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Geloof je? Do You Believe
Geloof je Mij, om te doen wat Ik je beloofd heb?
Geloof je dat ik het volbrengen zal?

Wijd je plannen aan Mij, geef Me je dromen en zie 
wat Ik voor je zal doen. Ik heb alleen jou geloof 
nodig.

Ik was het die het leven sprak in de baarmoeder van 
Sara en zo Abraham een zoon gaf. Ik was het die de 
rode zee splijte om de weg vrij te maken voor Mijn 
mensen. Ik was het die Jozef en David verhoogde. Ik 
was het die Lazarus uit de doden deed opstaan. Ik 
stel koningen aan uit herders en versla machtige 
legers. Begrijp je dat er niets is wat ik niet kan doen?

Maar geloof je echt dat ik zal doen wat je me hebt 
gevraagd om te doen? Geloof je?

Do you believe Me to do what I have promised you? 
Do you believe I will bring it to pass?

Commit your plans to Me – give Me your dreams 
and watch what I shall do for you. I only need your 
faith.

It was I who spoke life to Sarah’s womb and gave 
Abraham a son. It was I who parted the Red Sea to 
make a way of escape for My People. It was I who 
raised up Joseph and David. It was I who raised 
Lazarus from the dead. I raise up kings from 
shepherds and defeat mighty armies. Do you 
understand there is nothing I cannot do?

But do you really believe I will do what you have 
asked Me to do? Do you believe?

Proverbs 3:5-7
5 Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto 
thine own understanding. 6 In all thy ways acknowledge 
him, and he shall direct thy paths. 7 Be not wise in thine 
own eyes: fear the Lord, and depart from evil.

Romans 4:19-20
19 And being not weak in faith, he considered not his own
body now dead, when he was about an hundred years old,
neither yet the deadness of Sarah's womb: 20 He 
staggered not at the promise of God through unbelief; but 
was strong in faith, giving glory to God;

Daniel 2:21 And he changeth the times and the seasons: 
he removeth kings, and setteth up kings: he giveth wisdom
unto the wise, and knowledge to them that know 
understanding:

Matthew 19:26  But Jesus beheld them, and said unto 
them, With men this is impossible; but with God all things
are possible.
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Geloof is een lastig begrip.

Geloof je dat de God van de bijbel, die de hemel en 
de aarde gemaakt heeft kan doen, wat Hij ook maar 
besluit? Ja?

Maar hoe vaak heb je iets gevraagd (of gebeden) wat 
je niet tot werkelijkheid hebt zien komen? Wat dacht 
je toen? Bad ik tegen Zijn wil in? Ben ik gewoon 
ongeduldig en zal het gebeuren, op Zijn tijd?

Het geloof in Hem, het geloof in Zijn trouw is een 
ding, maar geloven dat Hij zal doen wat je vraagt is 
toch wel iets heel anders.

De Vader zegt in zijn woord: Vraag me wat je nodig 
hebt en Ik zal het je geven. Ik geloof dat het “wat je 
nodig hebt” een sleutelbegrip is. Hij geeft ons wat we
werkelijk nodig hebben. Zorg er dus voor dat je Hem 
kent en op Zijn wegen wandelt. Dat je bezig bent in 
Zijn koninkrijk en dat je niet vraagt naar het vlees. Ik
geloof dat je in tijden van beproeving, als je Hem 
werkelijk nodig hebt, kunt vragen en zal ontvangen.

Het vragen van dingen die je niet nodig hebt, of die 
misschien wel slecht voor je zijn omdat ze je alleen 
maar opgeklopt en trots maken, kun je beter nalaten. 
Leer te vragen wat je werkelijk nodig hebt en bouw 
zo je geloof op.

Deze profetie is wellicht ook van toepassing op 
minder urgente giften, die interpretatie laat ik aan U. 
Ik wil hier slechts benadrukken dat geloof in tijden 
van nood van levensbelang is en dat je daar aan moet
bouwen.

Faith can be a confusing concept.

Do you believe that the God who created the heavens
and the earth can do whatever he decides to? Yes?

But how often did you ask or pray and did not see it 
come into reality? And what did you think when that 
happened? Did I pray against his will? Am I inpatient
and will He do it in His time?

The faith in Him and his loyalty is one thing, but 
believing that he will do what you ask is something 
different.

The Father says in His word: Ask me what you need 
and it will be given onto you. I think that the “what 
you need” is a key element. He will give us what we 
really need. So take care that you walk in His ways 
and are busy in His kingdom, and do not ask after the
flesh. I personally believe that in times of trail, when 
you are really in need, you can ask and receive.

Asking things you don't really need, or may even be 
harmful, you should surely avoid. Get used to asking 
what you really need and so doing, build your faith.

This prophecy may also apply to less urgent needs, 
that I leave to the reader, but I would like to 
emphasize that faith in times of distress will prove to 
be vital for survival, and it is this you should be 
building up.


