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Voorwoord 
 
Dit werkboek is bedoeld als een hulpmiddel voor jonggelovigen om hun kennis en inzicht met 
betrekking tot de ‘grondslagen van het woord van God’ (Hebreeën 5:12) te laten groeien. Met 
‘jonggelovigen’ bedoel ik christenen die weliswaar een bewuste keuze hebben gemaakt voor 
Jezus, maar nog slechts beperkt op de hoogte zijn van wat de Bijbel leert. Uit ervaring weet ik 
dat bij jonggelovigen vooral geestelijke groei ontstaat als ze op een actieve manier met de Bijbel 
bezig zijn. Vandaar dat bij dit werkboek is gekozen voor een methode waarbij veel bijbelteksten 
moeten worden opgezocht. Het is vervolgens de bedoeling dat die teksten worden verwerkt in 
‘invuloefeningen’. In het werkboek zijn ook twaalf ‘blokken’ opgenomen met ruimte voor de 
cursist om zelf een samenvatting van de bestudeerde lesstof te maken. Elk blok bevat tevens een 
aantal open vragen, die na beantwoording kunnen worden gecontroleerd aan de hand van de 
achterin het werkboek opgenomen antwoorden.  
Het is de bedoeling om de gemotiveerde jonggelovige stap voor stap mee te nemen op een 
ontdekkingstocht langs de basisprincipes van het christelijke geloof. Het taalgebruik mag daarbij 
geen belemmering vormen en daarom is gekozen voor eenvoudige bewoordingen. Mede daar-
door is dit werkboek - onder begeleiding - al bruikbaar voor vanaf de leeftijd van 13 jaar.  
Het werkboek gaat uit van de Nieuwe Bijbelvertaling, aangezien het te verwachten is dat die 
vertaling steeds meer ingang zal vinden onder christenen. 
Ik wens de gebruikers van dit werkboek van harte Gods zegen toe! 
 
Jan Bezemer 
Januari 2008 
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Suggesties voor het gebruik van dit werkboek 
 Voor persoonlijk gebruik  
 
Dit werkboek (deel 1) is voorzien van een dagindeling die loopt van dag 1 t/m dag 123. Door 
elke dag een klein stukje te bestuderen kan een jonggelovige zich dus in vier maanden de lesstof 
eigen maken. Daarbij is het belangrijk om zich niet te beperken tot het lezen van een opgegeven 
bijbeltekst, maar om ook (een gedeelte van) het bijbelgedeelte te lezen waarin ze zijn op-
genomen. Tijdens de ontdekkingstocht door de Bijbel is het goed om zichzelf telkens de 
volgende vragen te stellen: 

1. Wat staat hier precies? 
2. Wat wil God door dit bijbelgedeelte (door deze bijbeltekst) tot mij zeggen? 

Bij de eerste vraag gaat het vooral om goed lezen. De tweede vraag is lastiger en kan vaak pas 
beantwoord worden na gebed en overdenking, waarbij de heilige Geest wil helpen de bedoeling 
van God duidelijk te maken. Soms weten we dat na gebed en overdenking nog steeds niet. Dan 
is het goed te beseffen dat inzicht in het Woord de vrucht is van een groeiproces. Wat we 
vandaag nog niet begrijpen is over enkele maanden misschien kristalhelder. Dat maakt het tot 
een spannend proces! 
 
Voor iedereen die dit werkboek gebruikt, maar in het bijzonder voor jonge jongelovigen, is één 
of andere vorm van hulp of begeleiding aan te bevelen. Als een tiener de vaste gewoonte heeft 
om elke morgen in zijn/haar stille tijd een stukje uit het werkboek te bestuderen, kan dat 
bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan met één van de ouders worden besproken. Met het 
Woord bezig zijn en samen bidden is een mooie afsluiting van de dag! 
 
Voor gebruik in een groep 
 
Een wekelijkse of veertiendaagse groepsbijeenkomst onder leiding van een geestelijk volwassen 
christen kan een waardevolle aanvulling vormen op de persoonlijke studie van het Woord. In de 
groepsbijeenkomst kunnen de leereffecten die zijn opgedaan tijdens de ontdekkingstocht met 
elkaar worden gedeeld. Bovendien kunnen de jonggelovigen elkaar helpen om de stof beter te 
begrijpen. Resterende vragen kunnen door de kringleider worden uitgelegd en die kan zo nodig 
wat dieper op bepaalde onderwerpen ingaan. Het is bemoedigend met elkaar zo’n groeiproces te 
beleven en te zien hoe het Woord van God vernieuwend werkt in levens van geloofsgenoten. 
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De namen van de Bijbel 
Net zoals we veel kunnen leren over God door de verschillende namen waarmee hij in de Bijbel wordt 
beschreven, zo kunnen we ook veel leren over de Bijbel door de verschillende namen. Hier zijn er vier. 

1a.  Het __________  ______  _________ (Hebreeën 4:12). De Bijbel is niet zo maar een boek van 
mensen, vol met hun ideeën, gedachten en persoonlijke meningen. Het is het woord van God. God is de 
auteur (schrijver) van dit verbazingwekkende boek. Lees ook eens Romeinen 10:17. 

 1b.  De __________________ (2 Timoteüs 2:15). Dit boek is de waarheid, de volle waarheid en niets 
anders dan de waarheid. Het is volledig betrouwbaar. In de oorspronkelijke teksten staan geen fouten, 
geen vergissingen, geen tegenstrijdigheden. Het is het woord van God, hoe zou dat fouten kunnen 
bevatten? 

 1c.  Het ____________ dat ___________ __________ (Filippenzen 2:16). De Bijbel is een "LEVEND" 
boek (lees ook Hebreeën 4:12 waar van het woord van God wordt gezegd dat het ‘levend’ is). Als de 
boodschap van de Bijbel wordt begrepen en geloofd, worden levens veranderd (2 Korintiërs 5:17). De 
mensen die geloven in de Christus van de Bijbel hebben _____________ ____________ (Johannes 6:47). 

1d.  De ________________ ___________________ (Romeinen 1:2). Het woord ‘geschriften’ betekent: 
‘boeken’ en het woord ‘heilig’ betekent dat die boeken totaal verschillen (apart gezet, afgezonderd zijn) 
van alle andere boeken. Geen enkel ander boek is als de Bijbel. De Bijbel is uniek. Het is het enige boek 
dat God aan ons heeft gegeven.  

Iemand heeft eens gezegd: “Ik geloof in de Bijbel van kaft tot kaft en ik geloof zelfs de omslag, want daar 
staat ‘Heilig Woord’ op gedrukt“ Het is heel belangrijk dat we Gods heilige woord met veel respect en 
eerbied behandelen. Lees Jesaja 66:1-2 maar eens! Misschien kunnen we over eerbied en respect nog 
wel iets leren van de moslims. Zij geloven dat hun belangrijkste boek, de koran, heilig is. Daarom 
behandelen ze dat boek met veel eerbied en respect. Hoe dan? Nou, een moslim zal de koran altijd een 
ereplaats geven in huis. Op een standaard of op de hoogste boekenplank. Hij zal de koran nooit zomaar 
ergens op de grond leggen. 
Misschien is het een goede vraag om eens over na te denken: waar leg jij je Bijbel eigenlijk neer? 
_______________________________________________________ Ga je dat veranderen? __________ 

Dag 1 
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Het getuigenis van Christus 
Wat is eigenlijk een getuigenis? Bij de rechter komt het nogal eens voor dat iemand een getuigenis komt 
afleggen. Zo’n getuige heeft bijvoorbeeld gezien hoe een ongeluk is gebeurd: hij zag dat de fietser geen 
voorrang gaf aan de auto die van rechts kwam en hij hoorde en zag ook dat de automobilist heel hard 
remde, en nu komt hij bij de rechter precies vertellen wat hij zelf heeft _________________________ en 
_____________________. Wat hij vertelt is zijn ‘getuigenis’. 

Niemand kent de Bijbel beter dan Jezus Christus. Hij is de grootste Autoriteit (gezagdrager) als het over 
de Bijbel gaat. Daarom is wat hij getuigt over de Bijbel heel erg belangrijk.  

Wat zegt de Heer Jezus over de Bijbel? 

 2a.  Johannes 17:17. De Heer Jezus zei dat het woord van God de ________________ is. Jezus heeft het 
gezegd en dus staat het vast! We weten dat de Bijbel waar is omdat de Zoon van God het heeft gezegd. 

Dag 2 

De Bijbel is op een unieke wijze ontstaan!
Denk eens even na over het volgende:
•Minstens 40 schrijvers hebben aan dit Boek geschreven.
•Ze hebben geen afspraken met elkaar gemaakt over de inhoud (dat kon 
trouwens ook niet, want ze schreven dit Boek in minstens 1500 jaar).
•De schrijvers hadden een totaal verschillende achtergrond: Mozes een 
‘politicus’, Jozua  een generaal, Salomo  een koning, Amos  een 
herder, Nehemia  een hoveling, Daniël  een eerste minister, Petrus 
een visser, Lucas  een arts, Matteüs  een belastingambtenaar, Paulus 
 een rabbijn enz.

