
Hoe komt het geloof in ons hart? 

   

 
 
Door middel van onderstaande lijst met trefwoorden, wordt enige uitleg gegeven over de 
praktische kant van de tot stand koming van het geloof en wat hiervan de uitwerking (vrucht) 
is. Deze lijst kunt u bij de volgende Ere-Diensten en studies gebruiken. 
 
De aanbevolen Ere-Diensten in de serie van; “Verkondigingen van ZIJN Boodschap” zijn; 
Serie 7I-25-32 Specifieke uitleg van onderstaande trefwoorden. 
De aanbevolen Bijbelstudies zijn; uit “De liefde van ZIJN Boodschap”; 
Serie-1-Basis en Verdieping 1 “Gerechtigheid door Geloof” 
Verder worden de boeken “Lessen uit het leven van alle dag” en “Jezus de wens der Eeuwen” 
aanbevolen om te lezen en te bestuderen. Beide boeken zijn van de profetes E.G.White.   
 
Trefwoorden met een korte Bijbelse verklaring; 
Grond = de bodem van ons hart die bewerkt moet worden 
Grond gereed maken = doorzetting en volharden nodig, door de wil ondergeschikt te maken 
Grond in opwelling bewerken = geen rijkdommen uit de grond en het hart verwachten 
Kennis = het verstand, wordt verkregen uit het Woord van God  
Zuurdezem = is het gistingsproces, want de waarheid werkt in het verborgene 
Zuurdezem waarheid = zal onze wensen regelen en gedachten zuiveren (karakter) 
Karakter = gedachten en gevoelens (kunnen door anderen niet beoordeeld worden) 
Vruchten (goede) = goede werken, komen voort uit liefde voor God en mensen 
Vruchten (boze) = slechte werken, komen voort uit satan met zijn boze engelen 
Zaad = moet eerst in de aarde vallen en sterven alvorens er iets gaat groeien/veranderen 
Zaad = uit het zaad komt dan; 1e de halm, 2e de aar en 3e het volle koren in de aar 
Zaad groei = door aanhoudende en oprechte studie in Gods Woord 
Zaad zaaien = goed of slecht met dezelfde gevolgen (oorzaak en gevolg) 
Gehoorzaamheid = komt tot stand door samen te werken met God (Wet van God) 
Hart = verandert doordat de waarheid hierin komt en in blijft, door contact met God 
Bidden = opening vragen voor ons hart en ons verstand (werking Heilige Geest) 
Oogst = is het goede resultaat van ons samenwerken met God 
Regen = uitstorting Heilige Geest, kan ook zijn op een bepaald moment 
Samenwerking met God = menselijke natuur wordt verbonden met de goddelijke natuur 
Zonneschijn = waarheid en Gerechtigheid (kleed van Gerechtigheid van Christus Opb.12) 
Vertrouwen = vertrouwen op de macht van God, ligt in de (3+1) het verbond besloten 
God werkt = genade (1e) door de toegerekende gerechtigheid (door Christus’ bloed alleen)  
Wij werken = genade (2e) is gegeven door de meegedeelde gerechtigheid (samen met God) 
Neigingen goede = gewoonten die we met Gods hulp moeten aanleren 
Neigingen slechte = gewoonten die we met Gods hulp moeten afleren 
Wetten der natuur = oorzaak gevolg, deze is onvermijdelijk in de natuur te zien 
Wetten van God = oorzaak gevolg, deze is onvermijdelijk in ons leven te zien 
Gods zegeningen uitdelen = bewijs van Gods liefde voor de mens 
Sikkel = het oordeel van God in twee fasen (Opb. 14:14-20) 
Heiligheid = zonder bedrog en zonder vlek of rimpel in karakter 
Zaligmakend geloof = 2e genade gave, is de onderwijzende en meegedeelde gerechtigheid 
Wedergeboorte = van de gevallen natuur, naar de goddelijke natuur gericht worden 


