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Markus  9:23,24
‘Als  U  kunt?’  vroeg  Jezus.  
‘Voor  wie  gelooA,  is  alles  mogelijk.’  
‘Ik  geloof!’  riep  de  man  meteen.  ‘En  toch  twijfel  ik  
nog.  Help  mij!’  



Twijfel  




Twijfel  
 Ik  wil  spreken  vanuit  mijn  overtuigingen,  niet  

vanuit  mijn  twijfels  



Twijfels  in  drie  categorieën  
onderverdelen



Twijfels  in  drie  categorieën  
onderverdelen
  twijfels  ivm  leerstellige  dingen



Twijfels  in  drie  categorieën  
onderverdelen
  twijfels  ivm  leerstellige  dingen

  geestelijke  twijfels  



Twijfels  in  drie  categorieën  
onderverdelen
  twijfels  ivm  leerstellige  dingen

  geestelijke  twijfels  
  twijfels  ivm  de  ‘waaroms’  van  het  leven



Misverstanden  ivm  twijfel  



Misverstanden  ivm  twijfel  
  twijfel  is  het  tegenovergestelde  van  geloof



Misverstanden  ivm  twijfel  
  twijfel  is  het  tegenovergestelde  van  geloof
  God  ons  zal  veroordelen  als  we  twijfelen  



Misverstanden  ivm  twijfel  
  twijfel  is  het  tegenovergestelde  van  geloof
  God  ons  zal  veroordelen  als  we  twijfelen  
  worstelen  met  God  ivm  je  twijfels  is  een  gebrek  aan  geloof



Als  we  nooit  worstelen  met  twijfels,  
zullen  we  waarschijnlijk  ook  nooit  
groeien.



Twijfel  is  een  anQstof  tegen  een  
ergere  ziekte



3  voorbeelden  van  mensen  die  twijfels  
hadden  en  hoe  Jezus  ermeer  omgegaan  is.



3  voorbeelden  van  mensen  die  twijfels  
hadden  en  hoe  Jezus  ermeer  omgegaan  is.
  De  vader  in  Markus  9



3  voorbeelden  van  mensen  die  twijfels  
hadden  en  hoe  Jezus  ermeer  omgegaan  is.
  De  vader  in  Markus  9

  Johannes  de  Doper  



MaSeus  11:2,3

Toen  Johannes  in  de  gevangenis  over  het  
optreden  van  de  Messias  hoorde,  stuurde  hij  
enkele  van  zijn  leerlingen  naar  Hem  toe  met  de  
vraag:  ”Bent  U  degene  die  komen  zou,  of  
moeten  we  een  ander  verwachten?”  



Johannes  1:29  

...zie  het  lam  Gods  dat  de  zonde  der  wereld  
wegneemt.



Johannes  1:34  

En  dat  heb  ik  gezien,  en  ik  getuig  dat  hij  de  Zoon  
van  God  is.



MaSeus  11:4b,5

Ga  Johannes  vertellen  wat  jullie  horen  en  zien:  
blinden  zien,  verlamden  lopen,  melaatsen  
worden  rein,  doven  horen,  doden  worden  
opgewekt  en  het  evangelie  wordt  gebracht  aan  
de  armen.



MaSeus  11:11

Geloof  mij,  een  groter  mens  dan  Johannes  de  
Doper  heeA  er  nooit  geleefd.



3  voorbeelden  van  mensen  die  twijfels  
hadden  en  hoe  Jezus  ermeer  omgegaan  is.
  De  vader  in  Markus  9

  Johannes  de  Doper  
  De  ‘ongelovige’  Thomas



Johannes  11:16  

Thomas  dan,  genaamd  Didymus,  zeide  tot  zijn  
medediscipelen:  Laten  wij  ook  gaan  om  met  
Hem  te  sterven.



Johannes  14:1-‐4  
‘Wees  niet  ongerust,  maar  vertrouw  op  God  en  op  Mij.  
In  het  huis  van  mijn  Vader  zijn  veel  kamers;  zou  Ik  
anders  gezegd  hebben  dat  ik  een  plaats  voor  jullie  
gereed  zal  maken?  

Wanneer  Ik  een  plaats  voor  jullie  gereedgemaakt  heb,  
kom  Ik  terug.  Dan  zal  Ik  jullie  met  me  meenemen,  en  
dan  zullen  jullie  zijn  waar  Ik  ben.  Jullie  kennen  de  weg  
naar  waar  Ik  heen  ga.’  



Johannes  20:27  
Leg  je  vingers  hier  en  kijk  naar  mijn  handen,  en  
leg  je  hand  in  mijn  zij.  Wees  niet  langer  
ongelovig,  maar  geloof.



