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Geloof (geloven)    
Hebreeuwse woorden: 

‘aman =   = a)  geloven 47, betrouwen 2, vertrouwen 2, gelovigen 1, incl.: niet (lo’) geloven (Ex. 4:1,8,9). 
b) getrouw 22, trouw 1. 
c) gewis 5, zeker 2, bevestigen 3, bestendig 4, vast 2, gewisse 2, vast blijven 1. 
d) waar worden 5, waarmaken 1.  
e) voedstervader  1, voedster 1, voedsterheren 3, gevoedsterd worden 1, opvoeden 1. 
f) opgetrokken 1. Totaal: 108 x. 

‘aman (Chald.) = zeker 1 (Dan. 2:45), getrouw 1 (Dan. 6:5: Daniël), geloven 1 (Dan. 6:24: Daniël); 3 x. 
 
Verwant: ‘amen  (amen 30; 30 x; vgl. Gr.: amèn: voorwaar, amen); ‘omen (vastigheid 1 (Jes. 25:1); 1 x.  
 

Vergelijk:`emoenah =  () (49 x): a) waarheid 18; b) getrouwheid 10, trouwelijk 4, getrouwigheid 3, trouw 2, 
getrouw 1, gans getrouw 1; c) in  …  ambt 4, goedertierenheid 1, vastigheid 2, gewis 1, geloof 2 (Hos. 2:20 (ondertrou-
wen in geloof); Hab. 2:4 (de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.); 49 x. 
 
O.T.: o.a. Ge. 15:6 (Abram geloofde in de Heere: hem tot gerechtigheid gerekend); Ps. 78:22 (Israël: niet in God gelo-
ven: op Zijn heil niet vertrouwen). Ps. 27:13 (niet geloven: vergaan). Enkele voorbeelden: 
2Kro. 20:20  Gelooft (‘aman) in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden (‘aman); gelooft (‘aman) aan  
  zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn. Jes. 7:9. 
Ps. 31:24 Hebt den HEERE lief, gij, al Zijn gunstgenoten! want de HEERE behoedt de gelovigen, en vergeldt  
  overvloediglijk dengene, die hoogmoed bedrijft. 
Ps. 119:66   Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd. 
Jes. 28:16   Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een  
  kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.  

Geciteerd in Ro. 9:33, Ro. 10:11 en 1Pt. 2:6 (wie in Hem (Jezus) gelooft, zal niet beschaamd worden). 
Jes. 43:10   Gijlieden (gelovig Israël) zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren  
  heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God gefor- 
  meerd is, en na Mij geen zijn zal. 
 
Griekse woorden: 
pistis  = geloof  241, verzekering 1 (Hd. 17:31), trouw 1 (Tit. 2:10), degenen die geloven 1 (Hb. 10:39); 244 x. 
pisteuoo  = geloven 238, toebetrouwen 6 (Ro. 3:2; 1Kor. 9:17; Gal. 2:7; 1Th. 2:4; 1Ti. 1:11; Tit. 1:13), gelovige 2  
     (Gal. 3:22; 1Th. 1:7), (zich) betrouwen 1 (Jh. 2:24), vertrouwen 1 (Lk. 16:11: het ware); 248 x. 
pistos  = trouw 48, gelovig(e) 16, trouw 1, trouwelijk 1, weldadigheden 1; 67 x. 
Verwant:  1) pisto'oo (verzekering doen: 1 x (2Ti. 3:14); 2) pistikos (onvervalst: 2 x  (Mk. 14:3 + Jh. 12:3: nardus).  
 
Vergelijk: 
apistos  = ongelovig(e) 22, ontrouw 1 (Lk. 12:46); 23 x. 
apisteoo  = niet geloven 5, ongelovig zijn 1 (Ro. 3:3), ontrouw zijn 1 (2Ti. 2:13); 7 x. 
apistia  = ongeloof 7, ongelovigheid 4, ongelovig 1 (Hb. 3:12: + boos hart); 12 x. 
oligopistos  = kleingelovig(e): 5 x (Mt. 6:30; Mt. 8:26; Mt. 14:31; Mt. 16:8; Lk. 12:28). 
 
