De Fundamentele Doctrines van de Bijbel
Bewerking van “Basic doctrines of the Bible”, http://www.middletownbiblechurch.org/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V. – Update 24-10-2015 (antwoorden ingewerkt)

Inleiding
Deze studie werd opgesteld om mensen de fundamentele leringen van de Bijbel te kennen en begrijpen.
Het is erg belangrijk dat zij, die zich bij een plaatselijke gemeente van gelovigen wensen aan te sluiten,
vertrouwd zouden zijn met die fundamentele doctrines die in een gezonde gemeente geleerd worden, en
overtuigd te zijn dat deze leringen gebaseerd zijn op de volle en eenvoudige leer van de Bijbel.
Deze studie bevat 17 werkbladen, en ze corresponderen met de 17 secties van de Geloofsverklaring van
een bijbelvaste gemeente.
Soms kunnen mensen snel door een geloofsverklaring heen lezen zonder echt te begrijpen wat zij lezen.
Onderhavige werkbladen stellen een persoon in staat door de gezonde geloofsverklaring te gaan en antwoorden te vinden op belangrijke vragen door direct naar de Schrift te gaan. Het is niet genoeg te zeggen:
“Dit is wat mijn gemeente gelooft!” of “Dit is wat mijn pastor leert!”. Na de studie van de werkbladen
zou een persoon in staat moeten zijn te zeggen: “Niet enkel mijn gemeente gelooft deze dingen, en niet
enkel leert mijn pastor deze dingen, maar ik persoonlijk geloof deze dingen omdat ik voor mezelf heb
gezien dat de Bijbel werkelijk deze dingen leert!” Vergelijk Handelingen 17:11.
Wanneer u alle werkbladen bestudeerd hebt, moet u een elementair begrip hebben van wat de Bijbel leert
over de fundamentele leerstellige zaken.
Moge de woorden van Paulus aan Timotheüs u aanmoedigen om met deze studie te beginnen: “Al de
Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die
in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust”
(2 Timotheüs 3:16-17).

Werkblad 1 - De Heilige Schrift
1. De Heer Jezus zei dat Gods Woord (de Bijbel) de waarheid is (Johannes 17:17).
2. De Heer Jezus zei ook dat de Schrift niet kan gebroken worden (Johannes 10:35) en dat de Schriften
moeten vervuld worden (Markus 14:49).
3. WIE bewoog de bijbelschrijvers (zoals Mozes en Jesaja en David en Lukas en Paulus) op zo’n manier
dat de woorden die zij schreven accuraat waren, zonder vergissingen, zonder fouten en exact de
woorden die God wilde dat zij die opschreven (2 Petrus 1:21 en vergelijk 2 Samuël 23:1-2)?
De Heilige Geest!
4. De Heer Jezus zei dat de Schrift moet vervuld worden (Lukas 24:44), dat ook de minste zaak, in de
Schrift geschreven, niet zal vergaan (Mattheüs 5:18).
Noot: In Gods Woord is alles geïnspireerd door God! Het is niet enkel de ruwe “gedachte” die geïnspireerd is!
5. Het Woord of God ...
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… bestaat in eeuwigheid in de hemelen1 : Psalm 119:89
… is eeuwig : Jesaja 40:8; Mattheüs 24:35
… is Christus-gecentreerd (Christocentrisch) : Lukas 24:27, 44
… is Geïnspireerd (God-geademd) : 2 Timotheüs 3:16
… is vanwege Gods ganse Naam groot gemaakt2 : Psalm 138:2
6. We weten dat de boeken van de Bijbel geschreven werden door mensen, maar is de Bijbel slechts het
woord van mensen, of is het meer dan dat? Wat deden de gelovigen in Thessalonika zodat Paulus zo
dankbaar was? (zie 1 Thessalonicenzen 2:13): Zij hebben het woord der prediking van Paulus ontvangen en aangenomen – echter niet als het woord van mensen maar zoals het waarlijk is als Gods
Woord!
7. Psalm 138:2. Als wij als gelovigen erg zorgvuldig zijn met het eren van Gods Naam (Exodus 20:7),
dan zullen we overeenkomstig ook zorgvuldig moeten zijn met de behandeling van Gods Woord.
Vergelijk 2 Korinthiërs 4:2:
“Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het
Woord Gods vervalsende”.
Wij zullen Gods Woord in geen enkel opzicht vervalsen.
8. Hoeveel van Gods Woord is volgens 2 Timotheüs 3:16 door God geïnspireerd (letterlijk “Godgeademd”)? Al de Schrift! Hoelang zal Gods Woord bestaan (Jesaja 40:8; Psalm 119:89)? In eeuwigheid!
9. Hoe weten we dat Gods Woord waar is en dat God nooit Zijn beloften zal verbreken (Titus 1:2; Hebreeën 6:18)? Omdat God niet kan liegen.
10. Veel mensen geloven niet wat de Bijbel zegt, in het bijzonder met betrekking tot de grote wonderen
die in de Bijbel gevonden worden. Maar de Heer Jezus Christus geloofde dat volgende wonderen echt
gebeurd zijn:
Schepping (Adam en Eva) : Mattheüs 19:4-5
De Zondvloed (Noach) : Lukas 17:27
Jona in het zeemonster : Mattheüs 12:40-41
Verwoesting van Sodom : Mattheüs 11:23-24
11. De apostel Petrus was vertrouwd met de geschriften van Paulus:
“En acht de lankmoedigheid van onze Heere voor zaligheid; gelijk ook onze geliefde broeder Paulus,
naar de wijsheid, die hem gegeven is, u geschreven heeft; 16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin
van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en
onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf” (2 Petrus 3:15-16).
Petrus geloofde dat Paulus “wijsheid” was gegeven (vers 15) om zijn brieven te schrijven!
Vond Petrus alles wat Paulus schreef gemakkelijk te begrijpen (vers 16)? “Sommige dingen zijn
zwaar om te verstaan”.
Beschouwde Petrus de geschriften van Paulus als Heilige Schrift (vers 16)? Hij stelde ze op één lijn
met de andere Schriften.
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KJV: “thy word is settled in heaven”.
KJV: “thou hast magnified thy word above all thy name”.
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12. Sommigen zeggen dat de dingen die Paulus schreef zijn eigen opinies waren, en daarom moeten we
ons niet verplicht voelen de leringen van Paulus te geloven en te volgen, maar Paulus zei dat wat hij
schreef “geboden des Heeren” zijn:
“Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, geboden
des Heeren zijn” (1 Korinthiërs 14:37).
De Bijbel is Gods Woord. Wanneer een persoon zich tot God keert, en vertrouwt op wie Hij is en wat Hij
heeft gezegd, dan begint die persoon zich te realiseren dat God bedoelt wat Hij heeft gezegd, en gezegd
heeft wat Hij ook bedoelt.

Werkblad 2 - De Godheid
1. Hoeveel Goden zijn er? Er is enkel één God:
“Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!” (Deuteronomium 6:4)
“Is er ook een God behalve Mij? … er is geen andere rotssteen: Ik ken er geen?” (Jesaja 44:8)
Dit werd door de Heer Jezus bevestigd in Markus 12:28-29: “Jezus antwoordde hem: Het eerste van al
de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere”
2. In de Nieuwe Testament worden 3 Personen onthuld en ieder wordt erkend als God:
1. de Vader : Johannes 6:27
2. de Zoon : Hebreeën 1:8
3. de Heilige Geest : Handelingen 5:3-4
3. Er is ÉÉN GOD, maar deze grote God bestaat in 3 PERSONEN. De namen van de 3 Personen van de
Drie-eenheid staan bij elkaar in Mattheüs 28:19: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4. Welke Persoon wordt door Jezus Christus verheerlijkt (Johannes 17:1, 4)? De Vader.
5. Welke Persoon wordt door de Heilige Geest verheerlijkt (Johannes 16:13-14)? De Zoon.
God vertelt ons wie Hij is en wat Hij is in Zijn Woord, de Bijbel. Zonder de Bijbel kan een persoon God
niet kennen of weten wat Hij is (Zijn heiligheid, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn barmhartigheid, en Zijn
wonderlijke bekwaamheid verloren zondaars te redden).