•Ze schreven dit Boek op verschillende plaatsen (en zelfs in drie verschillende werelddelen!) onder heel verschillende 
omstandigheden (in de woestijn, in de heuvels, in de gevangenis, op reis, in ballingschap enz.).
•Ze scheven het Boek in drie verschillende talen: Hebreeuws, Aramees en Grieks.
•Dit Boek geeft een sluitend antwoord op veel belangrijke vragen, zoals: ‘Wie is God?’, ‘Wie is de mens?’, ‘Wat is er mis 
gegaan in de relatie tussen God en de mens?’, ‘Hoe kan de mens weer gaan voldoen aan zijn oorspronkelijke 
bestemming?’ 
•Gedurende die 1500 jaar had niemand van al die schrijvers een vooropgezet plan bij het schrijven en toch vormt dit Boek 
een unieke eenheid! 
•Het unieke van dit Boek is niet alleen dat het zichzelf nergens tegenspreekt, maar ook dat de schrijvers - zonder elkaar te 
kennen - op een volmaakte wijze elkaar aanvullen!
De Bijbel is dan ook met geen enkel ander Boek te vergelijken!
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De Bijbel is het woord van God en moet wel waar zijn…. 

omdat….  Het uitgesloten is dat God ___________________ (Hebreeën 6:18).  
omdat….  God niet _________________ (Titus 1:2). 
omdat….  God _________________________ is (Johannes 3:33). 

Kijk nu eens wat de Heer Jezus in Johannes 8:44 zegt over de duivel: “Uw (Jezus richt zich tot de joodse 
leiders die hem met woorden probeerden te vangen) vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw 
vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de _____________________, 
omdat er geen _____________________in hem is. Wanneer hij ______________, spreekt hij zoals hij is: 
een __________________________, de vader van de ___________________.”  

En in Johannes 8:45-46b zegt de Heer: “Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de _________________. 
... Als ik de _______________________ spreek, waarom gelooft u me dan niet?”  

 

2b.  Johannes 10:35. De Heer Jezus zegt daar, dat de Schrift altijd van ___________________ blijft. Dat 
betekent: wat God heeft gezegd kan door niemand ongedaan gemaakt worden. 

2c.  Lucas 24:44 (vergelijk dat met Marcus 14:49). De Heer Jezus zei dat alles wat over Hem geschreven 
was in de Schriften in v________________________ moest gaan. 

2d.  Matteüs 5:18. De Heer Jezus zei dat zolang de hemel en de aarde zullen bestaan elke ____________ 
en elke _____________ van de wet van kracht blijft, totdat ________ ______________ zal zijn. Daarom 
zal alles wat God in de Bijbel zegt zeker ge________________________.  

De ‘jota’ is de kleinste letter in het Hebreeuwse alfabet.                                              
Het woord dat hierboven is afgedrukt is het Hebreeuwse woord voor God (Elohim). Het is het woord dat 
Mozes schreef in Genesis 1:1 “In het begin schiep ___________ de hemel en de aarde.” Zoek de kleinste 
letter in dit woord op en omcirkel die. Je hebt dan de ‘jota’ gevonden. 

De ‘tittel’ is een heel klein teken dat de lezer helpt het verschil te zien tussen twee Hebreeuwse letters die 
heel veel op elkaar lijken. 

    
Hierboven staan zes Hebreeuwse letters getekend, in drie groepjes van elk twee letters. In elk groepje 
lijken de letters erg op elkaar. Daarom heeft één van de letters een klein extra ‘streepje’ waardoor de ene 

   

Dag 3 
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letter toch net iets anders is dan de andere. Omcirkel dit kleine streepje in elke groepje en je hebt de 
‘tittel’ gevonden.  
Bij onze eigen lettertekens hebben we ook zoiets. Als we bijvoorbeeld geen puntje op de ‘i’ zouden 
zetten, lijkt die letter wel heel erg op een ‘l’ En als we geen streepje door de ‘t’ zetten lijkt die letter heel 
erg op een ‘I’. Als Jezus vandaag tot ons zou spreken in het Nederlands, zou hij het misschien zo gezegd 
hebben: “Ieder puntje op de ‘i’ en ieder dwarsstreepje van de ‘t’ van het woord van God zal vervuld 
worden.” (‘vervuld worden’ betekent: zal zeker gebeuren). Iedere letter en elk woord in de Bijbel is dus 
belangrijk en waar. We moeten het onfeilbare woord van God begrijpen, geloven en er naar leven. 
2e.  Matteüs 24:34-35. De Heer Jezus zei dat de hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar dat zijn 
woorden ____________  ______________  ______________________. 

 
Het getuigenis van de Bijbel 
Kijk nog even terug bij dag 2 naar de uitleg van het woord ‘getuigenis’. Hierna zien we wat de Bijbel 
over zichzelf zegt (getuigt). 

3a.  2 Timoteüs 3:16. “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd” kan ook op een andere manier vertaald 
worden: “Elke schrifttekst is door God uitgeademd.” Hoeveel van de Bijbel is door God uitgeademd? 
__________ ‘Uitademen’? Dat klinkt vreemd, maar dat is het niet. Elke keer als we spreken ademen we 
woorden uit. Het is onmogelijk woorden te spreken zonder ze uit te ademen. Probeer maar eens je adem 
in te houden en tegelijk te praten. Lukt het je? ___________ Het bijbelvers dat je net gelezen hebt vertelt 
ons dat God bepaalde woorden heeft uitgeademd. Hij heeft schriftteksten uitgeademd. Hoeveel? “Elke 
______________________ is door God uitgeademd” en dat betekent dat de hele Bijbel uit de mond van 
God komt! De hele Bijbel is het woord van God. “De ____________ heeft ___________________ “ 
(Jesaja 40:5b). Vergelijk dat met Psalm 33:6 waar de uitdrukking staat “de a___________ van zijn 
m____________”. 

 

 
We vinden het antwoord voor dit probleem in 2 Petrus 1:21: “want nooit is een ___________________ 
(= het woord van God) voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen (bijvoorbeeld Mozes en David) die 
namens God spraken werden daartoe altijd ________________ door de _____________ ____________.” 

PROBLEEM: "Wacht eens even! Ik las zojuist dat 
alle woorden in de Bijbel door God zijn uitgeademd en dat 
de hele Bijbel het woord van God is, maar ik heb altijd 
gedacht dat mensen de Bijbel hebben geschreven (zoals 
David, Mozes, Paulus, Lucas en Matteüs). Hoe kan de 
Bijbel het woord van God zijn als het geschreven is door mensen?” 

Dag 4 
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Illustratie: David werd ‘gedreven’ (je kunt ook lezen: ‘geïnspireerd’ of ‘geleid’) door de heilige Geest 
toen hij Psalm 23:1 schreef. Uit de volgende tekening wordt duidelijk hoe dat werkt. 

 
Nog voor David was geboren had God hem al voorbereid om Psalm 23:1 te schrijven. Bijna niet te 
geloven! Hetzelfde is waar voor Jeremia. Lees Jeremia 1:5 maar eens. God kende Jeremia al voordat hij 
gevormd werd in de _________________________ en God had Jeremia al uitgekozen als profeet voordat 
hij de ______________________ verliet. Zoiets heeft God ook bij David gedaan. Hij groeide op en werd 
herder. Op zekere dag werd hij zich zo bewust van de liefdevolle zorg en de bescherming van God in zijn 
leven, dat hij diep van binnen heel sterk voelde dat hij die woorden moest opschrijven: “De ___________ 
is _______ ______________.” God de heilige Geest werkte zo in David, dat hij die woorden precies zó 
opschreef als God het wilde. Lees maar eens wat koning David schreef aan het einde van zijn leven in 2 
Samuël 23:2: “De ___________ van de __________  __________ in _______, zijn _____________ zijn 
op _______ tong.” Denk eens goed na over dit vers. Wie was het eigenlijk die sprak? ___________. 
 

 

3b.  Jesaja 40:8 (lees ook 1 Petrus 1:23-25 en Matteüs 24:35). Hoe lang houdt het woord van God stand? 
_______________________ Hoe lang staat het woord van God ____________ in de h______________? 
(Psalm 119:89)?  voor ___________________! 

Blader nu eens door de profetische boeken (zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Maleachi) en kijk eens hoe 
vaak je uitdrukkingen leest zoals…. 

- de HEER heeft gesproken… 
- de HEER zegt (of: sprak)…. 
- de HEER richtte zich tot mij…. 

Dag 5 
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Probeer uit elk van de vier hiervoor genoemde bijbelboeken twee van dat soort uitspraken te vinden. 

Jesaja  1 ______________________________________________________________________ 
  2 ______________________________________________________________________ 
Jeremia  1 ______________________________________________________________________ 
  2 ______________________________________________________________________ 
Ezechiël 1 ______________________________________________________________________ 
  2 ______________________________________________________________________ 
Maleachi 1 ______________________________________________________________________ 
  2 ______________________________________________________________________ 
Je vindt - bij wijze van spreken – steeds Gods ‘handtekening’ in het wonderlijke Boek dat hijzelf ge-
schreven heeft! Een handtekening onder een brief wil zeggen: “De inhoud van deze brief heb ik 
geschreven. Ik ben er verantwoordelijk voor en je kunt er mij op aanspreken!” De profeten hebben ‘de 
handtekening van God’ op papier gezet: “Zo spreekt de HEER….”  

