 
wat in de hemelen is. 
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*1Pet 1:20 (NBG)  
Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het 
einde der tijden geopenbaard ter wille van u, 
 
• Kol 2:2-3 (NBG) 
2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom 
van EEN VOLLEDIG INZICHT, en zij HET GEHEIMENIS GODS mogen kennen, 
CHRISTUS, 3 IN WIE AL DE SCHATTEN DER WIJSHEID EN KENNIS VERBORGEN 
ZIJN. 
 
Mat 13:10-11(NBG) 
10 En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in 
gelijkenissen?  11 Hij antwoordde hun en zeide: OMDAT HET U GEGEVEN IS DE 
GEHEIMENISSEN VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN TE KENNEN, maar hun is 
dat niet gegeven. 
 
Mat 16:15-17(NBG)      
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?  16 Simon Petrus 
antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!  17 
Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, WANT VLEES EN 
BLOED HEEFT U DAT NIET GEOPENBAARD, MAAR MIJN VADER, DIE IN DE 
HEMELEN IS. 
 

GEHEIMENIS VAN GOD = SLECHTS GEESTELIJK TE BEOORDELEN 

• 1Kor 2:6-14 (NBG) 
6 TOCH SPREKEN WIJ WIJSHEID BIJ HEN, DIE DAARVOOR RIJP ZIJN, een wijsheid echter niet 
van deze eeuw (wereld), noch van de beheersers dezer eeuw(wereld), wier macht teniet 
gaat, 7 MAAR WAT WIJ SPREKEN, ALS EEN GEHEIMENIS, IS DE VERBORGEN WIJSHEID 
GODS, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.  8 En geen 
van de beheersers dezer eeuw (wereld) heeft van haar geweten, want indien zij van haar 
geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 
9 Maar, gelijk geschreven staat: 
  Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 
  en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem 
liefhebben. 
10 WANT ÓNS HEEFT GOD HET GEOPENBAARD DOOR DE GEEST. Want de Geest doorzoekt 
alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 
dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de 
Geest Gods.  
12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, MAAR DE GEEST UIT GOD, OPDAT 
WIJ ZOUDEN WETEN, WAT ONS DOOR GOD IN GENADE GESCHONKEN IS. 13 Hiervan 
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spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, MAAR DOOR DE 
GEEST GELEERD ZIJN, ZODAT WIJ HET GEESTELIJKE MET HET GEESTELIJKE VERGELIJKEN. 14 
Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem 
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, OMDAT HET SLECHTS GEESTELIJK TE BEOORDELEN 
IS. 
 

 ! >> 1Kor 3:1-2 KON NIET TOT U SPREKEN ALS TOT GEESTELIJKE MENSEN … ONMONDIGEN 

 
2: DE VOLHEID VAN GOD 
 

• Kol 2:8-10 (NBG) 
8 Ziet toe, *dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel 
bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 
wereldgeesten EN NIET met Christus, 9 WANT IN HEM WOONT AL DE VOLHEID 
DER GODHEID LICHAMELIJK; 10 EN GIJ HEBT DE VOLHEID VERKREGEN IN HEM, 
die het hoofd is van alle overheid en macht. 
 
 

*  2A: WERELDGEESTEN 
 
NBV21 
vs 8 Wees op uw hoede en *laat u niet meeslepen door holle en misleidende 
theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de 
machten van de wereld en niet op Christus 
 
Colossians 2:8 AMP 
‘See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception [pseudo-
intellectual babble], according to the tradition [and musings] of mere men, following the 
elementary principles of this world, rather than following [the truth—the teachings of] 
Christ.’ 
 
Vertaling:  
Pas op dat niemand jou gevangenneemt door filosofie en lege misleiding [pseudo -
intellectueel gebabbel] volgens de traditie [en overwegingen/overpeinzingen] van slechts 
mensen die de [fundamentele/basis/begin principes] van deze wereld volgen in plaats van  
[de waarheid – de leringen van] Christus. 
 