Werkblad 3 - Persoon en Werk van Christus
1. Hierna onderstreept het ene feit over “het Woord” dat we niet leren in Johannes 1:1-3:
A. Hij is eeuwig.
B. Hij is de Schepper van alle dingen.
C. Hij werd mens.
D. Hij is God.
Welk vers in Johannes hoofdstuk 1 leert ons dit feit echter wèl? Johannes 1:14.
2. Toen Jezus een mens werd, was Hij nog steeds God: Johannes 5:18; 10:30; 14:8-9!
3. Er is een vers in Lukas hoofdstuk 1, en een vers in Mattheüs hoofdstuk 1, waarin duidelijk staat dat
Jezus Christus geboren werd uit een maagd en dat Jozef niet zijn echte vader was:
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Mattheüs 1:18 en Lukas 1:35.
4. Waarom kwam de Heer Jezus in de wereld (Lukas 19:10; Johannes 3:17;1 Timotheüs 1:15)?
Om te redden wie verloren was, de wereld te behouden en om zondaars te redden.
5. Sommigen zeggen dat de apostel Paulus niet geloofde dat Christus echt GOD was, maar zie:
Titus 2:13: “… de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus”.
Kolossenzen 1:16: “Want door Hem zijn alle dingen geschapen, … alle dingen zijn door Hem en tot
Hem geschapen”.
Kolossenzen 1:19: “Het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou”.
Kolossenzen 2:9: “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”.
1 Timotheüs 3:16: “God is geopenbaard in het vlees”.
6. De plaatsvervangende dood van de Heer Jezus Christus wordt duidelijk geleerd doorheen de Bijbel.
Zijn dood in onze plaats wordt beschreven als volgt:
1. Christus stierf voor onze zonden : 1 Korinthiërs 15:3
2. Christus stierf voor de goddelozen : Romeinen 5:6
3. Christus werd zonde gemaakt voor ons : 2 Korinthiërs 5:21
4. Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam op het hout : 1 Petrus 2:24
5. Christus stierf eenmaal voor onze zonden : 1 Petrus 3:18
6. Christus stortte Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden : Mattheüs 26:28
7. Christus werd verwond voor onze overtredingen : Jesaja 53:5
8. Christus werd overgeleverd voor onze zonden : Romeinen 4:25
9. Christus droeg de zonden van velen : Jesaja 53:12
10. Christus gaf Zichzelf voor onze zonden : Galaten 1:4
11. Christus werd eens geofferd om de zonden van velen te dragen : Hebreeën 9:28
12. Christus stierf voor ons : Romeinen 5:8
7. Jezus stierf eenmaal op het kruis (Romeinen 6:10; Hebreeën 9:28 en 10:12).
Het is niet nodig dat Jezus ooit nog eens sterft (Romeinen 6:9; Openbaring 1:18).
Het werk dat Hij kwam doen heeft Hij volledig afgemaakt (Johannes 19:30).
8. Het offer van Christus was een VOLMAAKT OFFER! De Heer Jezus Christus was absoluut
ZONDER ZONDE:
1. Christus kende geen zonde : 2 Korinthiërs 5:21
2. Christus deed geen zonde : 1 Petrus 2:22
3. Christus was zonder zonde : Hebreeën 4:15
4. Christus was de Rechtvaardige : Mattheüs 27:24; 1 Petrus 3:18
5. Christus was onschuldig : Mattheüs 27:4
6. Christus was heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars : Hebreeën 7:26
7. Christus was als een lam, onbestraffelijk en onbevlekt : 1 Petrus 1:18-19
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9. Voor wiens zonden werd het Lam van God geofferd op het kruis van Golgotha (Johannes 1:29; 1 Johannes 2:2)? Voor de zonden van de hele wereld.
Voor wie stierf Christus (Hebreeën 2:9; Jesaja 53:6)? Voor allen.
Wat verlangt God in 1 Timotheüs 2:4? Dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.
Tot wie is de evangelie-uitnodiging uitgebreid (Markus 16:15; Johannes 3:16; Openbaring 22:17)?:
“De gehele wereld”; “een ieder”; “die dorst heeft”.
10. Lees Johannes 3:16-18, 36:
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon
niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou
behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes
3:16-18)
“Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het
leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36).
De FOUTE verklaring hierna is doorstreept:


Veel mensen zullen naar de hel gaan omdat God niet van hen hield en daarom Christus
niet voor hun zonden stierf.



Veel mensen zullen naar de hel gaan omdat zij Gods enige oplossing afwezen voor hun
verloren toestand. Zij weigerden Gods remedie.

11. Om gered te worden moet een persoon niet enkel geloven dat Jezus stierf voor zijn zonden, maar wat
anders moet hij nog geloven (Romeinen 10:9)?:
“Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de
doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden”.
Wij dienen een levende Redder, geen dode Redder (Openbaring 1:18).
De Heer Jezus is vandaag in de hemel, in de hoogste hemel (Handelingen1:9-10; Hebreeën 1:3; 9:24).
12. Hierna 7 dingen die waar zouden geweest zijn indien Christus niet was opgestaan uit de doden
(1 Korinthiërs 15:14-19):
1. Onze prediking is dan ijdel
2. Ons geloof is dan ijdel
3. De doden worden dan niet opgewekt
4. Ons geloof is dan tevergeefs
5. Wij zijn dan nog in onze zonden
6. Wij zijn dan nog verloren
7. Wij zouden dan de ellendigste van alle mensen zijn
13. De bediening van onze Redder voor de gelovigen vandaag:
1. Hij is mijn Hogepriester : Hebreeën 4:14-16; 10:21-2
2. Hij is mijn Middelaar : Hebreeën 7:25; Romeinen 8:34
3. Hij is mijn Voorspraak (Advocaat) : 1 Johannes 2:1-2
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Als ik niet geloof dat de Heer Jezus Christus stierf en opnieuw levend werd voor mij, kan ik niet gered
worden. Er is geen ander persoon die mij kan redden. Er is geen andere manier om gered te worden en
God te kennen dan door de Heer Jezus Christus.

Werkblad 4 - Persoon en Werk van de Heilige Geest
1. Handelingen 5:3 zegt: Ananias loog tegen de Heilige Geest.
Handelingen 5:4 zegt: Ananias loog tegen God.
Daarom wordt de Heilige Geest hier geïdentificeerd als God.
2. Johannes 16:13-14: “… namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij
zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en
zal het u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u
verkondigen”.
De Heer Jezus sprak in deze twee verzen van de Heilige Geest als een Persoon, niet als een “invloed”, niet als een “het”, niet als een “kracht”!
3.
1. De Heilige Geest geeft nieuwe geboorte en nieuw leven aan een persoon van het moment
dat Hij Christus aanneemt als zijn Redder : Johannes 3:5; Titus 3:5
2. Door één Geest worden alle gelovigen gedoopt in het lichaam van Christus en worden
leden van Christus’ Gemeente : 1 Korinthiërs 12:13
3. De Heilige Geest woont in elke gelovige : 2 Timotheüs 1:14; 1 Kor. 6:19-20
4. De Heilige Geest is het Zegel waardoor elke gelovige is verzegeld door God tot de dag van
de verlossing : Efeziërs 1:13-14; Efeziërs 4:30
4. Als een persoon de Heilige Geest niet heeft, dan is hij geen echte Christen (hij behoort dan Christus
niet toe): zie Romeinen 8:9.
5. De Heilige Geest is de volmaakte Leraar van de gelovige: Johannes 16:13; 1 Johannes 2:20; 2:27; 1
Korinthiërs 2:9-14.
6. Het is het voorrecht en de plicht van alle geredden om constant vervuld met de Geest te zijn (Efeziërs 5:18) zodat de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23) zal gezien worden, met als resultaat dat
Christus zal verheerlijkt worden (Johannes 16:14) en de gelovige meer en meer Christus-gelijkend zal
worden (2 Korinthiërs 3:18).
Men moet zich voortdurend de Heilige Geest herinneren en op Hem rekenen voor hulp. Hij zal altijd de
Heer Jezus verheerlijken en Gods Woord waarmaken. Hij zal altijd Gods Woord en Gods Zoon verheffen.