  
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 1 en dag 2 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen op 
wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 6 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 3 tot en met dag 5 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

  
 
 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek.  
 
Vraag 1:  Noem eens 3 andere namen voor ‘Bijbel’ 1. _______________________________ 
 
        2. _______________________________ 
 
        3. _______________________________ 
 
Vraag 2:  Hoe kun je God op een praktische manier laten merken dat jij begrijpt dat de Bijbel een 

heilig boek is? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Dag 8 

Dag 7 
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Vraag 3:  Wat is een ‘getuige’? _________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ Vraag 4:  Maak de volgende zin af:  
 

De Heer Jezus heeft gezegd dat het woord van God de ____________________________ is. 
 
Vraag 5:  Wat is een ‘tittel’ en wat is een ‘jota’? 
 

Een ‘tittel’ is ________________________________________________________________ 
 

Een ‘jota’ is  ________________________________________________________________ 
 
Vraag 6:  Waarom vertelt de Heer Jezus eigenlijk iets over die ‘tittel’ en ‘jota’? ___________________  
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Vraag 7:  De Bijbel is door God ‘uitgeademd’, maar mensen hebben alles opgeschreven. Hoe kan dat 
nou? ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  Hoe lang blijft Gods woord bestaan? _____________________________________________ 
Vraag 9: Als iemand aan jou zou vragen: “Waarom vind jij de Bijbel eigenlijk zo’n bijzonder boek?”, 

wat zou je dan antwoorden? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Als je de volgende lessen maakt, neem dan de tijd om elk bijbelvers dat wordt genoemd op te zoeken en 
te overdenken - ook als je het antwoord op de vraag al denkt te weten. Het is echt belangrijk bijbelverzen 
op te zoeken ook al heb je dat misschien in het verleden al vaak gedaan. Zeg niet tegen jezelf: ‘Dat vers 
ken ik al.’ Je kunt veel beter zeggen: “Ik moet dat vers beter leren begrijpen. Heer Jezus ik bid U: 
onderwijs me! Laat me alstublieft iets zien wat ik nooit eerder heb gezien.” Lees dus elk opgegeven vers 
zorgvuldig en probeer altijd het antwoord op de vraag in dat vers te vinden. Dat kost misschien wel wat 
tijd, maar op die manier zul je steeds beter leren begrijpen wat God in zijn woord wil zeggen. De vraag 
die je jezelf steeds moet stellen is: ‘Wat zegt de Bijbel?’ Lees Romeinen 4:3a. 
 
 

Inleiding 
Lucas 5:27-32 
Wie hebben volgens Lucas 5:31 een dokter nodig? ____________________. Welke groep mensen heeft 
geen dokter nodig? ________________ ___________________. Lees Lucas 5:32. Is het nodig dat recht-
vaardige mensen gered worden? _________. Wie hebben wél een Redder nodig? ___________________ 

Waarom kwam Jezus in de wereld? 
Hier zijn vier antwoorden op die vraag:  

1. 1 Timoteüs 1:15 – “Christus Jezus is in de wereld gekomen om ___________________________ 
te _________________” 

2. Lucas 19:10 – “De Mensenzoon is gekomen om te ________________ en te ________________ 
wat _______________________ was.” 

3. Matteüs 1:21 – “Geef hem de naam __________, want hij zal zijn volk ______________ van hun 
________________.” 

4.  Johannes 3:17 – “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door _________ te _________________.”  
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Voor welke mensen kwam Jezus in de wereld volgens Lucas 5:32? Voor _________________________. 
Voor rechtvaardige mensen (mensen zonder zonde) is het niet nodig om gered te worden. Lees Romeinen 
3:10. Hoeveel rechtvaardige mensen zijn er eigenlijk? __________________ Dus hoeveel mensen 
hebben redding nodig? _______________. Lees Lucas 5:30 en omcirkel het juiste antwoord: 

 

 
Lees Lucas 18:9-14 en beantwoordt daarna de volgende vragen: 
Welke van de twee mannen dacht dat hij rechtvaardig was?  ____________________________________  
Welke man wist heel goed dat hij een zondaar was? __________________________________________ 
Welke man werd gered? ___________________________________ Wat moet iemand eerst heel goed 
beseffen voordat hij gered kan worden? ____________________________________________________ 
 

 
Het is voor alle mensen nodig om gered te worden                        

want ze zijn allemaal zondaar  
1)  Psalm 14:1-3 (lees ook Psalm 53:1-3) 
Wie kijkt vanuit de hemel neer op de mensen volgens Psalm 14:2? _______________________________  
En hoeveel goede en rechtvaardige mensen ziet God op aarde? __________________________________ 
Als andere mensen naar ons kijken en ons beoordelen op de manier waarop we leven, dan zijn we 
misschien in hun ogen aardige, goede en rechtvaardige mensen. Lees nu eens 1 Samuël 16:7. Wat denk 
je: kijkt God naar ons zoals andere mensen naar ons kijken? ____________ “De mens kijkt naar het 
____________________, maar de HEER kijkt naar het ____________.” Lees Hebreeën 4:13. Kunnen we 
iets verborgen houden voor Gods ogen? ______________ Daarom moeten we leren naar onszelf te kijken 
zoals God ons ziet! 

 

a.   De Farizeeën en de schriftgeleerden waren rechtvaardige mensen. 
b.   De Farizeeën en de schriftgeleerden dachten dat ze rechtvaardige mensen waren. 
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2)  Romeinen 3:10-18 en Romeinen 3:23 
Als we Romeinen 3:10-18 lezen ontdekken we hoe zondig we zijn in Gods ogen! 

Vers 10 – Hoeveel rechtvaardige mensen zijn er? _____________________________ 
Vers 11 – Hoeveel verstandige mensen, die God zoeken, zijn er? ________________ 
Vers 12 – Hoeveel goede mensen zijn er? ___________________________________ 
Vers 18 – Hoeveel mensen hebben ontzag* voor God? _________________________ 

* In de NBV vertaling staat het woord ‘angst’, maar in de oorspronkelijke Griekse tekst wordt een woord 
gebruikt dat ook betekent: ontzag, eerbied en respect. De NBG-vertaling spreekt vaak over het ‘vrezen 
van God’ in de betekenis van ‘diep respect hebben voor God’. 
Wat betekent: ‘God vrezen’ volgens Spreuken 3:7 en 8:13? ____________________________________ 
Lees Romeinen 3:23. Hoeveel mensen hebben gezondigd? ___________________ Hoor jij daar ook bij? 
__________ Wie was volgens 1 Petrus 2:21-22 en 2 Korintiërs 5:20-21 de enige uitzondering op wat ons 
wordt verteld in Romeinen 3:23? _________________________________________________________ 

 

 

 

 
Kun je na het lezen van Romeinen 3:10-18 en Romeinen 3:23 zeggen voor hoeveel mensen het nodig is 
te worden gered? ______________________________ 

3)  1 Koningen 8:46.  Hoeveel mensen zijn er die nooit zondigen? __________ “Er is immers geen mens 
die ________ ________________” inclusief: _____________________________________ (schrijf daar 
je eigen naam als je het daarmee eens bent).  

4)  1 Johannes 1:8-10. In deze verzen schrijft Johannes aan gelovigen (mensen die al gered zijn). Lees 
vers 8. Als we zeggen dat we zonder zonde zijn, wie misleiden we dan? _____________ Lees nu vers 10. 
Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben maken we God tot een ____________________________ 
Lees ook 1 Johannes 5:10. Als we het woord van God niet geloven maken we Hem tot een 
_________________________.  In de Bijbel staat dus heel duidelijk, dat als we niet geloven wat God 

Was Maria, de moeder van de Heer Jezus, dan ook een zondaar?                                               
In Lucas 1:46-47 zegt Maria dat God haar ______________ is. Welke mensen hebben een Redder 
nodig? ______________________ Dus wat voor mens was Maria, de moeder van Jezus, volgens de 
Bijbel? _________________ Heeft Romeinen 3:23 ook betrekking op de moeder van Jezus? _____ 
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heeft gezegd, we hem beschuldigen van leugen! Als 1 Joh. 1:8 en 1 Johannes 1:10 van toepassing zijn op 
gelovigen (en dat zijn ze!), denk je dan dat die verzen ook van toepassing zijn op ongelovigen? ________ 

 
 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 9 en dag 10 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen op 
wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 11 en dag 12 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 13 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 
 
Vraag 1:  Noem drie redenen waarom Jezus op aarde kwam: 
 1. _________________________________________________________________________ 
 2. _________________________________________________________________________ 
 3. _________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2:  Voor wat voor soort mensen kwam Jezus naar de aarde? _____________________________ 

Vraag 3:  Voor hoeveel mensen kwam Jezus naar deze wereld om hen te redden? _________________ 

