
 

Je bent een mooi mens…  
Hoe God je karakter vormt 8: geloof 
Hebreeën 11:1-7 en 2 Petrus 1:3-8 
 
GESPREKSHANDREIKING 
 
Met behulp van deze handreiking kun je zelf aan 
de slag met de inhoud van de preek of kun je als 
kleine groep een geloofsgesprek voeren. De 
gehouden preek is te lezen en te beluisteren op 
de site van de Fonteinkerk.  
 
www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens  
 

 
 
Om over na te denken 
 
 Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de 
beloning voor geloof is zien wat wij aannemen.  
Augustinus 
 Ik ben gaan inzien dat het geloof een 
organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het 
stabiel, dan sterft het. Wil het voortleven, dan 
moet het kunnen veranderen.  Godfried 
Bomans 
 Het geloof is niet het begin maar het einde van 
alle weten.  Goethe 
 Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar 
een bestanddeel ervan.  Paul Tillich 
 Geloven is de kunst om vast te houden aan de 
dingen die je met je verstand hebt geaccepteerd, 
ondanks je wisselende stemmingen.  C.S. Lewis 
 

 

 
 
Gespreksvragen n.a.v. de preek 
 
1. Bespreek de driedeling in de vrucht van de 

Geest die je hier boven ziet. 
2. Wat hebben geloof, trouw en integriteit met 

elkaar te maken? Welke rol spelen trouw en 
integriteit in jouw leven? 

3. Vertel elkaar iets over de trouw 
(geloofwaardigheid) van God. 

4. Verdiep je in de ‘geestelijke lintjesregen’ in 
Hebreeën 11. Geef speciaal aandacht aan 
Abel, Henoch en Noach. Verdien jij ook een 
lintje voor je geloof? Waarom wel/niet? 

5. Zoek de zeven Bijbelwoorden in het kader 
hiernaast op en lees ze een voor een hardop 
voor. Wat is de betekenis van deze uitspraken 
voor jou?  

6. Praat door over enkele van de uitspraken 
onder ‘Om over na te denken’. 

7. Spreek door over deze drie aanwijzingen om 
je te oefenen in geloof:  

 Denk groot van de macht van God 

 Span je in met al je krachten 

 Verrijk je geloof 
 

 
 
 
 
 
 

Jos Douma 
www.josdouma.nl  

 
 

Om hun geloof werden de mensen 
uit vroeger tijden geprezen. 

 

 
 

Hebreeën 11:2 

Zeven Bijbelwoorden over geloof 
(zoek ze op, schrijf ze over, prent ze in je hart) 

 
1. Matteüs 8:10 

2. Matteüs 15:28 

3. Romeinen 1:17 

4. 1 Korintiërs 12:9 

5. 1 Korintiërs 13:13 

6. 2 Korintiërs 8:7 

7. Jakobus 2:14 

http://www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens
http://www.josdouma.nl/

