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Moedig geloof treedt  naar buiten met  niets  anders dan het  woord van God, de
beloften van God. Treedt naar buiten met geloof en het zal geschieden. En God zeide:
Daar zij licht! en daar werd licht." (Genesis 1:3). Wonderen zijn voor hen die moedig
naar  buiten  treden  met  het  woord  van  God.  Jezus,  als  God  zijnde,  weet  door
voorkennis  alles.  Treed moedig uit  met  het  geloof  op de beloften van God.  Jezus
Christus  is  gisteren  en  heden  dezelfde  en  in  der  eeuwigheid.  (Hebreeën  13:8).
"Gisteren" betekent hier, dat de wonderen in het Oude Testament ook voor ons
mogelijk zijn. Als u een geloof hebt als een mosterdzaadje; In een klein zaadje van
geloof, zijn miljoenen wonderen. Moedig geloof kan alles weerstaan. Bij een moedig
geloof hebt u te maken met het bovennatuurlijke. Jezus trede uit op het woord van
God.  Hij sprak tot  de doden en zij  stonden op (Mattheüs 9:23-25). Hij stopte een
begrafenisstoet  (Luk.  7:12-15). De  elementen  gehoorzaamden  Hem.  Hij  sprak  tot
brood en het vermeerderde zich. Hij sprak tegen een boom en het verdorde. Hij sprak
tot een vis en deze bracht een munt voort. Uw zaak is niet ongewoon. Hij genas de
krankzinnigen. Dapper stond Jezus voor een legioen en wierp alle demonen uit.
We hebben een grote God. De werken die Ik doe, zult u doen en grotere werken zult u
doen (Johannes 14:12). En ook: "...  deze tekenen zullen hen volgen die geloven ..."
(Markus  16:17).  Verwacht  de  grootste  dingen.  Treed  moedig  naar  buiten  op  niets
anders dan het woord van God. Geloof, dat wanneer u spreekt, het zal plaatsvinden.
Jezus houdt van geloof. Het hele evangelie is gebaseerd op vergeving en geloof. Het is

onmogelijk om de Heer te behagen zonder geloof. (Hebreeën 11:6). Niets in deze wereld kan het geloof kopen dat in staat is om
de zieken te genezen. Geloof voor grotere werken. Wonderen zijn echt. Kijk uit, denk niet dat de Heer tegen u is, alleen
omdat u problemen hebt. Het is de duivel die tegen u is. De Heer zal u tot zichzelf trekken.  Laat uw motor in geloof
beginnen te draaien en u zult zien wat er zal gebeuren. Wat uw situatie ook is, heb vertrouwen in Jezus Christus. Er is een
beloning voor ijver en vastberaden geloof. We gaan alleen maar door deze wereld heen. Het is pas het begin. Het is niets
vergeleken met de eeuwigheid die de Heer heeft voorbereid voor hen die van Hem houden. Amen. 
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