
Wij geloven … 
Ik geloof dat er een God is die in liefde met mij 

meeleeft. Wanneer je het woord God vervangt 

door de Natuur zegt het mij meer. Ik geloof in het 

nu, in elkaar en met elkaar.... We leven niet voor 

‘hierna’. Weet niet. Wij zijn allemaal kinderen van 

één Vader! Geloof, hoop en liefde. De 

belangrijkste van die drie is de liefde. Geloven is 

doen. Met twee voeten op de grond weten dat 

God altijd bij je is. Geloven is een werkwoord en 

zeker geen zelfstandig naamwoord. Heb je naaste 

lief. Zonder geloof zou mijn leven doelloos zijn. Je 

bent Gods geliefde kind. Ik kan Jezus vertrouwen 

en zijn liefde met de wereld delen. Vol vertrouwen 

en als ik val door HEM worden opgevangen. Met 

Taizé dichter bij God. God maakt geen scheiding. 

Kinderen van één Vader. Reik elkaar de hand! Het 

vertrouwen dat uiteindelijk alles goedkomt, 

omdat God het laatste Woord heeft. Er zijn voor 

elkaar. Vertrouwen dat je er nooit alleen voor 

staat.  



Geloven in iets wat niet te bewijzen valt is vrijwel 
onmogelijk. God is voor mij geen persoon. ‘Het 
kruis’ moet mijns inziens altijd centraal staan. God 
is liefde. Geluk zit hem in de kleine dingen. 
Onvoorwaardelijk vertrouwen. Ik zou niet zonder 
God kunnen leven. Mijn geloof is mijn steun in het 
leven. Voor mij zit dat in het woord ‘Agape’; je  
verbonden voelen met God en je naaste. Jezus en 
zijn onderwijs zijn erg belangrijk voor me. De 
essentie van mijn geloof is een blijvend kritische, 
vragende zoektocht naar de “verborgen God”. Ik 
wil graag een steen verleggen in een rivier op 
aarde. Iets voor anderen betekenen, voor hen 
klaar staan, hen helpen. Een “trigger” voor mijn 
geweten en moraal besef. Liefde en Vertrouwen 
en Zorg voor de ander. Ik ben de schepping van 
God en zijn geest ademt in mijn borst. Weet ik hoe 
mijn innerlijke natuur te beluisteren? Dan ben ik 
altijd en overal in contact met hem. Jezus is voor 
mijn zonden gestorven, zodat ik redding mag 
vinden. Dag aan dag draagt Hij ons. Hij is de grond 
onder mijn bestaan.  
  



God is bij mij en geeft mij soms genade, vrede, 
liefde (de zegen). Een zegen die ik probeer door te 
geven. Dankbaarheid voor de redding van de dood 
dankzij Jezus Christus die alles heeft volbracht aan 
het Kruis. Het geloof inspireert je bij het maken 
van de keuzes in je leven. God is als een Vader 
voor mij. Ik mag kind zijn van God. God ziet mij in 
Christus. Door Hem heeft Hij mij lief. God bestaat, 
denk ik. Me er steeds van bewust maken. Ervoor 
kiezen. God laat ons niet los. Vertrouwen. Ik 
geloof in God, bij wie ik met mijn problemen 
terecht kan en bij wie ik mag zijn zoals ik ben. Ik 
geloof dat Jezus gekomen is om ons bij God te 
brengen. Ik geloof in de Heilige Geest, die mij 
kracht geeft om de juiste dingen te doen, om  
proberen te doen wat God van mij vraagt. Geloof 
in het goede. Vertrouwen. Levensstijl. 
Hoopgevend. Jezus is gestorven voor mijn zonden. 
Leidraad bij goede uitleg. Vertrouwen en wijsheid. 
De grond onder mijn voeten en de steun in mijn 
rug. Mijn kijk op de medemens. Mijn geloof geeft 
een extra dimensie aan het leven.  
Een diep gevoel van binnen, dat ik het niet alleen 

hoef te doen. God staat aan het begin en Hij staat 

aan het einde.  



Geloof is voor mij goed zijn voor de ander en je 

problemen voorleggen in gebed. In liefde en zorg 

naast de ander staan, waarbij het besef aanwezig 

is dat jouw geloof niet zijn of haar geloof is. 