Vraag 4:  Wat moet je eerst heel goed beseffen voordat Jezus jou kan redden? ____________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Vraag 5:  Vind jij jezelf een goed en verstandig mens? Vertel ook waarom wel of waarom niet! ______ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Vraag 6:  Hoeveel goede en verstandige mensen zijn er volgens jou op aarde? ____________________  
 
Vraag 7:  Als we zouden zeggen dat er echt wel een paar mensen op aarde leven die niet hebben 

gezondigd, wie beschuldigen we dan van leugen? __________________________________ 
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Deze bijbelstudie zul je mogelijk niet zo gemakkelijk vinden. Dat komt misschien wel omdat er niet zo 
vaak gesproken wordt over de vraag: ‘Waarom is het nodig dat een mens gered wordt?’. Als je niet kunt 
zwemmen en bijna verdrinkt, en er komt iemand nog net op tijd om je te redden, dan is het ‘waarom’ 
voor altijd duidelijk. Je vergeet nooit meer hoe belangrijk het voor je was om gered te worden en je bent 
er je hele leven diep dankbaar voor.  
Uit de Bijbel weten we dat God wil dat we diep overtuigd zijn van de noodzaak om gered worden (net 
zoals die drenkeling die niet kon zwemmen) alvorens Hij ons kan redden. Dat is ook logisch: iemand die 
vindt dat hij niet in een gevaarlijke situatie verkeert, heeft immers geen behoefte aan redding. In deze 
bijbelstudie leer je wat de diepste reden is waarom Jezus naar deze wereld kwam. Hij kwam om de 
mensheid te redden! Hij kwam ook voor jou!  
Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou om gered te zijn? Ben je er nog iedere dag dankbaar voor? Of is 
het je nog niet helemaal duidelijk wat ‘redding’ eigenlijk betekent? Lees alle bijbelteksten heel goed en 
denk erover na. Bid voor je begint! Dan helpt God je om een helder antwoord te krijgen op de vraag 
waarom ieder mens redding nodig heeft. 

Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? 
Het is voor alle mensen nodig om gered te worden                      

omdat ze slecht zijn. 
1)  Jeremia 17:9-10. “Niets is zo _______________________ als het hart, _______________________ 
is het.” De NBG-vertaling gebruikt de ouderwetse woorden ‘arglistig’ en ‘verderfelijk’. ‘Arglistig’ 
(onbetrouwbaar) betekent: listig, vals, boosaardig. Het woord ‘verderfelijk’ (onverbeterlijk) betekent 
eigenlijk: ongeneselijk ziek. We zijn zo slecht, dat God ons vergelijkt met mensen die aan een 
ongeneselijke ziekte lijden. Het gaat om een ziekte die veel erger is dan kanker of aids… Deze ziekte heet 
ZONDE en is de DOODSOORZAAK NUMMER 1 in deze wereld. 

2)   Marcus 7:20-23. De Heer Jezus spreekt hier. Was hij het eens met Jeremia 17:9? _______ Is volgens 
de Heer Jezus (zie Marcus 7:20-23) het hart van de mensen in de kern goed of slecht? _______________ 
Schrijf zes dingen op die voortkomen uit ons hart en waaruit blijkt dat ons hart slecht is en totaal verziekt 
(Marcus 7:21-22): 

1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 
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In Marcus 7:23 zegt Jezus dat dit “______________________________ dingen” zijn. Wat is volgens jou 
- nadat je Marcus 7:20-23 bestudeerd hebt - het grootste probleem van de mensheid (omcirkel op het 
volgende lijstje je antwoord): 

a. honger  b. slechte regeringen  
b. slechte huisvesting  e. lucht- en watervervuiling 
c. oorlogen f. een slecht en vuil hart 

 

3) Matteüs 7:9-11. Zegt Jezus in deze verzen dat de mensen goed zijn of slecht? ________________ Is 
het volgens deze verzen (vooral vers 11) mogelijk dat een slecht mens toch iets goeds doet? _______ 
Als we mensen goede dingen zien doen, betekent dat dan dat het goede mensen zijn? _____________ 

 
Alle mensen hebben het nodig om gered te worden omdat ze anders 

voor altijd verloren zijn. 
 

1)  Lucas 19:10  Welke woord gebruikt Jezus in deze tekst om de mensen te beschrijven die hij kwam 
zoeken om hen te redden? _______________________________________________________________ 

2)   Jesaja 53:6  In dit vers zegt Jesaja dat we zijn als verdwaalde __________________. Dat betekende 
in die tijd dat het schaap zou sterven - tenzij het nog op tijd werd gevonden. Hoeveel mensen zijn volgens 
Jesaja 53:6 hun eigen weg gegaan en weggelopen van God? ____________ Dus hoeveel mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes zijn echt verdwaald? _________________ In Jesaja 53:6 leren we dat we in 
plaats van Gods wegen te volgen, we allemaal onze ____________ weg zijn gegaan en in Rechters 21:25 
kunnen we lezen dat iedereen deed “wat in zijn __________ ___________ goed was.“ In Matteüs 10:6 
beschrijft de Heer Jezus de joodse mensen als “de _________________  ______________ van het volk 
van Israël” en in Matteüs 9:36 had de Heer Jezus medelijden met de mensenmassa, omdat ze “er 
________________ en ________________ uitzagen, als ______________ zonder _________________.” 
Wat waren we volgens de apostel Petrus (zie 1 Petrus 2:25) voordat we gered waren? D______________ 
s____________________. En naar wie keerden we terug toen we gered waren? Naar “hem die de 
____________________ is, naar hem die uw ___________  __________________. Lees Johannes 10:11 
en Psalm 23:1. Wie is de herder en behoeder van je ziel? ______________________ (Opmerking: Het 
woordje ‘behoeder’ betekent: iemand die over je waakt, die op je let, zodat je niet in gevaar komt). 
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Alle mensen hebben het nodig om gered te worden                    
omdat ze dood zijn. 

1)  Genesis 2:17.  Wat zei God dat zou gebeuren met Adam als hij van de verboden vruchten zou eten? 
Hij zou onherroepelijk ________________________. Wanneer zou dat volgens God gebeuren? Omcirkel 
het juiste antwoord:   

 

          
Genesis 5:3-5 kan je helpen de volgende vraag te beantwoorden: stierf Adam lichamelijk (hield zijn hart 
op met kloppen) op de dag dat hij zondigde? _________________. Sprak God in Genesis 2:17 dus vooral 
van een lichamelijke dood? _______________ Lees Genesis 2:25 en Genesis 3:6-7. Veranderde er iets in 
verband met Adam en Eva nadat ze gezondigd hadden? _______________________________________. 
Was volgens Genesis 3:19 de lichamelijke dood een onderdeel van de zware straf die de mens kreeg als 
gevolg van de zonde van Adam en Eva? _______________. 

2)  Efeziërs 2:1.  Voordat we waren gered waren we _______________ door de ____________________ 
en ______________________ (lees ook Efeziërs 2:5 en Kolossenzen 2:13). 

3)  Johannes 5:24.  Op het moment dat iemand is gered, gaat hij over van de ____________ naar het 
______________ (lees ook 1 Johannes 3:14). Dus voordat iemand is gered, verkeert hij in een situatie die 
door God beschouwd wordt als ________________. Lees nu Johannes 6:47. Wat ontvangt iemand op het 
moment dat hij gaat geloven in (zich overgeeft aan en geheel vertrouwt op) de Heer Jezus Christus? 
_______________ ______________. Dus de mens die nog niet is gered is geestelijk dood omdat hij niet 
__________________. In Efeziërs 4:17-18 lezen we dat de mens die niet gered is “vervreemd (er buiten 
staat) is van het _________________ met ______________” Dus die dode mens waarover we lazen in 
Efeziërs 2:1 is iemand die niets te maken heeft met het “leven met God”. Op het moment dat iemand is 
gered wordt hij “opgewekt uit de dood” wat betekent dat hij “levend gemaakt” wordt (Efeziërs 2:5). Waar 
wordt volgens 1 Johannes 5:11 het eeuwige leven gevonden? In  _________  _____________.  

 
Lees 1 Johannes 5:12. Als iemand de Heer Jezus aanvaardt als zijn persoonlijke Redder en Verlosser, wat 
heeft hij dan ook? Het _____________ Iemand die de Heer Jezus niet heeft, heeft ook het ____________ 
niet. Als iemand het leven niet heeft, dan is hij dood! Daarom kunnen we dus zeggen dat iemand die de 

 a.  misschien ergens in de toekomst.  
b.  aan het einde van hun leven.     
c.  op het moment dat ze zouden eten van die vruchten.  
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Zoon van God niet in zijn leven heeft toegelaten ______________ is. Wat zegt de Heer Jezus in Johannes 
17:3 over wat ‘eeuwig leven’ werkelijk is? Dat zij ____________________________________________ 
________________________________. Dus een mens die de Vader en de Zoon niet op een persoonlijke 
manier kent, heeft niet het _________________ _______________ en wie niet leeft is ______________. 