Van Dale Ned. wdb.: (beknopt) 
geloof :   1)  het vertrouwen in de waarheid van iets of  iemand 

2)  een vast en innig vertrouwen op God 
3)  godsdienst 
 

geloven:  1)  vast vertrouwen in het bestaan van iemand of iets: geloven in /aan God 
2)  voor waar houden op het gezag van een ander 
3)  menen, denken: ik geloof dat hij ziek is 
4)  een godsdienst aanhangen 
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bijv.:  eraan moeten geloven (a) iets onaangenaams moeten ondergaan; (b) vernield worden. 
bijv.: hij gelooft het wel: hij maakt zich geen zorgen, hij laat het voor wat het is. 

Bijbel:   Nadruk op zich persoonlijk toevertrouwen aan de Heer. God vertrouwen op Zijn Woord.  
Geloof veronderstelt ook trouw. Geloven ≈ vertrouwen. Samengevoegd in: ‘geloofsvertrouwen’.  

Jh. 6:35   Jezus: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft,  
  zal nimmermeer dorsten. Geloven houdt in: tot de Heer komen. Jh. 6:45; Jh. 7:37; Lk. 6:47; Lk. 18:16  
  (kinderkens: Koninkrijk); Mt. 11:28 (rust geven / vinden). 
Jh. 6:69   Wij hebben geloofd en bekend (ginooskoo = weten, (be-/er-)kennen), dat Gij zijt de Christus, de 
Zoon  
  des levenden Gods. Geloven ≈ weten (o.a. Jh. 4:42; 16:30; 17:8; 2Ti. 1:12; 1Jh. 5:13; Jes. 43:10). 

 
a) Geloof & bekering: Hd. 19:4; Hd. 26:18; Hb. 6:1. 
Hd. 20:21   Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering (metanoia) tot God en het geloof in onzen Heere  
  Jezus Christus. 
 
b) Geloof & zekerheid: 2Ti. 1:12.  
Hb. 10:22   Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gerei- 
  nigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. 
 
c) Omschrijving  
Hb. 11:1  Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet 
ziet.   
Hb. 11:6:  Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat  
  Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem (ernstig) zoeken. 

 
d)  Geloof op God hebben: Mk. 11:22; 1Th. 1:8; Hb. 6:1 (in God); Hd. 16:34 (aan God gelovig geworden).  
Geloof  in: Jh. 14:1 (in God, ook in Mij); Hd. 20:21 (onze Heere Jezus Christus); Hd. 24:24 (Christus); Ef. 1:15 (de Heere 
Jezus); Kol. 1:4 (Christus Jezus); Jh. 12:44 (Mij (Jezus) en de Vader); Hd. 11:17 (Heere Jezus Christus); Gal. 2:16 
(Christus Jezus); Tit. 3:8 (aan God geloven); 1Pt. 1:21 (in God); 1Jh. 5:13 (in de Naam des Zoons van God); Jh. 9:35 (de 
Zoon van God); Jh. 11:27 (de Zone Gods, de Christus); Ro. 4:25 (Jezus onze Heere); Hd. 3:16 (Zijn Naam). 
 
e) Het geloof ván Jezus Christus: Ro. 3:22,26; Gal. 2:16,16,20; Gal. 3:22 (23,25); Ef. 3:12 (van Hem); Fil. 3:9; Jak. 
2:1 (gelovigen); Opb. 2:13 (Mijn geloof); Opb. 14:12 (het geloof van Jezus en de geboden Gods bewaren).  
Het geloof ván Jezus ≈ Zijn trouw en Zijn gehoorzaamheid aan God, Zijn vertrouwen op God en Zijn Woord. 
 
f) Eén geloof (Ef. 4:5: hoort bij de zevenvoudige eenheid onder de gelovigen); geloof in God en in Christus (Jh. 

14:1). Geen samenvloeiing van religies!! (Jh. 14:6). Gelovigen zijn ‘huisgenoten des geloofs’ (Gal. 6:10). 
• Een even dierbaar geloof (2Pt. 1:1); uw allerheiligst geloof opbouwen (Jud. :20); het onderlinge geloof (Ro. 

1:12); het gemeen(schappelijk) geloof (Tit. 1:3); gemeenschap uws geloofs (Flm. :6); opgevoed in de woor-
den des geloofs en der goede leer (1Ti. 4:6); gelovigen in Christus Jezus (Ef. 1:1); aan de heilige en gelovige 
broederen in Christus (Kol. 1:2); Opb. 17:14 (Het Lam … en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkore-
nen en gelovigen). Einddoel: komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God (Ef. 4:13). 

 
g) Abraham:  
Hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God 
de eer (Ro. 4:20). Mk. 11:23 (niet twijfelen in zijn hart, maar geloven). Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat 
hij zou worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen. Ro. 4:18. 

• Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. (2Kor. 5:7). 1Pt. 1:8 (Hem niet ziende, maar ge-
lovende); Jh. 20:29 (Heer tot Thomas: zalig zijn zij die niet zien, maar geloven). 

• Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (Ro. 10:17). Het Woord horen en ge-
loven (Hd. 15:7); prediken, horen, geloven (Ro. 10:14). 
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• Geloven veronderstelt gehoorzaamheid aan Gods Woord. T.o. ongehoorzaam zijn (Jh. 3:36; 1Pt. 2:7).  
Gehoorzaamheid des geloofs (Ro. 1:5; Ro. 16:26). Gehoorzaam aan het geloof geworden: Hd. 6:7. 1Pt. 1:22.  
 

h) In beperkte zin niet geloven: “Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun 
ongelovigheid (apistia) en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien hadden, 
nadat Hij opgestaan was (Mk. 16:14); Lk. 24:25 (O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de 
profeten gesproken hebben: de twee Emmaüsgangers); Jh. 20:25,29 (Thomas). 
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Gevolgen van het geloof/geloven in God/Christus: 
 
Belangrijke Bijbelverzen:  

• Jh. 1:12   In Zijn Naam geloven: macht gegeven kinderen Gods te worden.  
• Jh. 3:16   Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. Jh. 3:15; Jh. 3:18 (wordt niet veroordeeld);  
   Jh. 3:36. Niet geloven: in uw zonden sterven (Jh. 8:24). 

Jh. 5:24: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeu- 
wige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het le- 

  ven. Jh. 20:31 (het leven hebben in Zijn Naam). 
• Jh. 7:39  De Geest ontvangen door in Hem te geloven. Gal. 3:14 (belofte des Geestes: door het 

geloof). 
Ef. 1:13 (nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte). 

• Jh. 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware  
   hij ook gestorven; Jh. 11:26. 
• Jh. 12:46   Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duister- 
   nis niet blijve. Jh. 8:12 (Heer als het Licht der wereld volgen: het licht des levens hebben). 
• Hd. 10:43   Dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 
• Hd. 15:9   Gereinigd hebbende hun harten door het geloof.  
• Hd. 15:11   Wij geloven, door de genade van de Heere Jezus Christus, zalig te worden. Hd. 16:31. Ef.  

  2:8 (uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof). 
• Hd. 26:18   Vergeving der zonden … een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij. 
• Ro. 1:16   Evangelie van Christus: kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft. 

Ro. 1:17   Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof (van Jezus) tot  
  geloof (van de mens); gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

 Gal. 3:11; Hb. 10:38. Gal. 2:20 (ik leef door het geloof des Zoons van God). 
• Ro. 3:25   Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, … 
• Ro. 3:28   Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken  

  der wet. Ro. 3:30; Gal. 2:16; Gal. 3:24; Fil. 3:9; Hd. 13:39.   
• Ro. 4:5    Dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn  

  geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Ro. 4:9 (Abraham); Ro. 4:11,13 (rechtvaardigheid des  
  geloofs); Ro. 4:12 (wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham).  

• Ro. 5:  1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere  
  Jezus Christus; 

2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij  
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 

• Ro. 10:    9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven,  
  dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.  

10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter 
za- 

ligheid. 
11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. 

• Gal. 3:26   Want gij zijt allen kinderen (= zonen) Gods door het geloof in Christus Jezus. 
• Kol. 2:12   Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het  

  geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. Besnijdenis van Christus. 
• Hb. 4:3   Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, … (Mt. 11:28-30). 
• Hb. 10:22   Toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten  gerei- 

   nigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. 
• Jak. 2:5   Heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgena- 

  men des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben? 
• 1Pt. 1:5   Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om ge- 
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  openbaard te worden in den laatsten tijd. 
• 1Jh. 5:  1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; …  

  4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de we- 
  reld overwint, namelijk ons geloof. 

   5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 
Geloof, geloven m.b.t. de wandel:   
a) Hb. 11:3 e.v.: Door het geloof …. Vele geloofsgetuigen als voorbeeld gegeven. 
b)  1Th. 2:13  (Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft). 
c)  Geloof drukt zich uit in werken: het werk uws geloofs (1Th. 1:3 (+ arbeid der liefde); 2Th. 1:11).  
 Jh. 6:28,29: Werk Gods = geloven in Degene die Hij gezonden heeft (de Zoon: Jezus Christus). 
 1Th. 1:3  Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de ver- 
   draagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader.   

