Johannes 17
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen
zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén
zijn.
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij
gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
26 En ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U
Mij hebt liefgehad in hen is, en Ik in hen.

Efeze 6

10 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de
listige verleidingen van de duivel.
16 Neem bovenal (in alles) het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen
van de boze zult kunnen uitblussen.

Jakobus 1

2
3
4

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen
terechtkomt,
Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent
en geheel oprecht (compleet), en in niets tekortschiet.

Lukas 8

13 Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen,
…maar hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig
(afstand nemen).
15 En waar het zaad in de goede (kostbare, waardevolle) aarde valt, dat zijn zij die het
Woord horen, het in een oprecht (kostbaar, waardevol) en goed hart vasthouden
(tegenhouden), en in volharding vruchten voortbrengen.

Mattheüs 13

23 Bij wie het in goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die
ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander
dertigvoudig.
Bij wie het in goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die hoe
dan ook / zonder twijfel vrucht draagt en maakt inderdaad, de één honderd-, de ander
zestig-, en de ander dertigvoudig.

Jakobus 1 vs 5~8
En als iemand van u in wijsheid
tekortschiet, laat hij die dan vragen aan
God, Die aan ieder overvloedig geeft en
geen verwijten maakt, en ze zal hem
gegeven worden. Maar laat hij er in
geloof om vragen en daarbij niet
twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op
een golf van de zee, die door de wind
voortgestuwd en op- en neergeworpen
wordt. Want zo iemand moet niet
denken dat hij iets ontvangen zal van
de Heere. Hij is een dubbelhartig man,
onstandvastig in al zijn wegen.

Mattheüs 14
28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar U
toe te komen.
29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.
30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken , riep hij:
Heere, red mij!
31 Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt
u getwijfeld?

Markus 9
22 …maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons.
23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te
hulp.
KJV
22 …But if You are in any way able, help us, having compassion on us.
23 Now Jesus said to him, Why the if? You are able to believe. All is possible to him who is
believing.
Jakobus 1 vs 5~8

Twijfelen (diakrino);

verdeeld, tweestrijd

Jakobus 1

18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid,
opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.
19 …ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken…
21 Leg daarom af alle vuilhuid en elke vorm van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig (heel) kan maken.
22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een
man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,
24 Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij
eruitzag.
25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept (bukkende om te kijken), die van de
vrijheid, en daarbij blijft (dichtbij blijven), die zal, omdat hij niet een vergeetachtig
hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig (gezegend) zijn in wat hij
doet.

Jakobus 2 vs 20~24
Maar wilt u weten, o nietig mens, dat
het geloof zonder de werken dood is?
Is Abraham, onze vader, niet uit de
werken gerechtvaardigd, toen hij Izak,
zijn zoon, op het altaar offerde?
Ziet u wel dat het geloof samenwerkte
met zijn werken en dat door de werken
het geloof volmaakt is geworden?
En de Schrift is vervuld die zegt: En
Abraham geloofde God, en het is hem
tot gerechtigheid gerekend, en hij werd
een vriend van God genoemd.
U ziet dus dat een mens uit werken
gerechtvaardigd wordt en niet alleen
uit geloof.

Jakobus 2
24 U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
Romeinen 3,4
28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder
werken van de wet.
1 Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft?
2 Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen,
maar niet bij God.
3 Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid
gerekend.

Genesis 15
6 En hij geloofde in de Heere, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.
Genesis 17
1 Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Heere aan Abram en zei tegen hem:
Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht (wordt compleet).
Jakobus 1
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel
oprecht (compleet), en in niets tekortschiet.
Genesis 22
18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem
gehoorzaam geweest bent.
Jakobus 2
23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid
gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

En ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die
bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in
hen is, en Ik in hen.