4)  Johannes 3:14-16, 5:24 en 6:47. Wat moeten mannen en vrouwen, jongens en meisjes doen 
om leven te krijgen? ____________________________________________________________ 

 
 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 16 en dag 17 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
  
Lees vandaag de gedeeltes van dag 18 en dag 19 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
  

 
 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 
Vraag 1:  Wat is volgens jou de ergste ziekte, die de meeste slachtoffers maakt? 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2:  Zijn er mensen in deze wereld die goede dingen doen? ______________________________ 
 
Vraag 3:  Zijn de mensen uit vraag 2 dus goed en hebben zij Jezus niet nodig voor hun redding? 

___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4:  In de Bijbel worden de mensen vergeleken met _____________________________ schapen. 

Vraag 5:  Wat was het lot van het schaap dat in vraag 4 wordt bedoeld (tenzij het nog op tijd gevonden 

werd)? _____________________________________________________________________ 
 
Vraag 6:  Als de Bijbel zegt dat mensen die Jezus niet kennen ‘dood’ zijn, wat wordt daar dan mee 

bedoeld? ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 7:  Wat moet je doen om eeuwig leven te krijgen? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________
   

Vraag 8:  Noem een bijbeltekst waaruit blijkt dat je antwoord op vraag 7 juist is? _________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Alle mensen hebben het nodig om gered te worden                    
omdat ze blind zijn. 

1)   De ongelovige is blind gemaakt door satan (2 Korintiërs 4:4).  
Hoe wordt de duivel in 2 Korintiërs 4:4 genoemd? ________ van deze _____________. Dit vers leert 
ons, dat satan bepaalde mensen verblindt met de bedoeling dat ze het licht van het evangelie niet kunnen 
zien. Ze kunnen dan niet inzien dat het evangelie de waarheid is. Zijn deze mensen gelovigen of 
ongelovigen? ____________________________. In vers 3 wordt diezelfde groep mensen beschreven als 
mensen die v___________________ __________. Als je deze verzen leest, denk je dan dat satan wil dat 
mensen het evangelie begrijpen en gaan geloven? _____________  (Opmerking: het evangelie is het 
goede nieuws van God over de Heer Jezus Christus - lees 1 Korintiërs 15:1-4.). Lees Lucas 8:4-5 en 
Lucas 8:1l-12. Omcirkel in het volgende rijtje twee dingen waarvan je uit Lucas 8:12 weet dat satan niet 
wil dat mensen dat doen:  

 
 
 
 

 
2)   De ongelovige is verblind omdat hij niet in staat is Gods waarheid te begrijpen. Het is 

voor de ongeredde mens onmogelijk de Bijbel te begrijpen (1 Korintiërs 2:14). 
Wie is de volmaakte Leraar waar Jezus over spreekt in Johannes 14:26? __________________________  

Wat zijn de twee namen die in Johannes 15:26 worden genoemd voor die volmaakte Leraar? 

1)____________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 

 

 
Wat betekent Pleitbezorger (of: Trooster – NBG-vertaling) eigenlijk? 
De naam Pleitbezorger betekent: Helper. De heilige Geest wil de gelovige troosten, 
helpen, bemoedigen en onderwijzen. 

1. Altijd bidden voordat je gaat eten. 
2. Het woord van God geloven. 
3. Naar de kerk gaan. 
4. Gered worden. 
5. Geld geven aan de arme mensen. 
6. Aardig zijn voor andere mensen. 
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Jezus belooft in Johannes 16:13 aan zijn discipelen (later: de apostelen genoemd) dat deze Leraar hen de 
weg zou wijzen naar de ____________ __________________. Als we 1 Korintiërs 6:19 lezen, ontdekken 
we dat de _______________ __________________ leeft en woont in elke gelovige. Lees Romeinen 8:9 
maar eens. Als in iemand de heilige Geest niet woont, behoort hij dan bij Christus? ________________  
Wie woont volgens Romeinen 8:11 in elke echte gelovige? De __________ van ______ die 
___________ _____ ____ _________  ________  __________________ Wat ontvangen we volgens 
Romeinen 8:15-16 op het moment dat we worden gered? ______________________________________. 
Dus in hoeveel christenen woont die volmaakte Leraar, de heilige Geest? _________________________. 

 

1 Korintiërs 2:9-16 
Vers 9  -  Hoe kunnen we de dingen die God heeft gegeven aan zijn kinderen leren te begrijpen? Kunnen 
we dat door alleen onze ogen te gebruiken? __________ Door alleen onze oren te gebruiken? _________ 
Is het voldoende erover na te denken en ons verstand te gebruiken? ___________.  

Vers 10  -  De enige manier waarop we Gods waarheid kunnen leren begrijpen is (omcirkel het juiste 
antwoord):  

 
 
 
We leren uit 1 Korintiërs 2:10 dat God zijn waarheid aan ons openbaart door de ______________. Zou er 
iets zijn met betrekking tot God of zijn waarheid dat de heilige Geest niet zou weten of begrijpen? (Denk 
er aan, dat de heilige Geest is God [Handelingen 5:3-4] en omdat hij God is, is hij alwetend). Lees die 
bijbeltekst nog eens: Wie kan werkelijk de diepste dingen van God begrijpen? _____________________.  

 
Vers 11 – Kan een mens zonder hulp van de heilige Geest de gedachten, daden, woorden enz. van God 
leren kennen en begrijpen? __________. Wie kent de diepste dingen van God volgens dit vers? Alleen de  
___________ van ________. Lees Jesaja 55:8-9. Zijn Gods gedachten (plannen) veel hoger en groter dan 
jouw gedachten (plannen)? ______. Lees Romeinen 11:33-34. Denk je dat God iemand nodig heeft die 
hem raad geeft? _______.  Is er iets dat God niet zou weten? ________. Is er iets dat jij niet weet? _____ 

a. Vier jaar gaan studeren aan een bijbelschool. 
b. Veel boeken lezen over het geloof en de Bijbel. 
c. Gods Geest moet het ons openbaren (laten zien). 
d. Goed luisteren naar de preken in de kerk. 
e. Heel diep nadenken over de Bijbel. 
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Heb jij iemand nodig die je onderwijst? ________ Wie zou de beste leraar voor jou kunnen zijn? 
____________________________________________________________________________________  

                Omcirkel de zin waarmee jij het eens bent:  
 

 
Vers 12  - Wat ontvangt iedere gelovige op het moment dat hij gered wordt? De ______________ die 
van _______ komt. Dit vers leert ons dat God ons wil laten ____________ wat God ons in zijn goedheid 
heeft ______________________ en daarom heeft Hij ons de heilige _____________ gezonden als onze 
Leraar. Zou God willen dat jij zijn waarheid leert kennen? ___________ Lees 1 Korintiërs 14:20. Als het 
gaat om het begrijpen van zijn waarheid, wil God dan dat we baby’s blijven of volwassen christenen 
worden? __________________________________________________________. 

Vers 13  -  Kunnen we Gods waarheid leren kennen door onze eigen wijsheid of alleen doordat de heilige 
Geest ons onderwijst? __________________________________________________  

 
Vers 14  -  Een ‘ongeestelijk mens’ is een mens die nog niet is gered (‘ongeestelijk’ wil zeggen, dat de 
heilige Geest nog niet in hem woont). Dit vers leert ons, dat de nog niet geredde mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes blind zijn, waardoor ze Gods waarheid niet kunnen zien en begrijpen. Kan een 
ongeestelijk mens de waarheid van het woord van God aanvaarden? ____________ Kan hij die waarheid 
begrijpen? ________. Welk woord in dit vers laat ons duidelijk zien wat de ongeestelijke mens werkelijk 
denkt over de Bijbel? _____________________. Misschien vertel jij wel eens iets uit het woord van God 
aan iemand die nog niet gered is. Moet je er dan verbaasd over zijn als zo iemand je gewoon niet begrijpt 
of je misschien wel uitlacht? _____________. In 1 Korintiërs 2:14 wordt gesproken over de ongeestelijke 
mens en in Judas vers 19 worden dezelfde woorden vertaald met mensen die “alleen op het ___________ 
gericht zijn; ze hebben de ___________ niet.” Daarover hebben we al eerder iets geleerd! Want wie is de 
enige Persoon die ons de waarheid van God kan openbaren en onderwijzen? _______________________ 
Als iemand die Leraar niet heeft, kan hij dan toch de waarheid leren kennen? ________. Heeft de op het 

1.  Ik kan Gods waarheid wel leren kennen zonder hulp van God. 
2.  Het is voor mij onmogelijk om de waarheid over God en zijn Woord te leren kennen 

zonder dat hij mij die openbaart en mij onderwijst.  
3.  Tenzij de Heer me het laat zien en me onderwijst wat de Bijbel werkelijk bedoelt, 

zal ik zijn Woord nooit echt goed begrijpen. 
4.  Ik kan de Bijbel zelf wel leren begrijpen, hoewel ik met Gods hulp waarschijnlijk 

wel heel wat meer zou kunnen leren.  
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aardse gerichte mens (de ongeredde mens) die Leraar? ____________. Lees 1 Korintiërs 1:18. Begrijpt 
zo iemand wat Jezus voor hem deed aan het kruis? _____________ Welk woord in vers 18 beschrijft wat 
die ongeredde persoon vindt van het kruis? __________________________. Als jij aan iemand vertelt 
dat de enige manier om gered te worden is dat hij gaat geloven in een gekruisigde Redder, zou je er dan 
verbaasd over zijn als die persoon denkt dat je niet goed wijs bent? __________. Welke mensen 
begrijpen volgens 1 Korintiërs 1:18 de werkelijke bedoeling van het kruis wel? ____________________. 

