
Het belang van geloven met je 
hart. 

Rom. 10:10 want met het hart gelooft 
men tot gerechtigheid. 
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Het belang van geloven met je hart. 

  Rom. 10:9-10 Want indien u met uw mond 
belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart 
gelooft, dat God hem uit de doden heeft 
opgewekt, zult gij behouden worden.  

  Want met het hart  

  gelooft men tot  

  gerechtigheid. 



Het belang van geloven met je hart. 

• Het Hebreeuwse “tsedek” wordt gewoonlijk 
vertaald met rechtvaardigheid maar kan ook 
vertaald worden met juist, accuraat, 
waarheid, integriteit. Het is een zaak van hart, 
gedachten, motieven, verlangens. Het gaat 
over een relatie met God. 



Het belang van geloven met je hart. 

• Rom. 4:24 en 25 ons, die ons geloof vestigen op 
Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden heeft 
opgewekt, die is overgeleverd om onze 
overtredingen en opgewekt om onze 
rechtvaardiging. 

• In de bijbel wordt op meerdere plekken 
aangegeven dat als we geloven in de 
opstanding van Jezus uit de doden, we door 
het geloof de juiste dingen gaan doen.  
 

Wat is het mysterie en hoe ligt het verband om 
dat te kunnen begrijpen? 



Het belang van geloven met je hart. 

• Hoe komt het dat we allemaal geloven dat Jezus 
uit de doden is opgewekt, en toch lang niet altijd 
doen of voelen of willen dat wat we weten, dat 
het de bedoeling van God is? (vanuit angst, boos-
heid, passiviteit, etc.) 

• Duidelijk moet zijn dat zonde niet betekent iets 
goed of fout doen. Zonde betekent dat we 
dingen doen die God niet voor ons bestemd 
heeft, die niet bij ons passen. Het gaat dus om 
dingen doen, zonder relatie met God.  



Werken vanuit de dood of vanuit 
Christus. 

• Gij waart dood door uw overtredingen en 
zonden (zonder relatie met God) 
overeenkomstig de overste van de macht der 
lucht, van de geest die thans werkzaam is in 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 

• Ef. 2:19 in Christus Jezus geschapen om goede 
werken te doen, die God tevoren bereid heeft, 
opdat we daarin zouden wandelen. 



De praktijk van gerechtigheid. 

• Het gaat steeds om de tegenstelling :  

levend en in een relatie met God, vanuit 
geloof of dood en in overeenstemming met 
de geest die thans werkzaam is in de 
kinderen der ongehoorzaamheid. 

• In de praktijk weten we dat een relatie 
gekregen hebben met God, maar lang niet 
alles doen vanuit die relatie met God, geloof. 
We kennen God maar onvoldoende om alles 
te doen vanuit die relatie. Hoe komt dat? 



Voorbeeld Abraham: 
 

Abraham ging, geloofde de belofte, handelde. 

• Voor het aangezicht van God, in wie hij 
geloofde, die de doden levend maakt en het 
niet zijnde tot aanschijn roept Rom. 4:17 
Daarom werd het hem tot gerechtigheid 
gerekend. Rom. 4:22. 

• Door het geloof heeft Abraham Isaac ten offer 
gebracht Hebr. 11:17. Hij heeft overwogen, 
dat God bij machte was hem zelfs uit de dood 
op te wekken Hebr. 11:19. 

 



Wat houdt ik vast wat tot schade is? 

• Paulus in Fil. 3:8-11  

ik acht alles schade,  

ik houd alles voor vuilnis…….  

    Opdat ik… de gerechtigheid door geloof in 
Christus Jezus, om Hem te kennen en de 
kracht van zijn opstanding en de gemeenschap 
aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood, zou mogen 
komen tot de opstanding uit de doden. 



Het belang van geloven met je hart. 

     Leven 

• De levende God, geeft leven. 

• Christus: de Weg, de 
Waarheid en het Leven. 

• Relatie, verbondenheid. 

• Je bent. Van daaruit komt de 
vrucht van gerechtigheid, 
werken die Hij gedaan heeft. 