 
LAAT NIEMAND U MEESLEPEN MET: 
1: Holle misleidende theorieën tradities van mensen = geïnspireerd door 2 = 
2: De WERELDGEESTEN 
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*  2B CHRISTUS 
 
Kol 2:9-10 (NBG) 
9 WANT IN HEM WOONT AL DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK; 10 en GIJ HEBT 
DE VOLHEID VERKREGEN IN HEM, die het hoofd is van alle overheid en macht. 
 
AL DE VOLHEID DER GODHEID LICHAMELIJK = 
Grks: Pan to pleroma = HEEL DE VOLHEID VAN GOD 
 
3: EIGENAAR VAN ALLES 
 

• Gal 4:1-5 
1 Ik bedoel dit: ZOLANG DE ERFGENAAM ONMONDIG IS, verschilt hij in niets 
van een slaaf, AL IS HIJ OOK EIGENAAR VAN ALLES; 2 maar hij staat onder 
voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was.  
3 Zo bleven ook wij, ZOLANG WIJ ONMONDIG WAREN, ONDERWORPEN AAN 
DE WERELDGEESTEN.  4 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft 
God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 
om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, OPDAT WIJ HET RECHT VAN 
ZONEN ZOUDEN VERKRIJGEN. 
 
 

*  3A: ONMONDIG = ONVOLWASSEN 
 
Galatians 4:3 AMP 
‘So also we [whether Jews or Gentiles], when we were children (spiritually immature), *were 
kept like slaves under the elementary [man-made religious or philosophical] teachings of 
the world.’ 
 
*Vertaald = zo bleven ook wij toen wij kinderen waren (geestelijk onvolwassen), als slaven 
gevangengehouden onder de door de mens gemaakte religieuze of filosofische 
[fundamentele/basis/begin] leringen VAN DEZE WERELD.  
 

 
*  3B: ONDERWORPEN AAN WERELDGEESTEN 
                    (Rooft je eigendom als erfgenaam) 

 
Ef 6:12 (NBG) want wij hebben NIET TE WORSTELEN TEGEN BLOED EN VLEES, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen DE WERELDBEHEERSERS 
dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 
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BEWAPEN JE! 

Ef 6:13-16 (NBG) 
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen 
omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten 
geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles HET 
SCHILD DES GELOOFS ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en HET ZWAARD DES GEESTES, DAT IS 
HET WOORD VAN GOD. 
 
Efeze 6:13 (AMP)  
Therefore, put on the complete armor of God, so that you will be able to [successfully] resist 
and stand your ground in the evil day [of danger], and having done everything [that the crisis 
demands], to stand firm [in your place, fully prepared, immovable, victorious]. 
 
*Vertaald = doe daarom de complete wapenuitrusting van God aan, zodat je succesvol in 
staat zult zijn te blijven staan op jouw grond (voet bij stuk houden) in de dag van kwaad (van 
gevaar), en alles gedaan hebbende [dat de crisis vereist], om 
stevig/vastbesloten/standvastig te staan [op jouw plaats, ten volle voorbereid, 
onbeweegbaar, overwinnend] 

 
*  3C: DE VLEZELIJKE = NATUURLIJKE MENS = ZINTUIGELIJKE MENS 
      (Bloed & Vlees)  

2Kor 10: 3-6 (NBG) 
3 Want al leven wij in het vlees, WIJ TREKKEN NIET TEN STRIJDE NAAR HET 
VLEES, 4 WANT DE WAPENEN VAN ONZE VELDTOCHT ZIJN NIET VLESELIJK, 
maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de 
redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, 
slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid 
aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle 
ongehoorzaamheid te straffen. 
 

  vs7 GIJ ZIET AAN, WAT VOOR OGEN IS.  

 
vs 10 Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn 
persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. 
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•  3D: DE BELOFTEN VAN GOD INNEMEN 
 

