
Leven in de kracht van Waarheid...

Wat is het geheim?



Is het echt zo moeilijk

om te leven

naar Gods waarheid,

in zijn waarheid

vanuit zijn waarheid 

alleen?



1 Johannes 5:1 t/m 3

1: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is 

uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die 

geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 

geboren is. (HSV)

1: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat 

Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind 

van God. En ieder die van de Vader houdt, 

houdt ook van diens kinderen. (het Boek)



1 Johannes 5:1 t/m 3
2. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God 

liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 

geboden bewaren. 

2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben 

en doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen 

liefhebben. 



1 Johannes 5:1 t/m 3

3. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 

geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn 

geen zware last. 

3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En 

dat is helemaal niet zo moeilijk.



Leven in geloof…

niet moeilijk???



1 Johannes 5: 4

Want al wat uit God geboren is, overwint de 

wereld; en dit is de overwinning die de wereld 

overwonnen heeft: ons geloof! (HSV)

Ieder die uit God geboren is overwint de wereld! 

En de overwinning op de wereld hebben wij 

behaald met ons geloof! (NBV)



Leven in geloof…

niet moeilijk???



1 Johannes 5: 4

Ieder die uit God geboren is…

overwint de wereld! 



1 Korinthe 2: 1 t/m 5

1. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u 
het geheim van  God te verkondigen, beschikte 
ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of 

wijsheid.
2. Ik had besloten u geen andere kennis te 

brengen dan die over Jezus Christus-de 
gekruisigde-.



1 Korinthe 2: 1 t/m 5

3. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid 
en was ik angstig en onzeker.

4. De boodschap die ik verkondigde overtuigde 
niet door wijsheid, maar bewees zich door de 

kracht van de Geest,
5. Want uw geloof moest niet op menselijke 

wijsheid gebaseerd steunen, maar op de kracht 
van God. (NBV)



Breng elk gebied van het leven
in de waarheid van God!

Citaat:

Eerlijk zijn =
waar waarheid begint!

Leven in de kracht van de Waarheid
is  gewoon simpel eerlijk zijn!!



Eerlijk belijden =
ruimte maken voor de Heilige Geest 

De Geest van Kracht geeft kracht 
voor meer geloof

Meer geloof =
toename vruchten van de Geest



LEES uit het Woord, 

LEEF uit het Woord

ALLES naar Gods Woord!

De WAARHEID (= JEZUS)
regeert in mijn leven!! 



Breng elk gebied van het leven
in de waarheid van God!

Leven in de kracht van de Waarheid
is  gewoon simpel eerlijk zijn!!



1 Johannes 5: 3 + 4

Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En 

dat is helemaal niet zo moeilijk.

Ieder die uit God geboren is overwint de wereld! 

En de overwinning op de wereld hebben wij 

behaald met ons geloof! (NBV)



Leven in de kracht 

van DE WAARHEID…

dat is gewoon simpel eerlijk zijn!!



Een levenslang proces.

Filippenzen 2:13

God is onder u aan het werk. 

Hij zorgt ervoor dat u Hem graag wilt 

gehoorzamen en dat u ook doet wat Hij van u 

vraagt. Zo bereikt Hij zijn doel! (het boek)



Leven in de kracht 

van DE WAARHEID…

dat is gewoon simpel eerlijk zijn!!

Durft u het aan?!