Alleen God kan de ogen van blinden openen. De aards gerichte mens is geestelijk blind en kan de 
waarheid niet begrijpen. Alleen God kan de ogen van zo iemand openen door het wonder van het 
‘opnieuw geboren worden’ (lees Johannes 3:3-5). Op het moment dat iemand ‘opnieuw geboren’ wordt 
(door te gaan geloven in de Heer Jezus als zijn Redder) ontvangt hij de heilige Geest en hij begint - net 
zoals een pasgeboren zuigeling - te drinken van de pure melk van het woord van God, zodat hij kan gaan 
groeien (lees 1 Petrus 2:2). Vanaf dat moment is de heilige Geest zijn Leraar! 

Vers 15  -  De ‘geestelijke mens’ is iemand die de Geest ____________ en Hem de gelegenheid geeft om 
hem te onderwijzen. Een geestelijke mens houdt van de Bijbel (Psalm 119:97) en zijn voortdurend gebed 
tot God is:  “____________ mij uw ____________, HEER.” (Psalm 27:11a). 

 

 
 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 23 tot en met dag 25 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________   
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 26 en dag 27 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
 
 
 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek.  
Vraag 1:  Heeft de duivel veel macht over mensen die nog niet gered zijn? ______________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2:  Wat heeft de duivel met die mensen gedaan? ______________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
Vraag 3:  Wat kunnen die mensen als gevolg daarvan niet? ___________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4:  Wie alleen kan de waarheid van het woord van God openbaren en onderwijzen? __________ 
 ___________________________________________________________________________ 
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Vraag 5:  Waarom weet de heilige Geest alles? ____________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 6:  Wanneer komt de heilige Geest in iemand wonen? __________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 7:  Welke mensen bedoelt de Bijbel als gesproken wordt over ‘ongeestelijke’ of ‘natuurlijke’ 

(aards gerichte) mensen? ______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Vraag 8:  Wat vinden ‘natuurlijke mensen’ van de waarheid van het woord van God, bijvoorbeeld over 

wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis van Golgotha? 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Vraag 9:  Waarom is het eigenlijk niet zo vreemd dat mensen je soms een beetje ‘dwaas’ vinden als je 

hen vertelt over iets uit de Bijbel? _______________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Vraag 10:  Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk als daarin gezegd wordt dat de mens ‘opnieuw geboren’ moet 

worden? ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 11:  Wanneer wordt iemand ‘opnieuw geboren’? _______________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
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Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen 

 

 

 

In Matteüs 16:21 zegt de Heer Jezus dat hij naar Jeruzalem __________ gaan. Hij wist dat hij daar veel 
zou moeten _____________ en ________________ zou worden en op de derde dag uit de dood zou 
worden _______________. Wat denk je: geloofde Jezus dat zijn dood noodzakelijk was? ________. Lees 
Matteüs 16:22. Geloofde Petrus dat het nodig was dat Jezus stierf? ________. Wie inspireerde Petrus om 
Jezus tegen te spreken (vers 23)? ___________________.  

Laten we Johannes 10:11-18 eens bestuderen. Gaf Jezus volgens vers 11 zijn leven uit vrije wil of namen 
anderen het van Hem? ________________________ In vers 15 zei Jezus: “Ik _______________ mijn 
__________________ voor de schapen.” Hoeveel mensen zouden in staat geweest zijn het leven van de 
Heer Jezus te nemen (vers 18)? ________________. Wie gaf uit vrije wil zijn leven aan het kruis van 
Golgotha? ______________. Lees Lucas 4:28-30. Wat gebeurde er toen een boze menigte probeerde 
Jezus te doden (vers 30)? ___________________________________________________. Denk je dat 
het mogelijk was voor de vijanden van de Heer om Hem te doden voordat het de juiste tijd voor Hem was 
om te sterven aan het kruis (lees Johannes 7:30)? ______, want zijn _____________________________.  

 
 

Lees Matteüs 26:47-54. We lezen in vers 53 dat Jezus zou hebben kunnen bidden en dat de Vader Hem 
_____________ legioenen _________________ zou hebben gezonden om Hem te redden van de mensen 
die Hem probeerden te doden (een ‘legioen’ was een groep soldaten van tussen 3000 en 6000 man) Vroeg 
de Heer Jezus om die legioenen engelen? _________. Lees Johannes 18:2-6. Wat gebeurde er met de 
afdeling soldaten en de anderen die daarbij waren toen Jezus zei: “IK BEN HET”? __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Wie beheerste de situatie in werkelijkheid: de soldaten of de Zoon van God? _______________________  
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Lees Johannes 3:14. Was het echt nodig dat de Mensenzoon (daarmee wordt Jezus bedoeld) “hoog 
verheven” werd (opgehangen aan het kruis)? ________. De Mensenzoon…. (omcirkel het juiste 
antwoord):  

 

 

We hebben gezien uit de Bijbel, dat het absoluut noodzakelijk was dat Jezus stierf aan het kruis. 
Nu moeten we leren waarom hij moest sterven. Om te begrijpen waarom de Heer Jezus moest 
sterven moeten we de volgende VIER BELANGRIJKE FEITEN VAN HET EVANGELIE 
heel goed bestuderen. 
 
 

Vier belangrijke feiten van het Evangelie 
FEIT NUMMER 1:  Alle mensen zijn schuldig voor God 

In Romeinen 3:19 staat: “uiteindelijk wordt __________________ mens het zwijgen opgelegd en staat de 
_____________ wereld _______________ voor ________.” We hebben al eerder gezien dat alle mensen 
zondig en slecht zijn. Als wij als schuldige mensen voor God, de rechtvaardige Rechter, komen te staan, 
wat zal dan zijn uitspraak over ons zijn: “SCHULDIG” of “NIET SCHULDIG”? ___________________.  

De volgende afbeelding 1 kan je helpen goed te onthouden dat God als rechtvaardige (eerlijke) Rechter 
tegen de mensen niet anders kan zeggen dan: “Je bent schuldig!”.  

Afbeelding 1  

 

a.  behoorde opgehangen te worden                                        
b.  zou opgehangen kunnen worden                                  
c.  moest opgehangen worden                                           
d.  zou misschien opgehangen moeten worden  
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FEIT NUMMER 2:    
Er staat een straf op onze schuld 

We zijn niet alleen schuldig verklaard, maar er is ook een straf aan verbonden! We leren uit Ezechiël 18:4 
dat elk mens dat zondigt zal ________________________. Dus doordat we gezondigd hebben verdienen 
we….. (omcirkel het juiste antwoord): 
 

 

Door mijn zonden verdien ik de _______________straf. In Genesis 2:17 zien we dat de straf op de zonde 
van Adam ook de __________________straf was. Wat is het loon (de beloning) van de zonde (Romeinen 
6:23)? De ________________. Stel: je werkt 40 uur per week en je verdient € 10 per uur, op hoeveel geld 
zou je dan recht hebben aan het einde van die week? € ____________. Als je baas eerlijk is, hoeveel zal 
hij je dan over die week uitbetalen? € ____________. God is volmaakt eerlijk en rechtvaardig. Als 
gevolg van onze ________________________ behoren we te sterven. We hebben door onze eigen schuld 
de ____________straf verdiend. God, de rechtvaardige Rechter, weet wat voor soort werk we doen als 
we elke dag in zonde leven en het woord van God maakt ons duidelijk dat het loon (beloning) van de 
______________ de ______________________ is. 

 
 

Wat wordt er precies met die doodstraf bedoeld? 
We moeten goed begrijpen dat die doodstraf (Romeinen 6:23) méér is dan alleen een lichamelijke dood, 
al is die lichamelijke dood ook één van de gevolgen van de zonde (Genesis 3:19). DOOD, als de straf van 
God voor onze zonde, betekent eigenlijk twee dingen: 

1) AFGESCHEIDEN ZIJN VAN GOD (niet bij Hem kunnen komen) en  
2) GESTRAFT WORDEN DOOR GOD.  

De volgende verzen spreken over de straf die de goddeloze (zondige) mens verdient. Schrijf van ieder 
vers het gedeelte op dat gaat over afgescheiden zijn van God en ook over het gedeelte dat gaat over de 
straf van God. 
2 Tessalonicenzen 1:9 
AFSCHEIDING _______________________________________________________________________ 
STRAF ______________________________________________________________________________ 

a.  een boete van € 500 b.  vijf weken gevangenisstraf          
c.  twintig jaar de cel in d.  de doodstraf 
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Matteüs 25:41 
AFSCHEIDING _______________________________________________________________________ 
STRAF ______________________________________________________________________________ 

Matteüs 25:46 
AFSCHEIDING _______________________________________________________________________ 
STRAF ______________________________________________________________________________ 

Openbaringen 20:15 
AFSCHEIDING _______________________________________________________________________ 
STRAF ______________________________________________________________________________ 

Matteüs 7:23 
AFSCHEIDING _______________________________________________________________________ 

Voor wie is de hel bestemd? ____________________________________________ Welke straf zullen de 
goddelozen volgens Matteüs 25:46 krijgen? Een __________________ _________________________ In 
Openbaring 20:14 kunnen we lezen dat het eeuwig gescheiden zijn van God de ________________ dood 
genoemd wordt. Wat zal volgens vers 14 gebeuren met de mensen die niet zijn opgeschreven in het boek 
des levens? _________________________________________________. In Openbaringen 21:8 wordt de 
‘vuurpoel’ genoemd: de ___________________  ____________. 