Werkblad 5 - De Verdorvenheid van de Mens
1. God Schiep de mens niet uit aapachtige schepselen maar uit het stof van de aardbodem: Genesis 2:7.
Er zijn twee verzen in Genesis hoofdstuk 1 die beschrijven hoe de mens werd geschapen: 26 en 27.
De mens werd niet als zondaar geschapen!
2. De mens ontstond niet door een evolutionair proces over miljoenen jaren, maar werd geschapen ...
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1. … tot Gods eer : Jesaja 43:7
2. … door Gods wil3 : Openbaring 4:11
3. … door en tot (voor) de Heer Jezus Christus : Kolossenzen 1:16
3. In welk boek en hoofdstuk van de Bijbel werd het historische verslag opgetekend van ’s mensen zondeval?: in Genesis 3.
4. Sommigen zeggen: “Spijtig dat Adam zondigde, maar dat heeft niets met mij te maken”, maar Romeinen 5:12-21 leert dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de
dood; en dat de dood tot alle mensen doorgegaan is [door overerving], in welke allen gezondigd hebben.
5. Alle mensen sinds Adam en Eva zijn geboren als zondaars (Psalm 51:5), met slechts één opvallende
uitzondering: “dat Heilige, Dat uit u [Maria] geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden”
(Lukas 1:35).
6. ALLE mensen zijn zondig in Gods ogen:
“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft
onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen” (Jesaja 53:6).
“Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand, die verstandig is, er is
niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand,
die goed doet, er is ook niet tot één toe” (Romeinen 3:10-12).
“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23).
7. Ook Maria was een zondaar en ze had een Zaligmaker nodig:
“En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker” (Lukas 1:46-47).
Vergelijk verder met Romeinen 3:23: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid
Gods”.
8. Zondige mensen neigen van nature niet tot de ware God; ze zijn meer geneigd om van Hem weg te
lopen:
“God heeft van den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware,
die God zocht. Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is
niemand, die goed doet, ook niet één” (Psalm 53:3-4).
“Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt” (Romeinen 3:11).
“En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever
gehad dan het licht; want hun werken waren boos” (Johannes 3:19).
Wij gaan van nature liever onze eigen weg:
“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg” (Jesaja 53:6).
De verloren Adam zocht God niet, maar God zocht de verloren Adam (Genesis 3:6-10), en vergelijk
dit met Lukas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, wat
verloren was”.
9. Gods diagnose van het menselijke hart vinden we in Jeremia 17:9: “Arglistig is het hart, meer dan
enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?”
10. Het is onmogelijk voor een mens dat hij zichzelf redt:
“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit
de werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8-9).
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KJV: “thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created”
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“Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar
naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest” (Titus 3:5).
11. Voordat een mens wordt gered, wordt gezegd dat hij dood is door de misdaden (Efeziërs 2:1, 5). Dit
betekent dat die mens levenloos is (bezit niet het leven van God: eeuwig leven; zie 1 Johannes 5:12;
Johannes 17:3). Van het moment dat hij gered wordt gaat hij uit de dood over in het leven (Johannes
5:24).
12. De Heer Jezus leerde duidelijk wat het fundamentele probleem van de mens is:
Maatschappij
Milieu
Huisvesting
Oorlogen
Een slecht hart !

LEES MARKUS 7:14-23

Een mens kan het zondeprobleem niet oplossen en kan niet tot een juiste relatie met God komen op zichzelf of met de hulp van anderen. Dit is iets wat enkel God kan doen! De mens zit in een hulpeloze en hopeloze toestand van afscheiding van God, tot hij zich zijn verloren toestand realiseert en God dit laat veranderen. Enkel God kan redden. Enkel God kan ’s mensen grootste probleem oplossen.

Werkblad 6 - Redding
1. Volgens Efeziërs 2:8 en Romeinen 6:23, is REDDING (of eeuwig leven) de GAVE van God.
De Heer Jezus Christus betaalde voor deze kostbare gave. Wij werden gered “door het dierbaar bloed
van Christus” (1 Petrus 1:18-19) … “Want gij zijt duur gekocht” (1 Korinthiërs 6:20).
Noot : Redding is gratis maar zeker niet goedkoop!
2. Niet alle mensen ontvangen Gods gave van redding:
“Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:11-12).
“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij
niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).
“Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het
leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36).
Volgens Johannes 3:16 zullen zij die Gods gave afwijzen verloren gaan.
3. Gods gave van redding werd voorzien en is genoegzaam voor alle mensen in de wereld.
“… dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld”
“Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29)
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon
niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou
behouden worden” (Johannes 3:16-17).
“Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Want er is een God, er is
ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een
losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd” (1 Timotheüs 2:4-6).
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4. Zullen de meeste mensen Gods grote liefde beseffen en zullen zij graag Gods gave van eeuwig leven
ontvangen? Nee, zie Mattheüs 7:13-14:
“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en
weinigen zijn er, die deze vinden”.
5. Sommigen zeggen dat er verschillende wegen bestaan langs waar een mens tot God kan komen. Maar
dat wordt door de Schrift tegengesproken:
“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan
door Mij” (Johannes 14:6).
“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden” (Johannes 10:9).
6. Er kan geen redding zijn los van de Heer Jezus Christus:
“De Naam van Jezus Christus … 12 En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel
geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:10-12).
“En dit is het getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in
Zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven
niet” (1 Johannes 5:11-12).
7. Zij die naar de hemel gaan hebben enkel God te danken:
“Opdat geen vlees zou roemen voor Hem” (1 Korinthiërs 1:29).
“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit
de werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8-9).
En zij die naar de hel gaan hebben dat enkel aan zichzelf te wijten:
“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij
niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).
“Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het
leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36).
“… maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u
van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?” (Ezechiël 33:11).
8. De volgende dingen zullen een mens nooit redden:
1. Goede werken : Efeziërs 2:9
2. De wet houden (of dat betrachten) : Galaten 2:16
3. Werken of daden van rechtvaardigheid : Titus 3:5
4. Onze eigen inspanningen : Efeziërs 2:8
Redding is iets wat God heeft gedaan en doet. Het is Gods plan ons te bevrijden van zonde en van straf.
Het is Gods plan ons te bevrijden van een leven zonder God tot een leven met God.

Werkblad 7 - De Eeuwige Zekerheid van Gelovigen
1. De gelovige wordt bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid (1 Petrus 1:5).
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2. Niet het schaap is verantwoordelijk zichzelf te bewaren en te beschermen, maar de Herder is verantwoordelijk het schaap te bewaren en te beschermen.
De Herder is:
“JHWH4 is mijn Herder, mij zal niets ontbreken” (Psalm 23:1).
“Ik [= Jezus] ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen” (Johannes
10:11).
Wat geeft Christus Zijn schapen, en zullen zij ooit verloren gaan?:
“Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit
Mijn hand rukken” (Johannes 10:28).
De schapen zijn veilig en zeker in Gods handen:
“Niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:28-30).
Bent u een van Gods schapen? Overdenk Johannes 10:27:
“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij”.
3. Christus zal nooit een gelovige afwijzen die tot Hem komt:
“Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:35-37)
4. Niemand van de gelovigen zal verloren gaan:
“En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet
verlieze, maar het opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil van Hem, Die Mij gezonden heeft, dat
een ieder, die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe” (Johannes 6:38-40).
5. “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31).
6. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:35-39)? Absoluut niets!
7. De ware gelovige in Christus zal nooit :
1. verloren gaan : Johannes 10:28
2. de dood zien : Johannes 8:51; 11:26
3. veroordeeld worden : Johannes 3:18; 5:24
4. uitgeworpen worden : Johannes 6:37
8. Is het voor een persoon mogelijk te WETEN dat hij gered is? Zeker, zie 1 Johannes 5:11-13:
“En dit is het getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in
Zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven
niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God; opdat gij weet,
dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de Naam van de Zoon van God”.
9. Als een persoon echt gered is, dan …
1. zal hij een verlangen hebben naar Gods Woord : 1 Petrus 2:2
2. zal hij Gods geboden houden : 1 Johannes 2:3-4
4

Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan). Het bestaat uit vier tekens en is Gods
oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd
niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in
latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als
JaHWeH, maar anderen (vooral Engelssprekenden) houden zich aan JeHoVaH. In deze Naam zit de werkwoordsvorm hayah.
: JHWH (te lezen van rechts naar links).
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3. zal hij houden van zijn broeders en zusters in Christus : 1 Johannes
3:14; 1 Johannes 4:7, 20
4. zal hij een rechtvaardig leven leiden en doen wat goed is : 1 Johannes
2:29; 3 Johannes 11
5. zal hij Christus belijden met zijn mond en lippen : Romeinen 10:9-10
10. De genade van God leert ons NIET dat, vermits wij gered zijn en naar de hemel gaan, wij kunnen leven zoals het ons bevalt. Zie Titus 2:11-15.
“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat
zij verre. Wij, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven? Romeinen 6:1-2.
11. Zij die de naam van Christus noemen, doen wat?:
“Een ieder, die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid” (2 Timotheüs 2:19).
12. De apostel Paulus twijfelde niet of hij wel naar de hemel zou gaan om met de Heer te zijn, en hij
vreesde daarom niet de dag van zijn dood:
“Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin … Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het
beste” (Filippenzen 1:21, 23).
“Maar wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij de
Heere in te wonen” (2 Korinthiërs 5:8).
“Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de
goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd
de kroon der rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 4:6-8).
Eeuwige zekerheid (voor altijd veilig en beschermd zijn in Christus) is hoe God de gelovige ziet. God is
zeker van Zichzelf en Zijn Woord. Hij is zeker van wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd. Verzekerdheid is de zekerheid die de gelovige bezit wanneer hij gehoorzaamt en vertrouwt op wat God heeft
gezegd.