7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.



7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  




7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  
  Geloof  is  gebaseerd  op  een  keuze    –  niet  op  gevoelens




Hebreeën  12:2
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  heeA,  de  schande  niet  achtende,  
en  gezeten  is  ter  rechterzijde  van  de  troon  Gods.  



7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  
  Geloof  is  gebaseerd  op  een  keuze    –  niet  op  gevoelens
  Leen  geloof  van  anderen  die  sterker  zijn




7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  
  Geloof  is  gebaseerd  op  een  keuze    –  niet  op  gevoelens
  Leen  geloof  van  anderen  die  sterker  zijn
  Handel  volgens  uw  geloof,  en  niet  volgens  uw  twijfels




7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  
  Geloof  is  gebaseerd  op  een  keuze    –  niet  op  gevoelens
  Leen  geloof  van  anderen  die  sterker  zijn
  Handel  volgens  uw  geloof,  en  niet  volgens  uw  twijfels
  Twijfel  aan  uw  twijfels  –  niet  aan  uw  geloof  




7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  
  Geloof  is  gebaseerd  op  een  keuze    –  niet  op  gevoelens
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  Sommigen  dingen  zal  je  niet  begrijpen  totdat  je  bij  de  Heer  bent




7  Qps  om  op  een  gezonde  manier  om  te  
gaan  met  je  twijfels.
  GeeA  toe  dat  je  twijfels  hebt  
  Geloof  is  gebaseerd  op  een  keuze    –  niet  op  gevoelens
  Leen  geloof  van  anderen  die  sterker  zijn
  Handel  volgens  uw  geloof,  en  niet  volgens  uw  twijfels
  Twijfel  aan  uw  twijfels  –  niet  aan  uw  geloof  
  Sommigen  dingen  zal  je  niet  begrijpen  totdat  je  bij  de  Heer  bent

  Blijf  terugkomen  bij  wat  je  weet  waar  is



2  Timoteüs  1:12
Want  ik  weet,  op  wie  ik  mijn  vertrouwen  heb  
gevesQgd,  en  ik  ben  ervan  overtuigd,  dat  Hij  bij  
machte  is,  hetgeen  Hij  mij  toevertrouwd  heeA,  
te  bewaren  tot  die  dag.





All  in!



Finally  Home          Eindelijk  thuis
Mercy  Me



I'm  gonna  wrap  my  arms  around  my  Daddy's  neck  
And  tell  him  that  I've  missed  him

Ik  zal  mijn  armen  rond  mijn  
vader’s  hals  slaan,
en  hem  zeggen  dat  ik  hem  
gemist  heb




And  tell  Him  all  about  the  man  that  I  became,  
and  hope  that  it  pleased  Him

En  hem  vertellen  wat  voor  een  
man  ik  geworden  ben,
en  ik  hoop  dat  het  hem  behaagd



There's  so  much  I  wanna  say,  
there's  so  much  I  wanted  him  to  know

Er  is  zoveel  dat  ik  wil  vertellen
er  is  zoveel  dat  hij  moet  weten



When  I  finally  make  it  home  
when  I  finally  make  it  home

Als  ik  eindelijk  thuis  zal  komen
als  ik  eindelijk  thuis  zal  komen



Then  I  gaze  upon  the  throne  of  the  King,  
frozen  in  my  steps

Dan  aanschouw  ik  de  troon  van  
de  Koning,
mijn  voeten  aan  de  grond  
genageld



And  all  the  quesQons  that  I  swore  I  would  ask,  
words  just  won't  come,  yeah

En  voor  alle  vragen  die  ik  zo  
graag  wilde  stellen,
kon  ik  geen  woorden  vinden



I'm  so  amazed  in  what  I've  seen,  
so  much  more  than  this  old  mind  can  hold

Ik  ben  sprakeloos  door  alles  wat  
ik  zie,  
zoveel  meer  dan  mijn  verstand  
aankan



When  I  finally  make  it  home  
when  I  finally  make  it  home

Als  ik  eindelijk  thuis  zal  komen
als  ik  eindelijk  thuis  zal  komen



And  the  sweetest  sound  these  ears  will  get  to  hear,  
the  voices  of  the  angels

En  het  mooiste  geluid  dat  deze  
oren  ooit  zullen  horen
is  de  stemmen  van  de  engelen



When  I  finally  make  it  home  
when  I  finally  make  it  home

Als  ik  eindelijk  thuis  zal  komen
als  ik  eindelijk  thuis  zal  komen