De vorige afbeelding is na de bespreking van feit nummer 2 wat completer gemaakt. Vul de ontbrekende 
woorden in.  

Afbeelding 2 

   

 
Aarde 

GOD 
de 

volmaakte 
RECHTER 

Heilige Geest 

Vader 

IK 

De uitspraak is “Je bent __________________” 
(Romeinen 3: 19, 23)  
De straf: “Je verdient de _________________ “ 
(Romeinen 6:23) 

Zoon 
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FEIT NUMMER 3:   
De straf moet worden betaald 

 

God, de rechtvaardige Rechter, kan niet zeggen: “Je verdient wel de doodstraf, maar omdat ik een 
genadige God ben zal ik het maar vergeten en laat ik je in leven.” Als God dat zou doen, zou hij wel een 
genadige God zijn, maar dan is hij niet langer eerlijk en rechtvaardig en hij is ook niet langer heilig! Stel 
je eens voor dat een aardse rechter tegen een misdadiger zou zeggen: “Ik weet natuurlijk wel dat je die 
bank hebt beroofd en een bankbediende hebt doodgeschoten, maar ik ben zo genadig dat ik vergeet wat er 
is gebeurd en ik laat je vrij!”  

Is die rechter dan een rechtvaardige rechter? _____________. Verdient een misdadiger het om gestraft te 
worden? ________. Behoren schuldige mensen te worden gestraft? _________ Ben jij volgens Romeinen 
3:19 en 3:23 iemand die schuldig is? ________. Verdien jij het om gestraft te worden? _______ Welke 
straf verdien jij? ________________________. 

Lees Deuteronomium 25:1-2. Als iemand rechtvaardig is (onschuldig) dan behoort een rechter hem in het 
gelijk te stellen, hem te rechtvaardigen (te verklaren dat hij onschuldig is). Als de persoon onschuldig is 
dan hoort de rechter te zeggen: “U bent niet schuldig!” Als de persoon wel schuldig is, dan moet hij 
veroordeeld worden.  

Lees Deuteronomium 25:2. Als de schuldige man stokslagen verdient, zou de rechter hem dan ongestraft 
moeten laten vertrekken? ________________ 

Je herinnert je nog wel, dat God de rechtvaardige Rechter is. Is God wel eens oneerlijk? __________. 
Maakt Hij wel eens een fout? ___________. Ziet en begrijpt God alle dingen? __________. Kent God 
alle feiten (alle dingen zoals die werkelijk zijn gebeurd)? ___________. Doet God wel eens iets 
verkeerd? ____________. Is God wel eens onrechtvaardig (oneerlijk)? _____________. Is er wel eens 
een misdaad (zonde) geweest die God niet heeft gezien? _____________. Blijft er wel eens iets 
verborgen voor Gods ogen (Hebreeën 4:13)? ___________. Is Gods uitspraak als Rechter wel eens 
verkeerd? ____________. Dus, als God de perfecte Rechter naar jou kijkt, wat is dan zijn oordeel? 
______________________. En wat zal op grond van dat oordeel de straf zijn? _____________________.  
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FEIT NUMMER 4:  Christus betaalde de straf in onze plaats! 
Wij verdienen dus de _______________straf en die straf m____________ worden voltrokken! We zijn 
allemaal veroordeelde zondaren en verdienen de eeuwige dood in de VUURPOEL (de hel), die ook 
genoemd wordt de t________________   ______________ (lees Openbaringen 20:14 en 21:8), maar: 
God zond zijn geliefde Zoon in de wereld (lees Johannes 3:17) niet om een __________________ over 
de wereld te vellen maar om de wereld door hem te ___________________! De Heer Jezus kwam om de 
DOODSTRAF voor mij te betalen! Hij name mijn plaats in en hij stierf voor mij! Vul de ontbrekende 
woorden in onderstaande afbeelding in. 

 Figuur 3 

  

 
Aarde 

GOD 
de 

volmaakte 
RECHTER 

Heilige Geest 

Vader 

IK 

De uitspraak is “Je bent __________________” 
(Romeinen 3: 19, 23)  
De straf: “Je verdient de _________________ “ 
(Romeinen 6:23) 

Zoon 
1 Timoteüs 1:15 

Jezus zegt: “Ik betaal de __________straf voor jou! 
Ik zal sterven zodat jij kunt leven!”  
(1 Korintiërs 15:3)  

 

Wat deed de Heer volgens 1 Korintiërs 15:3 voor jou? ________________________________________. 
Jezus betaalde de doodstraf die wij verdienden! In Romeinen 5:6 zien we dat Christus ge_____________ 
is. Voor wat voor soort mensen stierf Hij? ____________________________________. In Romeinen 5:8 
ontdekken we dat zelfs toen wij nog _____________________ ____________ Christus voor ________ 
ge_______________ is. Voor wiens zonden heeft Christus zich volgens Galaten 1:4 aan het kruis laten 
nagelen? ____________________ Dus: wie betaalde de straf voor onze zonden? ___________________ 
Wie verdiende het om de straf voor onze zonden te betalen? _______________ Wie betaalde de straf ook 
al verdiende hij die niet? ___________________. 
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Wiens zonden droeg Christus in zijn lichaam aan het kruishout (1 Petrus 2:24)? _________________ 
Wat denk je dat ‘kruishout’ betekent in dit vers (vergelijk dit vers met Handelingen 5:30 en 10:39)? 
________  __________________________________________. Hoeveel keer is Christus voor de zonden 
gestorven? (1 Petrus 3:18)? ________________ Dus: is het noodzakelijk dat Christus nogmaals sterft aan 
het kruis? _________ Wie is de Rechtvaardige waarover in dit vers wordt gesproken? _______________ 
Wie zijn de onrechtvaardigen?________________________________ Christus stierf voor ons opdat wij 
door hem ____________________________ voor God konden worden (2 Korintiërs 5:21). Wie kende 
geen zonde? _______________ Wie werd voor ons tot zonde gemaakt? ____________ Waarom werd Hij 
voor ons tot zonde gemaakt? _____________________________________________ . 

 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 31 tot en met dag 33 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 34 tot en met dag 36 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
Vraag 1 
Lees Jesaja 53 en omcirkel in het lijstje hieronder ieder vers dat iets vertelt over Christus die stierf voor 
onze zonde: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Vraag 2  
De volgende uitspraken zijn Goed of Fout. Zet een G voor de goede uitspraken en een F voor de foute: 
1. _____  De vijanden van Jezus zouden hem kunnen doden wanneer ze maar wilden. 
2. _____  Jezus gaf zijn leven vrijwillig aan het kruis.  
3. _____  Het was absoluut noodzakelijk dat Christus stierf zodat wij konden worden gered.  
4. _____  Petrus wilde niet dat Christus zou worden gedood. 
5. _____  Als God de rechtvaardige Rechter naar jou kijkt en naar de manier waarop jij hebt geleefd, zal 

zijn uitspraak zijn: “Niet schuldig!” 
6. _____  Alle mensen zijn schuldig voor God, maar omdat God ons liefheeft en genadig is straft hij ons 

niet voor onze zonden. 
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7. _____  Het loon van de zonde is een reis naar de hemel. 
8. _____  De doodstraf betekent alleen dat we lichamelijk moeten sterven. 
9. _____  Een heilig God moet rechtspreken en zonde straffen. 
10. ____  Alle mensen zullen de eeuwigheid doorbrengen in de ‘vuurpoel’ (de hel). 
11. ____  Niemand zal de eeuwigheid doorbrengen in de ‘vuurpoel’ (de hel). 
12. ____  De ‘vuurpoel’ wordt ook wel genoemd de ‘tweede dood’ en dat betekent: afgescheiden zijn 

van God en een eeuwige straf krijgen. 
13. ____  Een eerlijke en rechtvaardige rechter is iemand die een misdadiger niet straft. 
14. ____  God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. 
15. ____  Jezus stierf als mijn plaatsvervanger, wat betekent dat hij in mijn plaats is gestorven. 
16. ____  Jezus is de Rechtvaardige, die voor onrechtvaardigen - dus ook voor mij - stierf. 
17. ____  Jezus stierf zodat ik kan leven! 
18. ____  God toonde zijn grote liefde voor ons door te vergeten dat wij zondaren zijn. 
19. ____  God toonde zijn grote liefde voor ons door zijn Zoon te zenden om te sterven voor onze 

zonden. 
20. ____  Ik geloof met mijn hele hart, dat de Heer Jezus de doodstraf betaald heeft voor mijn zonden en 

ik zal altijd dankbaar zijn voor wat hij voor mij aan het kruis heeft volbracht! 
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Niet door te proberen de wet te volbrengen 