Werkblad 8 - De Twee Naturen van de Gelovige
1. Is het mogelijk dat een gered persoon zondigt? Jazeker :
“Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en
ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij
Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons” (1 Johannes 1:8-10).
2. Wat woonde in Paulus? De zonde!:
“Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont” (Romeinen 7:17).
“Indien ik dat doe, wat ik niet wil, zo doe ik het nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont” (Romeinen 7:20).
3. In elke gelovige is er een conflict (strijd om de controle) tussen het vlees en de Geest:
“Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet” (Galaten 5:17).
Wat zullen onze levens manifesteren wanneer het vlees de controle heeft, volgens Galaten 5:19?
De werken van het vlees!
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Wat zullen onze levens manifesteren wanneer de Geest de controle heeft, volgens Galaten 5:22?
De vrucht van de Geest!
Wat moeten we doen om overwinning te hebben over het vlees (Galaten 5:16 HSV)?
“Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen”.
4. Wat moet de gelovige afleggen (Efeziërs 4:22)? De oude mens:
“Dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de
begeerlijkheden der verleiding”.
Wat moet de gelovige aandoen (Efeziërs 4:24)? De nieuwe mens:
“En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid”.
5. Is het zo dat eens een persoon is gered zijn zonden dan vergeven zijn en hij nooit meer zal zondigen?
Absoluut NIET zo – hij kan nog steeds zondigen:
“Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.
… Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn
woord is niet in ons” (1 Johannes 1:8, 10).
6. Als een gelovige zondigt, wat moet hij dan doen? Zijn zonden belijden:
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en
ons reinige van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).
Als de gelovige dit doet, welke twee dingen belooft God dan te doen, volgens 1 Johannes 1:9?
1. De zonden worden vergeven.
2. Hij zal ons reinigen van alle ongerechtigheid.
7. In Romeinen hoofdstuk 7 beschrijft Paulus zijn eigen persoonlijke conflict en strijd als gelovige. Wat
woonde in Paulus?:
“Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar
het goede te doen, dat vind ik niet” (Romeinen 7:18).
Toen Paulus verlangde goed te doen, wat was dan bij hem aanwezig?:
“Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt”
(Romeinen 7:21).
Wie was in staat Paulus te bevrijden van zijn zondige ik?:
“Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door
Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 7:24-25).
De gelovige heeft de levende God in zijn hart. Omdat de Heilige Geest binnenin leeft, kan de gelovige
“nee” zeggen aan gedachten en handelingen die God niet bevallen. God is daar om de gelovige te helpen
zodat hij over Gods bijstand, sterkte, begrip, wijsheid, bekwaamheid, enz. kan beschikken. De gelovige
moet ervoor kiezen God te behagen en “ja” te zeggen tot God, want anders zullen trots en de oude zondenatuur zijn woorden, gedachten en daden controleren.

Werkblad 9 - Afscheiding
1. God maakte een onderscheid tussen de niet-geredden en de geredden:
NIET-GEREDDEN
1. dood

GEREDDEN
leven

VERZEN
Johannes 5:24
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2. reuk des doods, ten dode

reuk des levens, ten leven

2 Korinthiërs 2:16

3. duisternis

licht

Johannes 8:12

4. nacht

dag

1 Thessalonicenzen 5:5

5. verloren

gevonden

Lukas 15:24

6. ongerechtigheid

gerechtigheid

2 Korinthiërs 6:14

7. ongelovige

gelovige

2 Korinthiërs 6:15

8. veroordeeld

niet veroordeeld

Johannes 3:18

9. verderve (verloren gaan)

eeuwig leven

Johannes 3:16

10. verloren

behouden

1 Korinthiërs 1:18

11. kinderen van de duivel

kinderen van God

1 Johannes 3:10

2. God wil dat zij die gered zijn ANDERS LEVEN dan de manier waarop de niet-geredden leven:
“Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, zoals de andere Heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven
Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding van hun hart; Die, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven”
(Efeziërs 4:17-20).
“Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts”
(Efeziërs 5:8).
3. De gelovige is nog steeds IN de wereld (Johannes 17:11; Filippenzen 2:15-16), maar niet VAN de
wereld (Johannes 17:14-18).
Deze wereld is NIET de gelovige zijn thuis (1 Petrus 2:11; Filippenzen 3:20).
De gelovige moet NIET verwachten goed behandeld te worden door de wereld (1 Johannes 3:13).
Waarom haat de wereld de gelovige (Johannes 15:18-21)?:
“Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart,
zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld
heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht
is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij
Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om
Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft”
4. Hierna drie dingen die karakteristiek zijn voor de wereld, maar waaraan de gelovige geen deel mag
hebben, omdat ze niet uit de Vader zijn maar uit de wereld (1 Johannes 2:15-17):
1. de begeerlijkheid des vleses
2. de begeerlijkheid der ogen
3. de grootsheid des levens
5. “Zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem” (1 Johannes 2:15).
“Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld” (Jakobus 4:4).
6. De gelovige moet zichzelf onbesmet van de wereld bewaren (Jakobus 1:27) en hij zou deze wereld
niet gelijkvormig mogen zijn (Romeinen 12:2).
7. Terwijl hij in de wereld is zou de gelovige moeten zijn:
1. een getuige van Jezus Christus : Handelingen 1:8
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2. een gezant (ambassadeur) : 2 Korinthiërs 5:20
3. een prediker : Markus 16:15; Mattheüs 28:19
4. een licht : Mattheüs 5:16; Filippenzen 2:15
5. een “goeddoener” : Galaten 6:10
8. Wil God dat wij ons verenigen met ongelovigen en met hen samenwerken (een gelijk span met hen
vormen), of wil Hij dat wij ons van hen afscheiden?:
“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de
ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft
Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de
tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft:
Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk
zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthiërs 6:14-17).
9. God beveelt de gelovige zich af te scheiden van mensen die valse leer (dwaling) geloven en uitdragen:
1. Heb een afkeer van dezen! : 2 Timotheüs 3:5
2. Verwerp! : Titus 3:10
3. Ontvang hem niet! : 2 Johannes 10
4. Wijkt af van hen! : Romeinen 16:17
5. Die zij vervloekt! : Galaten 1:8-9
10. Goed of Fout : Gelovigen zouden zich nooit van elkaar mogen afscheiden, zelfs niet als iemand ongehoorzaam is aan het Woord of God (2 Thessalonicenzen 2:15; 3:6; 3:14-15)? FOUT:
“Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij
door onze zendbrief”.
“En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iedere broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft”.
“Maar indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent die; en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde; 15 En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder (2 Thessalonicenzen 2:15; 3:6; 3:14-15).
Afscheiding (apart gezet door God en voor God) betekent dat ik Gods Woord moet gehoorzamen. God
gaf ons beloften en regels over hoe bepaalde dingen te doen en hoe bepaalde dingen niet te doen. Wij leren door Gods Woord wanneer met anderen samen te werken en hoe met anderen samen te werken.