Hb. 6:10 (uw werk, de arbeid der liefde) → 12 (door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven). 
Jak. 2:14-26: geloof zonder de werken is dood geloof: geloof wordt volmaakt door de werken; het is de 

uitwer- 
king van het reeds aanwezige geloof. Geloof mét werken ≈ levend geloof. 

 
Belangrijke Bijbelverzen: 
Ro. 15:13   De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij over- 
  vloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. 
2Kor. 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. 
Ef. 3:17   Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 
Fil. 1:27   Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, … dat gij staat in één geest, met één ge- 
  moed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies. 
Fil. 1:29   Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor  
  Hem te lijden; vs. 30. 
Kol. 2:7   Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig  
  zijnde in hetzelve, met dankzegging. Vs. 5. 
1Th. 3:10 Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, het- 
  geen aan uw geloof ontbreekt. D.m.v. het onderwijs vanuit de Schriften. 
2Th. 1:4   Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw  
  vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; 2Th. 1:10. 
1Ti. 6:12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt,  
  en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 2Ti. 4:7 (goede strijd: geloof behouden). 
2Ti. 1:12   Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar word niet beschaamd; 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. 
2Ti. 3:15   En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid,  
  door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 
Hb. 10:39   Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot  
  behouding (= verkrijging) der ziel. 
Hb. 12:  1 … laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 2 Ziende op den oversten  
  Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het  
  kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. 
Jak. 1:3   Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Vs. 4,12. 1Pt. 1:7. 
1Jh. 3:23   En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefheb- 
  ben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft. 
1Jh. 4:1   Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele  
  valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 
1Pt. 5:9   Denwelken (de duivel) wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw  
  broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. (vs. 8). 
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2Pt. 1:5   En gij … voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, e.v. 2Pt. 1:5-7  → 11. 
Jud.  :3    Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene (gemeenschappelijke) zalig- 
  heid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof,  
  dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. 
Jud.  :20   Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; 
Opb. 14:12   Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van  
  Jezus. 
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Diverse aspecten: 
• Vermeerderen: Lk. 17:5; 2Kor. 10:15 (gewassen); 2Th. 1:3 (zeer wast). Groeien in het geloof. 

Vol van geloof: Hd. 6:5,8 (Stefanus); Hd. 11:24 (Barnabas).  Overvloedig: 2Kor. 8:7; Kol. 2:7. 
• Blijven in het geloof: Hd. 14:22; Kol. 1:23; houdende het geloof (1Ti. 1:19); niet ophouden: Lk. 22:32. 
• Niet verzwakt zijnde: Ro. 4:19. Het geloof behouden: 2Ti. 4:7: de goede strijd (des geloofs) gestreden hebben. 
• Bevestigd in het geloof: Hd. 16:5. 
• Staan door (het) geloof: Ro. 11:20; 1Kor. 16:13 (staan in het geloof).  
• Geloven + belijden en daden verkondigen (Hd. 19:18); geloven & belijden: Ro. 10:9,10; 1Ti. 6:12; Hb. 11:13.  
• Jagen naar … geloof (1Ti. 6:11; 2Ti. 2:22; 2Ti. 3:10 (achtervolgd);  
• Groot  is uw geloof: Mt. 8:10; Mt. 15:28; Lk. 7:9. T.o. kleingeloof (zie hierboven).   
• Geloof zou zijn … in de kracht Gods: 1Kor. 2:5. 
• Gezond in het geloof zijn (Tit. 1:13; Tit. 2:2). 
• Geloof & hoop: o.a. Ro. 5:2; 1Kor. 13:7,13; Gal. 5:5; 1Th. 1:3; Hb. 11:1, 1Pt. 1:21 (op God).  
• Geloof en lijdzaamheid: Opb. 13:10 (der heiligen); Opb. 14:12.  
• Vermanen (of: vertroosten: Gr.: parakaleoo) van uw geloof (1Th. 3:2). 

 
• Zwak zijn in het geloof: Ro. 14:1.  
• Afvallen van het geloof (1Ti. 4:1); verloochenen (1Ti. 5:8); eerste geloof teniet doen (1Ti. 5:12); afdwalen (1Ti. 