• God geeft Zijn volheid aan de 
mens, maar heeft hem niet 
nodig om aan zijn volheid toe 
te voegen. 

                 

                        Dood 

• De duivel, steelt leven, 
ontneemt leven.  

• De dood in persoon. Dolen, 
leugen, leegte in brede zin.  

• Geen relatie.  

• Je moet doen om iets te 
zijn. Maar je blijft niemand 
ongeacht wat je doet. 

• De duivel heeft de mens 
nodig om zijn leegte te 
maskeren. Het is en zij zijn 
parasieten. 



Kenmerken in de praktijk. 
Leven 

• Vertrouwen in God. 

• Ik ben zoals ik ben, waardig. 

• Aanvaard in relaties. 

• Flexibel en toch grenzen. 

• Het leven komt zoals God 
leidt. 

• Corrigeerbaar, bereid te 
veranderen. 

• Hoop, blij en ook verdriet.  

• Energie, kracht. 

• Bezonnen. 

 

Dood 
• Angst. 

• Minderwaardigheid. 

• Afwijzing. 

• Schaamte. 

• Agressieve boosheid. 

• Depressie. 

• Wanhoop. 

• Burn-out. 

• Isolement, eenzaamheid. 



Gebroken. 

• We zijn met Christus opgestaan uit de doden, 
maar doen nog ongerechtigheid. Hoe kan dat?  

• Hoe herkennen we de dood en 
ongerechtigheid in ons eigen leven? 

• We hebben een gebroken hart! 



Gebroken, gevangen, geboeid. 

• Jesaja 61: 1 en Lukas 4:18  

   De Geest des Heren Heren is op mij  …  

    om te verbinden gebrokenen van hart, 

    om gevangenen vrijlating uit te roepen, 

    voor gebondenen opening  

    der gevangenis. 

     

Ons hart, onze ziel in 

stukken. 



Paulus geeft aan waarom hij Gods liefde niet kon 
pakken. 

1 Kor. 13: 11  

   Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 
voelde ik als een kind, overlegde ik als een 
kind.  

    Maar nu ik een man geworden ben. 

Gebroken door situaties en 
ervaringen in onze kindertijd. 



Hoe raken we gebroken en gevangen? 
Principe: pijn vermijden/ overleven.  

Pijnlijke ervaringen 

Je favoriete rotgevoel; 

Ik wordt niet 

gezien,gehoord,ik mag 

niet zijn wie ik ben, ik 

mag niet bestaan. 

Ik moet iets doen om te 

zijn. Ik mag dit niet voelen. 

Echtscheiding, 

emotionele 

verwaarlozing, 

armoede, ruzie 

Please gedrag, 

Perfectionisme, 

Vermijden, Passief, 

Verdoven door 

eten,pillen, hard 

werken. 

Mensen 

reageren zodat 

je juist dat voelt 

wat je vermijdt 



De basis onder je 
overlevingsstrategie is altijd: dood. 

Je favoriete rotgevoel: 

Ze moeten me niet, ze willen 

me niet, ik ben niet goed 

genoeg, ik ben niet veilig, ik 

beteken niets = De dood. 



Algemene kenmerken van    
gevangenschap/overlevingsstrategieën  

in het hier en nu. 

• Slachtofferrol. Geen verantwoordelijkheid. Je legt de 
oorzaak buiten jezelf. Andere mensen en situaties 
krijgen de schuld van jouw negatieve gevoelens. 

• Een favoriet rotgevoel. Dit is het gevoel dat je steeds 
probeert te vermijden, maar steeds weer 
“getriggerd” wordt. 

• Je lijkt meerdere gezichten te hebben of uit 
meerdere persoonlijkheden te bestaan,                     
of je doet dat ook. 



Vervolg kenmerken 
gevangenschap. 

• Het stuk wat gevangen zit, zit bevroren op de 
leeftijd waarbij het ontstaan is. Je reageert op 
een manier, waarvan de ander en jij denkt: 
“Waarom reageer ik zo primair, kinderlijk?” 

• De gevoelens zijn overwelmend. Een kind 
voelt veel sterker als de volwassene. Je 
reageert met een heftigheid die niet in 
verhouding staat tot de gebeurtenis. 