Werkblad 10 - Opdrachten
1. Het is de plicht en het voorrecht van elke gelovige om een getuige van Jezus Christus te zijn
(Handelingen1:8; Jesaja 43:10-11), door leven en woord.
2. Het evangelie moet verkondigd worden aan alle mensen en volken (Markus 16:15; Mattheüs 28:19).
3. Wat is het goede nieuws (Evangelie) dat wij hebben (1 Korinthiërs 15:1-4)?:
“Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in waarin gij ook staat; Waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige
wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste
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overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de
Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”.
4. Onze boodschap aan een verloren en stervende wereld is niet “Christus onze Leraar”, of “Christus ons
Voorbeeld”, maar wij prediken “CHRISTUS EN DIE GEKRUISIGD” (1 Korinthiërs 2:2).
5. Elke gelovige is een gezant van Christus:
“Zo zijn wij dan gezanten van Christus’ wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus’ wege: laat u met God verzoenen” (2 Korinthiërs 5:20).
6. Veel mensen zullen denken dat de evangelieboodschap dwaasheid is:
“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden
worden, is het een kracht Gods” (1 Korinthiërs 1:18).
“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem
dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden” (1 Korinthiërs
2:14).
7. God wil dat wij altijd bereid zijn om de vragen van mensen te beantwoorden:
“En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is,
met zachtmoedigheid en vreze” (1 Petrus 3:15).
“Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij
een ieder moet antwoorden” (Kolossenzen 4:6).
Leven wij op zo’n manier dat mensen ons vragen stellen? Ons leven moet vragen opwerpen en onze
lippen moeten antwoorden geven!
8. Sommigen denken: Als iemand gered werd en gedoopt, dan hebben wij onze taak volbracht, maar dat
is onschriftuurlijk:
“Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des
Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19-20).
“Hem verkondigen wij, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij een ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus” (Kolossenzen 1:28).
Het stichten van gemeenten is Gods werkzaamheid onder mannen, vrouwen, jongens en meisjes, om hen
tot een kennis te brengen van de Heer Jezus als hun Redder en Heer en om gelovigen samen te verenigen
overeenkomstig Gods Woord, om een lokale gemeente te zijn in het gebied waarin zij leven.

Werkblad 11 - Dienst en Geestelijke Gaven
1. Wat is de allerbelangrijkste gave, die ook elke gelovige bezit?
A. De gave van tongen (vreemde talen spreken)
B. Gaven van gezondmakingen
C. De gave van leraarschap
D. De gave van eeuwig leven: (Romeinen 6:23; 1 Johannes 5:11-12).
E. De gave van profetie
2. Wie beslist welke gaven een gelovige moet hebben?:
“Al deze dingen werkt een en dezelfde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijk Hij wil …
Maar nu heeft God de leden gezet, een ieder ervan in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft”
(1 Korinthiërs 12:10-11,18).
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3. Zijn er gelovigen die geen enkele gave hebben? Neen, 1 Korinthiërs 12:11 zegt dat God gaven geeft
“aan een ieder” (1 Korinthiërs 12:11).
4. Welk éne woord geeft het juiste antwoord op alle gestelde vragen in 1 Korinthiërs 12:29-30?:
“Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? 30
Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen
uitleggers?” Het antwoord is NEE.
In de tijd dat 1 Korinthiërs werd geschreven, spraken niet alle gelovigen in talen: 1 Korinthiërs
12:29-30.
Alle gelovigen zijn gedoopt door de Heilige Geest. Allen zijn daardoor geplaatst in het lichaam
van Christus die de Gemeente is:
“Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt … wij zijn allen tot één Geest
gedrenkt!” (1 Korinthiërs 12:13).
En daarom hebben alle gelovigen geestelijke gaven.
5. Volgens 1 Korinthiërs 13:8 zou de gave van talen (buitenlandse talen spreken) “OPHOUDEN”.
6. Het was een persoon niet toegestaan in talen te spreken in de gemeente als er geen vertaler aanwezig
was:
“En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten hoogste drie geschiede, en bij beurte; en dat één het uitlegge. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de gemeente”
(1 Korinthiërs 14:27-28).
7. Volgens 1 Korinthiërs 14 (vooral verzen 4, 5, 12, 26) is het Gods voornaamste verlangen, voor elke
gelovige, dat alles gebeurt tot stichting van de gemeente.
Daarom moet de lokale gemeente één van de volgende zijn:
A. Een evangelisch centrum (waar men zielen wint).
B. Een charismatisch centrum waar mensen kunnen samenkomen en in tongen spreken en hun
emoties kunnen uitdrukken.
C. Een sociaal centrum (voor maatschappelijke verbetering).
D. Een opleidingscentrum waar gelovigen kunnen opgebouwd worden in het Woord of God.
E. Een openbare samenkomst voor politieke of sociale actie.
8. Lees zorgvuldig Mattheüs 9:6. Waarom genas Christus de verlamde man?:
“Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te
vergeven (toen zeide Hij tot de verlamde): Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis”.
9. In het Nieuwe Testament genas God mensen niet altijd, bv. door mannen die een gave hadden om te
genezen:
Timotheüs had maagklachten en menigvuldige zwakheden; Trofimus werd in Milete ziek achtergelaten; Epafrodítus was ziek; en Paulus zelf leed aan een kwaal! Zie 1 Timotheüs 5:23; 2 Timotheüs
4:20; Filippenzen 2:25-27; 2 Korinthiërs 12:7-10.
10. God is in staat zieken te genezen (Mattheüs 19:26). God hoort en beantwoordt ook gebeden, in overeenstemming met Zijn eigen wil, voor zieken en lijdenden:
“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons
verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de
beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben” (1 Johannes 5:14-15).
“Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u
geschieden” (Johannes 15:7).
Maar God geeft Zijn kinderen niet altijd wat zij vragen. Zie het geval van Paulus:
16

“En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een
scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik
mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En
Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”
(2 Korinthiërs 12:7-9).
God geeft Zijn kinderen echter ALTIJD wat voor hen het beste is:
“En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die
naar Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).
11. ALLE of SOMMIGE gelovigen hebben volgende gaven:
1. ALLE gelovigen hebben de gave van eeuwig leven (Johannes 10:28; 1 Johannes 5:11-12).
2. SOMMIGE gelovigen hebben de gave van herderschap (Efeziërs 4:11).
3. ALLE gelovigen hebben de gave van vergeving van zonden (Handelingen 10:43).
4. ALLE gelovigen hebben de gave van vrede met God (Romeinen 5:1).
5. SOMMIGE gelovigen hebben de gave van leraarschap (1 Korinthiërs 12:28-29).
6. ALLE geloven hebben de gave van de Heilige Geest (Romeinen 5:5; 8:9).
De Heilige Geest zet de gelovige op de juiste plaats in het Lichaam van Christus. Hij maakt ook gelovigen bekwaam om alles te doen en te zijn wat God voor hen heeft beschikt. De gelovige moet vertrouwen
hebben in Gods werking, en daarmee vertroost zijn.

Werkblad 12 - De Gemeente
1. In Efeziërs 1:22-23 wordt de Gemeente gedefinieerd als:
“En God heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een
Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Hem, Die alles in allen vervult”
2. Volgens Efeziërs 5:22-33 wordt de Heer Jezus Christus uitgebeeld door de christelijke man, en de
Gemeente wordt uitgebeeld door de christelijke vrouw.
3. Jezus Christus is de bouwer van de Gemeente (Mattheüs 16:18).
Is het de verantwoordelijkheid van wedergeboren christenen mensen toe te voegen aan de Gemeente
en een toename te realiseren? Zie volgende verzen:
“En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed er dagelijks tot de gemeente
toe, die zalig werden” (Handelingen 2:47).
“Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan noch hij,
die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die de wasdom geeft” (1 Korinthiërs 3:6-7).
4. De fundament-rots van de Gemeente is Jezus Christus:
“Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus”
(1 Korinthiërs 3:11).
5. De apostel Petrus geloofde NIET dat hijzelf de “uiterste hoeksteen” was van de Gemeente, en niet
Christus. Zie 1 Petrus 2:5-7 en bedenk dat het Petrus was die deze woorden neerschreef :
“Ziet, Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft,
zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar de ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Die de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks”.
6. Volgens Mattheüs 16:18 zei Jezus:
A. Ik heb Mijn Gemeente reeds gebouwd.
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B. Ik bouw tegenwoordig Mijn Gemeente.
C. Ik zal (in de toekomst) Mijn Gemeente bouwen.
D. Ik zal nooit Mijn Gemeente bouwen.
In de tijd dat de Heer Jezus deze woorden sprak in Mattheüs 16:18, was de bouw van de Gemeente nog NIET begonnen.
7. De machten van het kwaad zullen NOOIT zegevieren over de Gemeente. Zie Mattheüs 16:18.
8. ALLE hedendaagse wedergeboren gelovigen zijn leden van het Lichaam van Christus. 1 Korinthiërs
12:12-13: “wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt”.
9. Wat deed Christus voor de Gemeente (Efeziërs 5:25)?:
“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven”.
10. Het is erg belangrijk voor gelovigen om samen te vergaderen in lokale gemeenten waar Christus
wordt geëerd en waar het Woord van God getrouw onderwezen wordt. Zie Handelingen 2:42.
“En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar
elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert” (Hebreeën 10:25).
11. In de vroege gemeente werd VEEL aandacht geschonken aan het leren van Gods Woord (de leer) en
het gebed:
“En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des
broods, en in de gebeden” (Handelingen 2:42).
“Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords” (Handelingen 6:4).
12. Veel van Paulus’ brieven werden gezonden naar gemeenten in verschillende steden. Zie 1 Korinthiërs
1:2; Galaten 1:2; 1 Thessalonicenzen 1:1; enz.
13. God wil dat Zijn lokale gemeenten bestaan uit gezonde, groeiende, Christus-gelijkende personen. Zie
Efeziërs 4:11-16.
14. Elke lidmaat van het Lichaam van Christus moet goed onderwezen zijn in de waarheid van Gods
Woord:
“Hem verkondigen wij, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij een ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus “ (Kolossenzen 1:28).
15. Het doel van de lokale gemeente is God te verheerlijken door tegenover mensen en engelen te manifesteren WIE GOD IS. Als het lokale lichaam van gelovigen gezond blijft en als het functioneert volgens het bijbelse patroon (Efeziërs 4:11-16; 1 Timotheüs 3:1-16) zal God het volgende manifesteren
in en door middel van Zijn lokale gemeente:
1. Zijn leven : Galaten 2:20
2. Zijn wijsheid : Efeziërs 3:10
3. Zijn kracht : Efeziërs 3:20
4. Zijn liefde : Johannes 17:22-26
5. Zijn heerlijkheid : Efeziërs 3:21
6. Zijn waarheid : 1 Timotheüs 3:15
7. Zijn genade : Efeziërs 2:7
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De lokale gemeente is Gods keuze om Zichzelf bekend te maken in de wereld. De lokale gemeente is het
centrum van Gods getuigenis en Zijn werking in de wereld vandaag. De gelovige moet op een juiste manier verbonden zijn met een goede bijbelgelovige gemeente.