Geloven geeft diepgang en invulling aan mijn 

leven en helpt mij met de onzekerheden van het 

leven om te kunnen gaan. Ik voel dat ik nooit 

alleen ben en dat geeft mij kracht en rust. God is 

niet los verkrijgbaar. Je kunt nog zo mooi bidden, 

nog zoveel Bijbellezen, maar als je je niet verbindt 

met andere mensen, dan mis je toch een heel 

wezenlijk onderdeel van geloven.  

  



Geloven bepaalt hoe we ons moeten verhouden 

tot medemens en wereld. De zekerheid der 

dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen 

die men niet ziet. Er zijn voor elkaar, ondanks 

twijfel niet zonder kunnen.  Belangrijk om steeds 

weer op terug te kunnen vallen. Wees getrouw tot 

de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 

Vertrouwen. Ik geloof dat het onze opdracht is om 

de ander recht te doen. “De ander” omvat hierin 

meer dan de medemens. Het gaat ook om God en 

de wereld om ons heen. Ieder mens is bedoeld, 

geliefd en een kind van God. God blijft altijd bij je, 

wat er ook gebeurt. Mijn rustpunt in het leven. 

Het vertrouwen dat God er altijd voor ons is, al is 

dat soms op een heel andere wijze en moment als 

verwacht. Iemand om bij te schuilen. Het leren om 

elkaar lief te hebben. Het uitdragen van liefde en 

respect voor mijn medemens.  

  



Het besef dat we niet leven om te werken, maar 

werken om te leven: om van het leven te 

genieten, van de contacten met andere mensen 

en er voor andere mensen te kunnen zijn. In een 

breder perspectief: het gaat niet om de economie, 

maar om een leefbare aarde voor iedereen. Jezus 

leeft en is dezelfde; vroeger, nu en in de 

toekomst. Ik zie God als een God van liefde. Het 

omzien van God naar de mensen. God, Jezus, de 

Heilige Geest die er was, is en zal zijn in mijn 

leven. Geloven vind ik ingewikkeld. De ene keer 

geloof ik sterker dan de andere keer. Jezus heeft 

je lief. Houd goede moed. Ik ben Gods geliefde 

kind en Hij heeft welbehagen in mij! Als dit voor 

mij geldt, dan ook voor al die anderen om mij 

heen! Dankbaarheid voor het leven en zorg voor 

je medemens. Zonder geloof geen toekomst. 

Positief in het leven staan. Vriendelijk omgaan 

met andere mensen of ze nu christelijk zijn of niet. 

Geloven is beweging door horen, denken en doen. 

Vertrouwen, gemeenschap zijn. God is goed.  

  



Vertrouwen dat er meer is, een bepaalde rust. 

Voor mij zit geloof in gevoel en vooral in liefde. 

God is liefde. Liefde, vertrouwen, ondersteuning, 

evaluatie, stabiliteit. Het geloof en de hoop 

durven hebben in een onbegrijpelijke 

onvoorwaardelijke liefde die niet eindigt en voor 

iedereen beschikbaar is. Het idee dat het 

uiteindelijk goed moet komen met mezelf en de 

wereld. God heeft een bedoeling met mijn leven 

en mijn opdracht is om daarnaar te leven. Ik weet 

dat er genade is, dat dankzij Jezus’ leven, dood en 

opstanding, ik vergeving ontvang. Ik geloof dat de 

Geest door mij wil werken. God is Liefde. Ernstige 

twijfel tot pessimistisch. Ik hoop vooral van harte 

dat dit leven niet het enige is. Vertrouwen, 

betrokkenheid en compassie. Leven vanuit liefde 

in verbondenheid met die ander en daarmee de 

diepere laag die uiteindelijk alles heeft gemaakt. 

God is liefde, liefde voor elkaar en liefde voor 

jezelf. Liefde die zichtbaar wordt als we écht 

contact hebben met elkaar en dichtbij ons zelf 

blijven. Geloven is het gevoel nooit alleen te zijn. 



Leven volgens de regels van God en in de kern is 

dat leven in liefde. Hoe dat zou moeten heeft 

Jezus ons voorgedaan. “Want bij U is de bron van 

het leven, door úw licht zien wij licht.” Mijn vaste 

basis van waaruit ik leef. Basisgevoel waar ik altijd 

op kan terug vallen. Help je naaste die (misschien 

toch niet zo) toevallig je pad kruist. Geloven dat 

het water de zwemmer draagt. In het vertrouwen 

leven dat er een dragende kracht is in mijn leven, 

ook al zijn dat ‘onbewezen woorden’. 


