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Alpha
Wat is geloven?

Van Dale woordenboek:

Geloof:

Het vertrouwen in de 

waarheid van iets

 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.2 Korinthiërs 5:17

Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven 
in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van 
God te worden. Johannes 1:12 
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Vraag: Zou u zich voor het begin van

Alpha Christen/Katholiek hebben genoemd?

The Light of the world, William Holman Hunt

Ik sta voor de deur en ik klop. 
Als iemand naar mijn stem 
hoort en de deur opent, zal ik 
bij hem binnenkomen en 
maaltijd met hem houden en 
hij met mij.

Openbaringen 3:20

Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld. Matteus 28:20

En Ik geef hun het eeuwig leven; ze gaan in eeuwigheid niet verloren, 

en niemand rooft ze weg uit mijn hand. Johannes 10:28

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10:10

Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en 
niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in 
de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik 
God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent. 
1 Korintiërs 13:12 (Basis Bijbel Vertaling)

De beloften van de 

Vader
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Verontreinigt

Heeft Macht

Brengt Scheiding

Verdient Straf

Gereinigd 

Vrijgekocht

Relatie Hersteld

 Gerechtvaardigd 

 Tot inkeer komen betekent: 
“Je wapens neerleggen, je overgeven, zeggen dat het je spijt, 
je realiseren dat je op het verkeerde spoor zit en bereid zijn 
je leven opnieuw te beginnen vanaf de begane grond”

C.S.Lewis

Blondin

Het werk van Jezus

De beloften van de 

Vader

De vrucht van de Geest
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 We zijn niet beter dan anderen, wel groeien we 

langzaam naar een betere versie van onszelf

John Pridmore

Gij hebt ons voor U geschapen, 
en rusteloos is ons hart tot het 
rust vindt in U. Sint Augustinus

Moeder Teresa

Ik kan niet in mijn eentje de wereld 
veranderen, maar ik kan een steen 
over het water werpen waardoor 
vele rimpels ontstaan

“Ik heb hoop, terwijl er eerst alleen wanhoop was. 
Ik kan nu vergeven, terwijl er eerst alleen kilheid was… 
God is zo levend voor mij. Ik voel dat Hij mij leidt. 
En de diepe eenzaamheid die ik eerst voelde, is verdwenen. 
God vult een diepe, diepe leegte in mij.” 
Een Alpha deelnemer

De beloften van de 

Vader

Het werk van Jezus

Ervaring met de 

Heilige Geest

De Paraglider
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 Ik sta voor de deur en ik 
klop. Als iemand naar 
mijn stem hoort en de 
deur opent, zal ik bij hem 
binnenkomen en 
maaltijd met hem 
houden en hij met mij.

Openbaringen 3:20

Alpha
Wat is geloven?