Werkblad 13 - Verordeningen
1. Volgende verzen gaan over de doop:
MARKUS 16:16 - “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig [= gered] worden”.
1 PETRUS 3:20-21 - “… in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is
acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt”.
HANDELINGEN 2:38 - “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.
HANDELINGEN 2:40-41 - “En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden
gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen”.
Onderstreep nu de correcte uitdrukking:
1. Doop alleen is noodzakelijk voor redding.
2. Geloof alleen is noodzakelijk voor redding.
3. Geloof en doop - beide onafscheidelijk verbonden - zijn noodzakelijk voor redding.
2. Wat is volgens Handelingen 8:36-37 noodzakelijk voordat een persoon kan gedoopt worden?
“En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water;
wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is
het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is”
Wat zegt dit over “kinderdoop”? Een baby kan niet geloven en kan dus niet gedoopt worden.
3. Is er iets fout in het geval van een persoon die beweert een gelovige te zijn maar die niet gehoorzaam
is aan Gods bevel zich te laten dopen?:
“En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik
ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die is de waarheid niet” (Johannes
2:3-4).
4. De Heer Jezus Christus stelde het “Avondmaal des Heren” in: zie Mattheüs 26:26-28; 1 Korinthiërs
11:20, 23-27.
5. Volgens Mattheüs 26:26-28 en 1 Korinthiërs 10:16 & 11:24 is het brood een symbolische voorstelling
van Jezus’ lichaam.
Volgens Mattheüs 26:26-28 en 1 Korinthiërs 10:16 & 11:25 is de wijn een symbolische voorstelling
van Jezus’ bloed, en tevens het bloed van het Nieuwe Verbond (of: Nieuwe Testament).
6. Lees 1 Korinthiërs 11:24-25. Als we het Avondmaal nuttigen, wat doen we dan?:
a. Christus offeren.
b. Eten van het werkelijke lichaam en bloed van de Redder.
c. Gedenken wij Christus en wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis.
d. Heiligen wij onszelf door het eten van het brood en het drinken van de wijn.
7. Wanneer we het Avondmaal vieren moeten wij terugdenken aan welke historische gebeurtenis:
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“Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood
des Heeren, totdat Hij komt” (1 Korinthiërs 11:26).
Naar welke andere grote gebeurtenis moeten wij volgens ditzelfde vers uitkijken?: Zijn komst.
8. Ziehier alle schriftplaatsen met de term “de Dag des Heeren”: Jesaja 2:12; 13:6, 9, 10; Ezechiël 13:5;
30:3; Joël 1:15; 2:1, 11, 31; 3:14; Amos 5:18-20; Obadja 15; Zefanja 1:7, 14; Maleachi 4:5; Handelingen 2:20; 1 Thessalonicenzen 5:2; 2 Petrus 3:10; Openbaring 1:105.
Wat wordt volgens deze verzen, in de Schrift bedoeld met de term “de Dag des Heren”?
1. de zondag.
2. de sabbatdag.
3. de alom bekende, vreselijke “dag van JaHWeH” (SV: de dag des HEEREN): de tijd van de
eindgerichten.
Gelovigen moeten gedoopt worden, als een getuigenis van hun nieuw leven in Christus. Ook moeten gelovigen samen het Avondmaal vieren, als een getuigenis dat Jezus de Redder en Heer is van hun nieuwe
leven. De dag waarop het Avondmaal kan gevierd worden is niet van belang: alhoewel er een vroeg gebruik vermeld staat (Handelingen 20:7) om dat te doen op de opstandingsdag - onze zondag - is ons dat
niet verordend.

Werkblad 14 - De Persoonlijkheid van Satan
1. Geloofde de Heer Jezus in een echte Duivel? In zijn gesprek met de Joden zei Hij:
“Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen …” (Johannes 8:44).
“En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan, als een bliksem, uit de hemel vallen” (Lukas 10:18).
2. Sommigen zeggen dat demonen of boze geesten slechts fantasierijke uitvindsels zijn die voortkomen
uit het brein van misleide en bijgelovige mensen, maar lees Markus 5:1-20!
3. Voor wie werd het eeuwige vuur toebereid (Mattheüs 25:41)?
“Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het
eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is”.
4. Sommigen denken dat Satan niet langer actief is in de wereld van vandaag:
“Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende,
wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).
5. Satan speelde een belangrijke rol in een belangrijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis: als
slang bij de zondeval van het eerste mensenpaar. Zie Genesis hoofdstuk 3.
“Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw
zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is” (2 Korinthiërs
11:3).
6. Wat wil Satan niet dat mensen zouden doen
“En die bij de weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; daarna komt de duivel, en neemt het
Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven, en zalig worden” (Lukas 8:12).
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Velen menen dat ons een bepaalde dag - “de dag des Heren” (de eerste dag van de week) - is opgelegd, omdat in Op 1:10
Johannes op “zondag” zijn visioenen kreeg. Dit is een vergissing. Johannes kwam “in” (Grieks: en) “de dag des Heren” die we
van in het Oude Testament kennen als “de dag van JaHWeH”. In de hele Bijbel slaat de uitdrukking “de dag des Heren” ALTIJD op de tijd van de eindgerichten, en nooit op iets anders. Johannes kwam in de geest IN “de dag des Heren”, de eindtijd
van de gerichten; hij kwam niet OP de zondag “in de geest”. Trouwens, er is iets wat dit kracht bijzet: Johannes hoorde achter
zich “een luide stem, als van een bazuin”. De Bazuin kondigt “de dag des Heren” aan: zie Joël 2:1-2; Zefanja 1:14-16.
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7. Satan wil niet dat mensen worden gered en tot kennis van de waarheid komen:
“Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in hen, die verloren gaan; In wie de god
dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting
van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is” (2 Korinthiërs 4:3-4).
8. Hierna vier benamingen van Satan (Openbaring 12:9):
1. de grote draak
2. de oude slang
3. duivel
4. satan
9. Moet de gelovige Satan vrezen?:
“Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in
de wereld is” (1 Johannes 4:4)
Satan is een echte vijand zoals kan gezien worden in de houding van mensen tegenover de Heer Jezus en
Zijn Woord. Ook de zonde is erg reëel zoals kan gezien worden in het handelen, denken en spreken van
mensen. De gelovige moet zijn hart gericht houden op God en Zijn Woord om beschermd te zijn tegen de
macht en de plannen van de duivel.