Num 13:27-33 
 27 Zij verhaalden hem dan en zeiden: Wij kwamen in het land, waarheen gij ons gezonden 
hadt, en ja, het vloeit van melk en honig, en dit is zijn vrucht.  28 HET VOLK ECHTER, dat in 
het land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van 
Enak zagen wij daar; 29 Amalek woont in het Zuiderland, de Hethieten, Jebusieten en 
Amorieten wonen in het bergland, de Kanaänieten aan de zee en aan de oever van de 
Jordaan.  30 Daarop trachtte KALEB het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en 
zeide: LAAT ONS GERUST OPTREKKEN EN HET IN BEZIT NEMEN, WANT WIJ ZULLEN HET 
ZEKER KUNNEN VERMEESTEREN.  31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, 
zeiden: WIJ ZULLEN TEGEN DAT VOLK NIET KUNNEN OPTREKKEN, WANT HET IS STERKER 
DAN WIJ.  32 Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land 
dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te 
verspieden, IS EEN LAND DAT ZIJN INWONERS VERSLINDT, en alle mensen die wij daar 
zagen, waren mannen van grote lengte.  33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die 
tot de reuzen behoren, EN WIJ WAREN ALS SPRINKHANEN IN ONZE EIGEN OGEN EN OOK IN 
HUN OGEN. 
 
Num 14:1 Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. 
 
Num 14: 22-24 (NBG) 
22 Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de tekenen die Ik in Egypte 
en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu reeds tienmaal verzocht en naar mijn stem niet 
geluisterd hebben, 23 zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb! Ja, 
niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal het zien.  24 DOCH OMDAT BIJ MIJN 
KNECHT KALEB EEN ANDERE GEEST GEWEEST IS EN HIJ MIJ VOLKOMEN GEVOLGD HEEFT, 
zal Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal 
het bezitten. 
 
*Nu 14:11 Hoe lang zal zit volk Mij versmaden? (= afkeuren/afwijzen waarbij minachting/verachting doorklinkt) 

*Nu 14:23 God onder ede BELOOFD. 
 >> Heb 6:13-18 = 2 onveranderlijke dingen = 1 De belofte, 2 De eed van God. 
  >> Heb 11:17-18 Abr belofte aanvaard + God bij machte Isaak uit doden opwekken 
*1Kor10:1-11 Volk id woestijn = Voorbeeld voor ons opdat wij geen lust tot het kwade zouden 
hebben. 
 

 
= 
 

DE VERSTANDELIJKE REALISTEN & ZIJ DIE VERTROUWEN OP GODS BELOFTEN 
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GODS REALITEIT 
 
Mc 10:27 (NBG) 

Jezus zag hen aan en zeide: BIJ MENSEN IS HET ONMOGELIJK, 
MAAR NIET BIJ GOD; WANT ALLE DINGEN ZIJN 
MOGELIJK BIJ GOD. 
 
• ABRAHAM & SARA 100 en 90 JAAR:  
Ge 17:17b (NBG) 
Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren worden, en zal Sara, een 
negentigjarige, baren? 
 
Ge 18:11 (NBG) 
Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard; het ging Sara niet mee naar de 
wijze der vrouwen. 12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust 
hebben, nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? 
 
Ge 21:5 
Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. 
 
• GOD LEIDDE ZIJN VOLK IN EEN WOLKKOLOM & VUURKOLOM: 
Ex 13:21-22 
21 de Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op 
de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag 
en nacht konden voortgaan. 22 zonder ophouden bleef de wolkkolom des 
daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk. 
 
• MOZES SPLIJT DE RODE ZEE MET STAF EN UITGESTREKTE HAND: 
Ex 14:15-16 ev 
15 Toen zeide de Here tot Mozes: wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de 
Israëlieten, dat zij opbreken. 16 En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit 
over de zee en splijt haar; dan zullen de Israëlieten midden door de zee 
kunnen gaan op het droge. 
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• ELIA EN DE WEDUWE VAN SAREFAT: 
1Kon 17:14-16  
14 Want zo zegt de Here, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet 
opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de 
Here regen op de aardbodem geven zal. 15 Daarop ging zij heen en deed, zoals 
Elia gezegd had, en een tijdlang at zij, evenals hij, en haar huis. 16 Het meel in 
de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des 
Heren, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. 
 
vs 17 Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek: ja, 
zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. 
20b … Doet gij zelfs de weduwe, bij wie ik als vreemdeling vertoef, het onheil 
aan, haar zoon te laten sterven? 
21 Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Here en 
zeide: Here mijn God! Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de 
Here hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem 
terug, zodat het levend werd. 
 
