
GESCHIEDENIS SCHRIJVEN
JOH. 21:24,25

‘Laat de zwakke zeggen ik ben een held. (Joël 
3:10)

Maar in dit alles zijn wij meer dan Overwinnaars 
door Hem die ons heeft liefgehad. (Rom.8:37)

Subtitel



SOFER: 
SCHRIJVER

God schrijft op
- tafelen van  
steen       
Ex.31:18

en op

-tafelen van vlees
II Cor. 3:3



BLESSED IS HE 
WHO SPOKE

• BLESSED IS HE WHO SPOKE AND THE 
WORLD CAME INTO BEING, BLESSED 
IS HE.

• Blessed is He who creates the
universe.

• Blessed is He who speaks and acts

• Blessed is He who decrees and fulfills

• Blessed is He who shows compassion
to the earth

• Blesssed is he who shows compassion
to all the creatures

• Blessed is He who gives a good reward
to those who fear Him.

• Blessed is He who lives for ever and
exists to eternity

• Blessed is He who redeems and saves

• Blessed is His name.

Psalm 84:5

Welzalig zij die in 
Uw huis wonen, zij 
loven U 
voortdurend.



• LEV: HART    - LEF: MOED                     

Lev betekent hart

ֵלב innerlijk, geest, wil, hart, 

begrip, ziel, kennis, zetel van emoties
passie en moed.

• ֵלב

Voorbeelden uit de bijbel

• Noach (rust): bouw een ark

• Abraham (vader van een menigte 
volken) geloofde God

• David versloeg Goliath

• Bloedvloeiende vrouw: genezing

• Maria moeder van Jezus: wat Hij u 
ook zegt doe dat

• Stefanus gaf zijn leven



HEB IK, HEBBEN WIJ NOG LEV/LEF?

Hedendaagse voorbeelden

• Vervolgde christenen

• Vader ten Boom

• Corrie ten Boom

• Anne van der Bijl

• Auca Zendelingen

• Moeder Theresa

• Billy Graham

• Lef in mijn eigen leven: 
Jezus te volgen, uit mijn 
veilige zone te stappen, 

• Wie had er meer lef dan 
JEZUS!!!

• ‘Zie hier ben Ik om Uw wil 
te doen!’



HEB LEV - LEF

LEV hebben is GODS HART hebben!!!

LEV hebben is waarheid spreken in liefde!! (Spr. 3:3,4) 

chesed we emet = genade en waarheid

LEV hebben is je niet schamen voor het evangelie van Jezus Christus! (Rom. 

1:16)

LEV hebben is doen wat HIJ zegt! (Joh. 2:5/Ex.24:7)

LEV hebben is: gij geheel anders! (Ef. 4:20)

LEV hebben is Jer. 32:41

LEV hebben is HEM liefhebben met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je 

verstand en je naaste als jezelf! (Mat.22:36-39/Deut.6:5)

LEF hebben is HEM je lev geven! (Spr. 23:26)

LEV hebben is onvoorwaardelijk lief hebben! (Joh. 3:16)

Want Ik heb u niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van kracht van 

liefde en bezonnenheid!!! II Tim. 1:7

I Cor. 13 DE LIEFDE



Lev / Lef

Om geschiedenis te schrijven.

Wat voor erfenis laat ik achter voor 

mijn nageslacht!?

Mat. 26:13 Voorwaar, Ik zeg u, 

overal waar dit evangelie gepredikt 

zal worden in heel de wereld, zal 

ook tot haar gedachtenis 

gesproken worden over wat zij 

gedaan heeft!

HINENI: HIER BEN IK



JERUZALEM IN DE 
TIJD VAN JEZUS

CARDO: 
WINKELSTRAAT IN 
JERUZALEM 
(ROM.TIJD)



WAT IS ONZE 
NALATENSCHAP!

I Joh. 4:4

Lieve kinderen, u bent uit God en 
u hebt hen overwonnen, want Hij 
Die in u is, is groter dan die in de 
wereld is.

Rom. 8:37

Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem Die ons 
heeft liefgehad!VERLEDEN EN HEDEN 

ONTMOETEN ELKAAR



SHEMA

Luisteren 
Horen
Reflecteren
Eigen maken
Reageren in 
aktie
gehoorzamen

ישראל יהוה אלהינו יהוה אחדשמע

Deut. 6:4;5-9

Mat. 28:20
En zie IK ben 
met u al de 
dagen tot de 
voleinding van 
de wereld. 
Amen.