 

 

boos 
angst 

schaamte 



Vervolg op kenmerken van 
gevangenschap. 

• Steeds weer is controle over de ander een 
thema. Je wil gedachten lezen, manipuleren, 
domineren of intimideren, etc..  

• Het hart is onrustig. 

• Verdoving zoeken.  

 

 



Terug naar de pijn, verbinden met, 
in plaats van pijn vermijden of 

overleven. 



Hoe wordt je heel, hoe kom je uit 
de gevangenis? 

• De Heilige Geest geeft je de moed om je                       
(bestaans) pijn onder ogen te zien. Hij wordt in Joh. 
16:7 de Trooster genoemd. Een Trooster geeft je 
kracht en nabijheid om je met de pijn in jezelf te 
verbinden, de pijn te doorleven. Het is een stuk van 
jouw eigen hart. 

• De Heilige Geest is de Geest der waarheid, die je 
wijsheid geeft om het verschil te zien tussen de 
waarheid en de mengelmoes van goed en kwaad in 
de overlevingsstrategieën. 



Hoe kom je uit de gevangenis?  

• Zolang we ons bestaansrecht proberen te 
verdienen, zullen we vastlopen.  

• Ons bestaansrecht ontvangen we niet van 
mensen. 

• Ons bestaansrecht kunnen we alleen  
ontvangen uit Gods hand en uit Zijn       

    hart door genade.  Deze waarheid zet ons vrij! 

• Hij heeft ons voor de grondlegging van de 
wereld bedacht en zich verheugd! 



Ontvangen van bestaansrecht. 

ik ben 

• Door de geest mag ik 
zijn, wie ik ben. 

Ik ben 

• Omdat Hij is, kennen wij 
Hem door de Geest. 



De weg naar genezing (vervolg). 

• Er kunnen demonen voor (wachters) en op 
overlevingsstrategieën zitten. Het is goed om 
dat samen met anderen te onderscheiden. 

• De Heer Jezus zegt dat Hij gekomen is om 
vrijheid aan te bieden. Het is nog een stap van 
de persoon zelf om wat vertrouwd is los te 
laten. Jij moet echt zelf willen.  

 



Niet wegduwen, negeren, 
wegsturen. 

• In dit alles is het belangrijk jouw negatieve 
gevoelens niet te negeren, niet weg te sturen, 
te doen alsof ze er niet zijn,  

    maar ze te voelen, te erkennen, ernaar te 
luisteren, te begrijpen en uiteindelijk van 
daaruit de waarheid geboren te laten worden. 

    Niet er om heen maar er door heen, er wordt 
iets nieuws geboren. Jouw pijnlijke gevoelens 
brengen nieuw leven voort als je ze voelt. 



Het belang van geloven met ons 
hart. 

Heelwording is het doel. 

• Van de Here God wordt gezegd dat Hij één is. Hij is 
de heelmeester. Psalm 23:3 Hij maakt mijn ziel één! 

• Wanneer God van ons vraagt Hem te aanbidden met 
heel ons hart, betekent dat ons hart heel is. (Hij is 
onze heelmeester). Geloven met heel ons hart, leidt 
tot verdere gerechtigheid. 

• Hij vraagt en zegt ook tegen zijn Vader: Ik wil dat zij 
één zijn. 

 



Het belang van geloven met heel 
ons hart. 

• Door elke keer een overlevingsstrategie los te 
laten (Paulus wanneer hij zegt: Ik acht het 
schade, vuilnis, kinderlijk redeneren etc.), 
staan we weer in de praktijk een beetje meer 
op uit de doden 

• Ons bewustzijn reinigen van dode werken 

(alles wat we doen door onze 
overlevingsstrategieën) om de levende God te 
dienen (gerechtigheid) Hebreeën 9:14. 



Overleven versus leven. 

• Overleven is leven met een gebroken hart en 
overlevingsstrategieën. 

• Leven doe je met een heel hart en zonder 
overlevingsstrategieën. 



Geloven met je hart dat Jezus is 
opgestaan, dat jij bent opgestaan uit 

de dood bewerkt gerechtigheid. 