• ELIA OPGENOMEN i/d HEMEL VURIGE WAGEN & VURIGE PAARDEN: 
2Kon2:11+14 
11 En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige 
wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo 
voer Elia in een storm ten hemel. 
14 En hij (Elisa) nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op 
het water, en riep: Waar is de Here, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het 
water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon 
oversteken. 
 
• KRUIKJE OLIE VAN WEDUWE: 
2Kon 4:2b-3 en 5+6 
2b En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje 
olie. 3 Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige 
vaten; laat het er niet weinige zijn. 
vs 5 Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen 
plaatsen steeds (de vaten) bij haar en zij goot steeds door.  
vs 6 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. 
Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat mee. Toen hield de olie op te stromen. 
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• ELISA & KNECHT OMRINGD DOOR VURIGE PAARDENEN WAGENS: 
2Kon 6:15-17 
15 Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar 
buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn 
knecht zeide tot hem: Ach, mijn heer! wat moeten moeten we doen? 16 Maar 
hij zeide: vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen 
zijn. 17 Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen opdat hij zie. En de Here 
opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige 
paarden en wagens rondom Elisa. 
 
• HIZKIA’S ZIEKTE & TEKEN GENEZING: 
2kon 20: 8+11 
8 Hizkia had Jesaja gevraagd: Wat is het teken, dat de Here mij gezond zal 
maken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des Heren? 
11 Toen riep de profeet Jesaja tot de Here, en Hij deed de schaduw op de 
treden waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achaz, weer tien treden 
teruggaan. 
 
• JEZUS & PETRUS LIEPEN OVER WATER: 
Mat 14:24-25 + 28-31 
24 Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd 
door de golven, want de wind was tegen. 25 In de vierde nachtwake kwam Hij 
tot hen, gaande over de zee. 
 
28 Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U 
te komen over het water. 29 En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en 
liep over het water en ging naar Jezus. 30 Maar toen hij zag op de wind, werd 
hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! 31 Terstond 
stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, 
waarom zijt gij gaan twijfelen? 
 
• JEZUS VERANDERDE WATER IN WIJN: 
Joh 2:9 ev 
Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was … 
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• OPWEKKING VAN LAZARUS: 
Joh 11:33+39 en 43-44 
33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar 
medegekomen waren, zag wenen, werd hij verbolgen in de geest en diep 
ontroerd … 
39 Jezus zeide: Neemt de steen weg! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide 
tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. 
43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar 
buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen 
gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat 
gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan. 
 
 
ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC, ETC: 
 
 
Joh 21:24-25 
24 Dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze dingen beschreven 
heft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is. 
25 ER ZIJN ECHTER NOG VELE ANDERE DINGEN DIE JEZUS 
GEDAAN HEEFT; INDIEN DEZE ÉÉN VOOR ÉÉN BESCHREVEN 
WERDEN, DAN ZOU, NAAR IK MEEN, DE WERELD ZELF DE 
BOEKEN, DIE GESCHREVEN WERDEN, NIET KUNNEN 
BEVATTEN. 
 

INDIEN GIJ MIJ IETS VRAAGT IN MIJN NAAM, IK ZAL HET DOEN 
 
Joh 14:12-14 (NBG)   
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en 
grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, 
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.  14 INDIEN GIJ MIJ IETS VRAAGT IN MIJN NAAM, IK 
ZAL HET DOEN. 
 
1Joh 5:14-15 (NBG) 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn 
wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, DAT HIJ ONS VERHOORT, WAT WIJ OOK BIDDEN, weten 
wij, dat wij de beden verkregen hebben die wij van Hem hebben gebeden. 
 
Mc 9:22b-23 (NBG) 
Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons! Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! 
ALLE DINGEN ZIJN MOGELIJK VOOR WIE GELOOFT. 
 