Werkblad 15 - Dispensationalisme (Bedelingenleer)
Definitie: Een dispensatie of bedeling is een onderscheidbaar stelsel van uitwerking van Gods doeleinden
waarbij de mens verantwoordelijk is om een goed beheerder te zijn van de bepaalde openbaring die God
hem heeft toevertrouwd in elke gegeven periode van de menselijke geschiedenis.
1. Voor welk doel bezoekt God vandaag de Heidenen (of naties)
“Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit
hen een volk aan te nemen” (Handelingen 15:14 HSV).
(Noot: Het Woord “Gemeente” of “Kerk” – Grieks ekklesia – betekent “een vergadering van uitgeroepenen”).
2. Volgens Efeziërs 3:5 en Kolossenzen 1:26 waren de waarheden met betrekking tot de Gemeente niet
onthuld in het Oude Testament :
“…Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest” (Efeziërs 3:5).
“…de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen” (Kolossenzen 1:26).
3. Aan Paulus in het bijzonder onthulde God de verborgenheid (of: geheimenis, mysterie) van de Gemeente als een uniek lichaam van Christus. Zie Efeziërs 3:1-4; vergelijk Efeziërs 1:1.
Daarom vinden wij de meeste informatie over de Gemeente in:
A. de vijf boeken van Mozes
B. de Psalmen
C. het Oude Testament
D. de evangeliën
E. de brieven van Paulus
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4. Het Woord “verborgenheid” (of: mysterie, geheimenis) zoals gebruikt in het Nieuwe Testament verwijst naar waarheid die voordien verborgen was en niet onthuld door God maar die nu bekend is geworden aan de gelovigen door de Heilige Geest. Deze nieuwtestamentische verborgenheden hebben te
maken met de waarheid betreffende de Gemeente:
1. De verborgenheid van Israëls partiële verharding tijdens de uitroeping van de
Gemeente : Romeinen 11:25.
2. De verborgenheid van de godzaligheid, dat is: de Gemeente van de levende
God waarin Hij woont, die is een pilaar is en vastigheid van de waarheid.
Tijdens de vleeswording manifesteerde God Zich in het vlees, en ook vandaag
manifesteert God Zich in een lichaam: het lichaam van Christus, en dat is de
Gemeente of Kerk : 1 Timotheüs 3:15-16.
3. De verborgenheid van de opname van de Gemeente wanneer levende
gelovigen veranderd worden zodat zij geen fysieke dood meemaken :
1 Korinthiërs 15:51-52 en vgl. 1 Thessalonicenzen 4:13-18.
4. De verborgenheid van Joden en Heidenen als medeleden van hetzelfde
lichaam: de Gemeente : Efeziërs 3:4-6.
5. De verborgenheid van de Gemeente als de Vrouw van Christus, vitaal verenigd met haar Hoofd en Man (de Heer Jezus Christus) : Efeziërs 5:30-32.
6. De verborgenheid van de levende Christus die in een lichaam woont, welke de
Gemeente is : Kolossenzen 1:26-27.
5. De mensheid in de wereld van vandaag is opgedeeld in 1. Joden, 2. Heidenen (“Grieken”),
3. Gemeente Gods, welke laatste op zich bestaat uit Joden en Heidenen:
“Weest zonder aanstoot te geven, en voor de Joden, en voor de Grieken [= Heidenen], en voor de gemeente Gods” (1 Korinthiërs 10:32).
6. Een gelovige leeft vandaag niet onder de Wet:
“Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:14).
Dit betekent echter niet dat wij daarom vrij zijn voor de zonde:
“Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat aan wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten
zijt van hem, die gij gehoorzaamt, óf van de zonde tot de dood, óf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte
gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, waartoe gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt
zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid” (Romeinen 6:15-18).
7. Daarom moet de gelovige vandaag geen dierlijke offers brengen overeenkomstig de Wet van Mozes.
Zie Hebreeën 10:1-18.
8. Wat de Bijbel ons zegt over de Wet van Mozes in het Oude Testament (of: Oude Verbond):
1. Het is oud en moet verdwijnen : Hebreeën 8:13
2. We zijn er niet langer onder : Galaten 3:24-25
3. Ze is niet zo uitnemend : Hebreeën 8:6-8
4. Het eerste wordt weggenomen om een nieuw verbond te stellen : Hebreeën 10:9
5. Haar vernietiging is nodig om zijn zwakheid en onprofijtelijkheid, want de wet
heeft geen ding volmaakt : Hebreeën 7:18-19
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6. Teniet gedaan : 2 Korinthiërs 3:11; 2 Kor. 3:13; Efeziërs 2:15
9. Het doel van de wet is niet redden en rechtvaardigen. Eeuwig leven wordt niet verkregen door het
houden van Gods geboden, en het is niet hierdoor dat de zondaar kan gered worden.
“Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof
van Jezus Christus …” (Galaten 2:16)
“Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus
tevergeefs gestorven” (Galaten 2:21).
“Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En
dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit
het geloof leven” (Galaten 3:10-11).
10. Het doel van de wet is de mens zijn zonde aan te tonen (dat hij een schuldige wetsbreker is die een
Redder nodig heeft):
“… Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de
wet is de kennis der zonde” (Romeinen 3:19-20).
“Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de
wet; want ook had ik niet geweten dat de begeerlijkheid zonde is, indien de wet niet zeide: Gij zult
niet begeren” (Romeinen 7:7).
11. Net zoals een ketting wordt verbroken als ook maar één schakel breekt, zo wordt Gods wet verbroken
zelfs als een mens slechts één gebod overtreedt. De persoon die slechts één van de 10 geboden overtreedt is een wetsovertreder, net zoals de mens die ze alle tien overtreedt
“Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want
Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu
geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden” (Jakobus 2:1011).
12. Hoe werd Abraham gered of gerechtvaardigd? Door geloof:
“En hij geloofde in de HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid” (Genesis 15:5-6).
“Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien
Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de
Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid” (Romeinen 4:1-3).
Evenzo worden mensen vandaag gered door geloof:
“Nu, hem, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch hem, die
niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
rechtvaardigheid” (Romeinen 4:4-5).
“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit
de werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8-9).
13. God heeft Zijn volk, de natie Israël, niet verstoten:
“Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre …” (Romeinen 11:1).
Er zal een dag komen dat de Israël als natie zal hersteld worden en Christus zal erkennen als hun Messias:
“Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf),
dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan
zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden” (Romeinen 11:25-26).
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“Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade
en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem
rouwklagen …” (Zacharia 12:10).
Zie ook Zacharia 13:6-9; Mattheüs 23:37-39.
15. Hoe weten we dat God Zijn beloften voor de natie Israël zal houden:
“God is geen man, dat Hij liegen zou” (Numeri 23:19)!
God heeft zijn plannen zorgvuldig uitgewerkt opdat mensen in de loop van de tijdperken de gelegenheid
hebben God te kennen. Tegelijk maakt God meer bekend van Zijn geschreven Woord en de uitwerking
van elke toestand waaronder de mensheid leeft, zodat ALLE mensen zonder excuus zijn.

