
24 maart 2019
Rotterdam



> staan... enkele associaties:

❑ "ik stá erop"
= ik laat me er niet van afbrengen

❑ "dat staat voor..."
= dat representeert/vertegenwoordigt...

❑ "daar sta ik voor"
= dat standpunt verdedig ik

❑ "dat staat [als een huis]";
= dat is vast en solide
❑ "ik hou dat staande"

= ik blijf dat beweren en verdedigen
❑ "je mannetje staan"

= opgewassen zijn tegen; het kunnen weerstaan





Romeinen 10

9 Want indien je met de mond belijdt, 
dat Jezus Heer is, 

en gelooft met je hart, 
dat God hem opwekte uit de doden, 

zul je gered worden,
10 want met het hart 

gelooft men tot rechtvaardigheid 
en met de mond belijdt men tot redding.

homo-logeo = hetzelfde zeggen

God wekte Jezus uit de doden
= 

Jezus is Heer
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9 Want indien je met de mond belijdt, 
dat Jezus Heer is, 

en gelooft met je hart, 
dat God hem opwekte uit de doden, 

zul je gered worden,
10 want met het hart
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geloof = hartelijk
én mondig



"geloof is uit gehoor"
Rom.10:17

"met het hart gelooft men..."
Rom.10:10

"met de mond belijdt men..."
Rom.10:10





Filippi 1

27 Alleen, weest waardige burgers 
van het goede bericht van Christus, 

opdat hetzij ik kom en jullie waarneem, 
hetzij ik afwezig ben, 

dat ik aangaande jullie zou horen, 
dat jullie vast staan

in één geest, in één ziel, 
samen strijdende in het geloof 

van het goede bericht...

stáán in het geloof
=> strijd





Kolosse 1

23 indien jullie blijven in het geloof, 
gefundeerd en standvastig

en niet afgebracht worden 
van de hoop van het goede bericht

dat jullie horen 
en dat geproclameerd wordt 

onder elk schepsel onder de hemel, 
waarvan ik Paulus een dienaar werd.

nl. 1:20
= GOD verzoent door het bloed 
van het kruis, het al tot Zich



Kolosse 1

23 indien jullie blijven in het geloof, 
gefundeerd en standvastig

en niet afgebracht worden 
van de hoop van het goede bericht

dat jullie horen
en dat geproclameerd wordt 

onder elk schepsel onder de hemel, 
waarvan ik Paulus een dienaar werd.

"geloof is uit gehoor"





Kolosse 2

6 Zoals jullie dan 
Christus Jezus, de Heer aanvaard hebben, 

wandelt in hem,
7 geworteld zijnde 

en opgebouwd wordend in hem, 
en bevestigd wordend 

in het geloof zoals jullie werd onderwezen, 
overvloeiende in dankzegging. 

= het hart is vol 
> de mond loopt over 

(Mat.12:34)





1Korinthe 15

58 Zo dan, mijn broeders, geliefden, 
wordt standvastig, 

onverzettelijk, 
altijd overvloedig 

in het werk van de Heer, 
wetende dat jullie moeite 

niet vergeefs is in de Heer.

nl. in het goede bericht van Christus' 
opwekking > de dood wordt teniet gedaan 



1Korinthe 15

58 Zo dan, mijn broeders, geliefden, 
wordt standvastig, 

onverzettelijk, 
altijd overvloedig

in het werk van de Heer, 
wetende dat jullie moeite 

niet vergeefs is in de Heer.

niet: vóór de Heer
het is zijn werk! (15:10) 
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58 Zo dan, mijn broeders, geliefden, 
wordt standvastig, 

onverzettelijk, 
altijd overvloedig 

in het werk van de Heer, 
wetende dat jullie moeite 

niet vergeefs is in de Heer.

door het wóórd waarvan de mond overloopt  
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