6:10: door geldgierigheid); afwijken van (1Ti. 6:21);  verkeren (2Ti. 2:18); verwerpelijk zijn (2Ti. 3:8); voor een 
tijd geloven: zaad op de steenrots (Lk. 8:13); tevergeefs geloofd hebben (1Kor. 15:2); schipbreuk lijden (1Ti. 
1:19); niet gemengd met geloof (Hb. 4:2).  

• Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde (Ro. 14:23).  
• Zonde: niet geloven (Jh. 16:9); vgl. Hb.  3:17-19: zondigen, ongehoorzaam zijn, ongeloof). 
• De wet is niet uit het geloof (Gal. 3:12).   

Ro. 10:4: het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 
• Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? (Lk. 18:8).  
• Jezus: “alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft”; Vader van het kind: “Ik geloof, Heere! kom mijn onge-  

lovigheid (Gr.: apistia) te hulp” (Mk. 9:23,24). 
• Geloof in de opstanding van Christus: 1Kor. 15:14,17,20.   
• Behouden (gezond worden) door geloof: Mt. 9:22; Mk. 5:34; Mk. 10:45; Lk. 7:50; Lk. 8:48; Lk. 17:19; Lk. 

18:42; (Hd. 14:9). 
• (Klein) als een mosterdzaad: Mt. 17:20; (Mt. 21:21); Lk. 17:6. 
• Geloof  t.o. vreesachtig zijn: Mk. 4:40. Mk. 5:36 (vrees niet, geloof alleen). 
• Geloof als gave (gegeven aan hen die reeds gelovigen zijn!): 1Kor. 12:9; Ro. 12:3,7; Gal. 5:22 (of: trouw).  
• Geloof, hoop en liefde: o.a. 1Kor. 13:13 (blijven); 1Th. 1:3; 1Th. 5:8. 
• Geloof + liefde: o.a. Gal. 5:6 (geloof door de liefde werkende); Ef. 6:23 (liefde met geloof); 1Ti. 1:14 + 2Ti. 

1:13 (geloof en liefde); liefde en geloof (Flm. :5); 1Kor. 13:3 e.a. Liefhebben in het geloof (Tit. 3:15). 
 

• Deur des geloofs (Hd. 14:27); gehoorzaamheid des geloofs (Ro. 1:5; Ro. 16:26); het geloof (de trouw) van God 
(Ro. 3:3); de wet des geloofs (Ro. 3:27); het Woord des geloofs (Ro. 10:8); de Geest des geloofs (2Kor. 4:13); 
prediking des geloofs (Gal. 3:2,5); het schild des geloofs (Ef. 6:16); blijdschap des geloofs (Fil. 1:25); de 
vastigheid van uw geloof (Kol. 2:5); het werk uws geloofs (1Th. 1:3; 2Th. 1:11); het borstwapen des ge-loofs 
en der liefde (1Th. 5:8); geloof der waarheid (2Th. 2:13); het geloof (of: de trouw) is niet aller (2Th. 3:2); 
ongeveinsd geloof (1Ti. 1:5; 2Ti. 1:5); in geloof en waarheid (1Ti. 2:7); de verborgenheid des geloofs (1Ti. 3:9); 
vrijmoedigheid in het geloof (1Ti. 3:13); wees een voorbeeld in … geloof (1Ti. 4:12); het geloof der uit-
verkorenen Gods (Tit. 1:1); het gebed des geloofs (Jak. 5:15); het einde uws geloofs verkrijgen (1Pt. 1:9).  

• Begeren in gebed, geloven en ontvangen (Mt. 21:22; Mk. 11:24); gelooft het evangelie (Mk. 1:15: Kon. Gods 
nabij gekomen); de Schrift en Jezus’ woord geloven (Jh. 2:22); geloven in Hem n.a.v. de tekenen (Jh. 2:23; Jh. 
4:48); geen geloof ondanks vele tekenen (Jh. 12:37); geloven in de Heer om de werken (Jh. 14:11); het Woord 
horen en geloven (Hd. 15:7); prediken, horen, geloven (Ro. 10:14); de liefde gelooft alle dingen (1Kor. 13:7); 
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2Th. 2:11,12 (ongelovigen: een kracht der dwaling zenden opdat zij de leugen geloven; die de waarheid niet 
geloofd hebben).  