Werkblad 16 - De Tweede Advent (Komst) van Christus
Noot: “ADVENT” betekent gewoon “KOMST”. De tweede komst of Christus omvat twee fases: 1) De
opname van de Gemeente wanneer Christus komt om Zijn Gemeente op te halen (1 Thessalonicenzen
4:13-18) en naar de hemel te brengen (Johannes 14:1-3; Filippenzen. 3:20). Deze gebeurtenis kan op elk
tijdstip gebeuren. Dit wordt spoedig gevolgd door een 7-jarige periode die bekend staat als Daniëls 70ste
jaarweek, waarvan de laatste 3½ jaren de Grote Verdrukking genoemd worden (Daniël 9:27; Mattheüs
24:21,29). 2) De Heer Jezus Christus komt naar de aarde aan het slot van de Grote Verdrukking om de
wereld te oordelen en Zijn duizendjarig koninkrijk op te richten (Mattheüs 24:29-30; Openbaring hoofdstukken 19 en 20).
1. De Heer Jezus beloofde Zijn discipelen Zijn wederkomst en opname van de Gemeente:
“En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben” (Johannes 14:3).
2. Christenen kijken uit naar Christus’ wederkomst:
“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker
Jezus Christus” (Titus 2:13).
“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere
Jezus Christus” (Filippenzen 3:20).
“Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben”
(2 Timotheüs 4:8).
3. De komst van Christus zal het einde markeren van het vieren van het Avondmaal:
“Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood
des Heeren, totdat Hij komt” (1 Korinthiërs 11:26).
4. Hoe snel zal deze gebeurtenis plaatsgrijpen? In een punt des tijds:
“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd
worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de
doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden (1 Korinthiërs 15:5152).
5. De komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente is:
1. een zalige hoop : Titus 2:13
2. een vertroostende hoop : 1 Thessalonicenzen 4:13-18; Johannes 14:1-3
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3. een reinigende hoop : 1 Johannes 3:2-3
6. Kan u een vers vinden in Openbaring hoofdstuk 3 die aangeeft dat de Gemeente uit de wereld zal opgenomen worden vóór de verdrukkingsperiode, die dag van toorn en oordeel die zal komen over allen
die op de aarde leven?:
“Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen” Openbaring
3:10).
7. Zie de volgende reeks van gebeurtenissen die chronologisch moeten plaatsvinden:
1. De Opname van de Gemeente, wanneer Jezus wederkomt om Zijn gelovigen naar
het Vaderhuis te brengen : 1 Thessalonicenzen 4:13-18; Johannes 14:3
2. De Grote Verdrukking: de ergste tijd die de wereld ooit meegemaakt heeft :
Mattheüs 24:15-21; Daniël 12:1; Jeremia 30:7
3. De tweede komst van Christus wanneer Hij terugkeert naar de aarde als Koning
der Koningen (na de verdrukkingstijd) : Mattheüs 24:29-31; Openbaring 19:11-16
4. Het 1000-jarige koninkrijk van Christus : Openbaring hoofdstuk 20
De Heer Jezus Christus schiep het universum. Hij WAS, IS en ZAL ZIJN de Heer der Heren en de Koning der Koningen en gezien en begrepen worden door de hele wereld wanneer Hij wederkomt om te regeren over de hele aarde.

Werkblad 17 - De Eeuwige Toestand
1. Noem de twee opstandingen:
“Verwondert u daar niet over, want de ure komt, waarin allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen
horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot [1] de opstanding des levens, en die het
kwade gedaan hebben, tot [2] de opstanding der verdoemenis” (Johannes 5:28-29).
Van welke opstanding zal U deel uitmaken?
2. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. Zie Mattheüs 22:23; Handelingen 23:8.
Maar Jezus stemde niet in met de Sadduceeën: Mattheüs 22:29-33.
De apostel Paulus erkende de realiteit van de opstanding:
“En Paulus wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën, en het andere van de Farizeeën, riep in
de raad: Mannen broeders, ik ben een Farizeeër, de zoon van een Farizeeër; ik word over de hoop en
opstanding der doden geoordeeld. En toen hij dit gesproken had, ontstond er tweedracht tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte werd verdeeld. Want de Sadduceeën zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de Farizeeën belijden het beide” (Handelingen 23:6-8).
3. Als er geen lichamelijke opstanding van mensen bestaat, wat moeten we dan besluiten
“Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u,
dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook
niet opgewekt … Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt”
(1 Korinthiërs 15:12-13,16).
4. Christus’ lichamelijke opstanding garandeert de gelovige zijn lichamelijke opstanding uit de doden:
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“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen
zijn. … Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt
worden. Maar een ieder in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst” (1 Korinthiërs 15:20-23 en vergelijk Johannes 14:19).
Wanneer een landman zijn “eerste vruchten” (eerstelingen) ontvangt (1 Korinthiërs 15:20) weet hij
dat er meer vruchten komen!
5. Waarom dwaalden Hymeneüs en Filetus over de opstanding van de mens?:
“En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymenéüs en Filétus; die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding reeds geschied is” (2 Timotheüs 2:17-18).
6. De opstanding van de gelovigen zal plaatsgrijpen in de opname wanneer Christus wederkomt voor
Zijn Gemeente (zie 1 Korinthiërs 15:51-52; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; Filippenzen 3:20-21).
De opstanding van het lichaam van de gelovige zal gemodelleerd worden naar het lichaam van Christus: zie Filippenzen 3:20-21.
Welke 2 woorden beschrijven het opstandingslichaam van de gelovige (1 Korinthiërs 15:53)?
1) Onverderfelijkheid (niet onderhevig aan verval, ziekte, oud worden).
2) Onsterfelijkheid (niet onderhevig aan de dood – zie Openbaring 21:4).
7. De apostel Paulus vreesde niet de dag van zijn dood:
“Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin … Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het
beste” (Filippenzen 1:21, 23).
“Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de
goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd
de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en
niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben” (2 Timotheüs 4:6-8).
Het moment dat Paulus stierf zou hij bij Christus zijn en “dat is zeer verre het beste” (Filippenzen
1:23).
Sterven is voor de gelovige een grote winst (Filippenzen 1:21).
8. Volgens Lukas 23:43, beloofde de Heer Jezus de geredde boosdoener dat hij met Hem zou zijn in het
paradijs. Wanneer zei Jezus dat dit zou plaatsvinden? “Heden”!
9. Wij hebben meer behagen uit het lichaam te wonen en bij de Heer in te wonen:
“Maar wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij de
Heere in te wonen” (2 Korinthiërs 5:8).
10. Wat beloofde Christus hen die in Hem geloofden:
“Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal
niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dat?” (Johannes 11:25-26)?
“Gelooft gij dat?” – Gelooft U dat?
11. Lees Lukas 16:23-24. Hier leerde de Heer Jezus dat mensen echt lijden in de Hades:
“En de rijke stierf ook, en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag
hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u
mijner, en zend Lázarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dope, en mijn tong verkoele;
want ik lijd smarten in deze vlam”
Het was voor de rijke man onmogelijk over te steken van de Hades (de strafplaats) naar “Abrahams
boezem” (het paradijs):
“En boven dit alles, tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat zij, die van hier tot u willen
overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen” (zie Lukas 16:26).
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12. Welke groep mensen zal voor God staan in het oordeel voor de Grote Witte Troon
“En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander
boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken” (Openbaring 20:12).
Petrus beschrijft deze zelfde gebeurtenis als “de dag des oordeels en de verderving der goddeloze
mensen” (2 Petrus 3:7). Wat is de finale bestemming van deze mensen?:
“En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel
des vuurs” (Openbaring 20:15).
13. De Heer Jezus Christus geloofde beslist in eeuwige bestraffing:
“Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het
eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is” (Mattheüs 25:41).
“En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven” (Mattheüs 25:46).
14. Waar zullen ongelovigen de eeuwigheid doorbrengen (Openbaring 20:15 en Openbaring 21:8)?:
In de “poel van vuur”, dat is de eeuwige strafplaats.
15. Wat moet een persoon doen om te ontsnappen aan de eeuwige strafplaats?:
“En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij
zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis” (Handelingen
16:30-31).
“Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen … Ik zeg u: Nee, maar als
u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3, 5 HSV).
Hebt U dat gedaan?
16. Welke 2 dingen vertelt 2 Thessalonicenzen 1:8 ons over de geestelijke toestand van hen die de eeuwige straf ingaan:
1. die God niet kennen.
2. die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
Van welke twee dingen zullen zij voor eeuwig afgescheiden zijn (2 Thessalonicenzen 1:9; gebruik
voor de goede leesbaarheid hier de HSV)?:
“Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de
heerlijkheid van Zijn macht”.
1. weg van het aangezicht van de Heere,
2. en van de heerlijkheid van Zijn macht.
17. De Heer Jezus Christus geloofde in een letterlijke strafplaats, de hel, en daarom waarschuwde Hij
mensen voor het gevaar ervan. Zie bv. Mattheüs 23:15, 33.
“Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij reist zee en land rond, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer
dan gij zijt” (Mattheüs 23:15).
“Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?” (Mattheüs
23:33).
Lees ook Markus 9:42-48.
18. Hierna de 5 dingen die niet gevonden worden in het eeuwige huis van de gelovige? (zie Openbaring
21:4):
1. tranen

2. dood 3. rouw

4. geschreeuw

5. moeite.
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De Eeuwige Staat is de finale toestand van mensen, engelen en het universum die God heeft gemaakt.
Alles zal op zijn juiste plaats gesteld worden, en op de juiste manier; het ene in de hemel, het andere in de
hel, alles overeenkomstig Gods heiligheid en alles voor Gods heerlijkheid.

UW STUDIE IS AF !
Maar denk eraan, louter KENNIS van de leer is niet voldoende: “Indien gij deze dingen weet, zalig zijt
gij, zo gij ze DOET” (Johannes 13:17).
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