Niet door goede werken te doen 
Niet door onze eigen inspanningen 

Niet door het doopwater 
 MAAR uit genade door het geloof 

 
 
 
 
1)  Niet door te proberen de wet te volbrengen (volbrengen = helemaal uitvoeren) 
Hoeveel mannen en vrouwen zijn volgens Romeinen 3:20 in de ogen van God onschuldig omdat ze de 
wet naleven? _______________________. Worden mensen gerechtvaardigd door de wet na te leven (zie 
Galaten 2:16)? ______________. Als mensen gered kunnen worden door zich aan de wet te houden, zou 
het dan nodig zijn geweest dat Christus stierf aan het kruis (Galaten 2:21)? ____________. Met welke 
drie woorden wordt in Romeinen 7:12 de wet beschreven? 1) ______________ 2) __________________ 
3) ______________. Denk je dat het voor een zondig mens mogelijk is zich volledig aan Gods heilige 
wet te houden (lees Romeinen 7:7-14)? _____________. Zou het voor zondige mensen mogelijk zijn zich 
op een volmaakte wijze te houden aan de Tien Geboden (lees Exodus 20:1-17)? ____________. Lees 
Jakobus 2:10. Stel je iemand voor die alle geboden van God perfect gehoorzaamt, met uitzondering van 
één. Is hij dan iemand die zich wel of niet aan de wet gehouden heeft? ____________________________ 
Heeft die persoon dan de wet overtreden? _________.  

 
 
Het overtreden van de wet wordt in de Bijbel ook wel genoemd: 
het ‘verbreken’ van de wet (bijvoorbeeld volgens de NBG-
vertaling van Johannes 10:35). Denk eens aan een ketting waaraan 
één schakel ontbreekt. 

Je zou kunnen zeggen: “Ach er ontbreekt maar één schakeltje… het is nog steeds een perfecte ketting.” 
Maar klopt dat wel? Is zo’n ketting niet gewoon een ‘gebroken’ (kapotte) ketting? __________________. 
Denk eens aan iemand die een moord heeft begaan, maar die verder keurig heeft geleefd. Heeft deze 

Dag 40 

Dag 41 



Hoofdstuk 4: Hoe wordt iemand gered?  -  pagina 39 
 

 

persoon Gods wet ‘verbroken’ (Jakobus 2:11) ______________. Galaten 3:10 laat ons duidelijk zien wat 
iemand moet doen als hij hoopt gered te worden door zich aan de wet te houden. Hij moet zich houden 
aan ___________ wat geschreven is in het boek van de _________. Denk je dat een zondig mens dat ooit 
voor elkaar krijgt? _____________.  

Denk eens na over enkele van de Tien Geboden (Exodus 20; Deuteronomium 5) 

 Geef een eerlijk antwoord: 
 
 
 
 

 
 

 
Wie denk je dat de enige Persoon is geweest in de wereldgeschiedenis die zich altijd volmaakt aan de wet 
heeft gehouden? ___________________________________. Het doel van Gods wet is om mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes te laten zien hoe slecht ze werkelijk zijn “want de ____________ leert ons 
de __________ kennen” (Romeinen 3:20). De wet kon nooit iemand redden, ze kon alleen de mensen 
laten zien dat ze absoluut een Redder nodig hadden. Denk eens even aan een spiegel. Het doel van een 
spiegel is om ons te laten zien dat we bijvoorbeeld een vuile veeg op ons gezicht hebben, maar we 
zouden die spiegel toch nooit gebruiken om het vuil ervan af te halen. Nee, de spiegel maakt ons 
duidelijk dat er water en zeep nodig zijn. Zo gaf God de WET om ons aan te sporen om tot het LAM 
VAN GOD te komen, de Heer Jezus, die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). De wet kon 
ons niet _______________________ maken (Galaten 3:21), maar ons alleen veroordelen. Als een 
zondaar oog in oog staat met de heilige en rechtvaardige wet van God, dan kan hij alleen maar zeggen: 
“Ik ben schuldig!” (Romeinen 3:19). Maar gelukkig heeft God iets gedaan wat de wet nooit kon doen: Hij 
zond zijn eigen _____________ naar de wereld om ons zondeprobleem op te lossen (Romeinen 8:3)! 
Neem nu tijd om God te prijzen voor het Lam! 

 

 

Heb jij God altijd de eerste plaats in je leven gegeven, boven al het andere?  ________                   
Heb je de naam van God eens op een oneerbiedige wijze gebruikt? (vloeken)  ________ 
Heb je wel eens iets gestolen?        ________ 
Heb je wel eens verkeerde gedachten gehad (Matteüs 5:28)?    ________ 
Heb je wel eens heel erg verlangd naar iets dat van een ander was?   ________ 
Heb je wel eens gelogen?        ________ 
Ben je wel eens ongehoorzaam geweest aan je ouders?     ________ 

Dag 42 
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Hoe wordt iemand gered? 
2)  Niet door goede werken 
In Jesaja 64:5 lezen we dat al onze gerechtigheid is als het kleed van een _________________________ 
vrouw. We zijn vuil (onrein) geworden in Gods ogen als gevolg van onze zonden. Lees Efeziërs 2:1-10 
en probeer de twee verzen te vinden die ons laten zien dat een mens niet kan worden gered door goede 
daden te doen. Welke verzen zijn dat? _____________________. En welk vers van dit bijbelgedeelte laat 
ons zien dat als iemand eenmaal is gered, zijn leven gevuld behoort te zijn met goede daden? Vers: _____  

Welk vers in Titus 3:1-8, leert ons dat iemand niet gered wordt door goede werken? _________. Welk 
vers in hetzelfde bijbelgedeelte leert ons dat zij die gered zijn zich erop behoren toe te leggen om goede 
daden te doen? __________. Als redding door het doen van (goede) daden tot stand zou komen, zouden 
de mensen kunnen gaan opscheppen over de vele dingen die ze hebben gedaan om hun redding te 
verdienen. Maar het woord van God laat duidelijk zien, dat mensen niet gered kunnen worden door het 
doen van goede daden. Er is dus voor iemand die gered is geen enkele reden om zich ergens op te laten 
____________________ (lees Efeziërs 2:9, Romeinen 3:27 en 4:1-5). De Bijbel gebruikt hier in de NBG-
vertaling het woordje ‘roemen’, wat in dit verband betekent: opscheppen, trots zijn op wat je zelf hebt 
bereikt. Roemde de Farizeeër in Lucas 18:9-14 over zijn eigen goede daden? ___________ In welk vers 
lees je dat hij trots is op de goede daden die hij doet? ___________ Was deze Farizeeër gered (lees de 
verzen 13-14)? _________ Probeer je eens voor te stellen dat jij nu in de hemel voor de Heer staat. Zet 
een akkoordteken () voor de zin die het beste beschrijft wat je dan tegen Hem zou willen zeggen: 

 

 

 
 
Wie is het die zó in de gelovige werkt dat die gelovige in staat is om goede daden te verrichten waarmee 
God blij is (lees Filippenzen 2:13 en Hebreeën 13:20-21)? ______________. Lees in Kolossenzen 1:9-10 
het gebed van Paulus voor de gelovigen in de stad Kolosse. Wilde Paulus dat deze gelovigen God zouden 
behagen (blij maken) door een leven te leven dat vol was van goede werken? _______________. Hoeveel 
goede daden kan een gelovige verrichten zonder de hulp van de Heer (Johannes 15:5)? ______________. 

Dag 43 

1. __________ "Heer, ik ben hier bij U in de hemel omdat ik U altijd trouw geweest ben 
en altijd erg mijn best heb gedaan om goed te leven en om dingen te doen die goed 
waren in uw ogen.” 
2. __________ "Heer, de enige reden dat ik hier bij u in de hemel ben is omdat Christus 
van mij hield en aan het kruis voor mijn zonden stierf. Ik sta hier vandaag alleen dankzij 
Christus en om wat hij voor mij heeft gedaan.” 

Dag 44 
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We weten dat de ongeredde mens Christus niet in zijn leven heeft (1 Johannes 5:12). Denk je dat die 
ongeredde mens dan toch in staat is goede daden te doen waarmee de Heer werkelijk blij is (lees 
Romeinen 8:8-9)? _______________. Wat is volgens de woorden van de Heer Jezus in Johannes 6:28-29 
het belangrijkste ‘werk’ dat een mens moet doen om God te behagen? ____________________________ 
Inderdaad, zonder ______________ (Hebreeën 11:6) is het __________________ God vreugde te geven!  

De volgende twee uitspraken zijn verkeerd en kunnen eigenlijk alleen worden uitgesproken door iemand 
die de waarheid van God niet begrijpt. De eerste uitspraak is: 

 
 

Wat is volgens Handelingen 16:31 Gods eenvoudige en heldere opdracht voor een zondaar? 
____________________________________________________________________________. 
Wat is dus het eerste wat God wil dat de ongeredde mens doet? _________________________. 
 

 

De tweede uitspraak: 

 

Wat is volgens 2 Timoteüs 2:19 Gods opdracht voor iemand die zegt een christen te zijn? ____________ 
__________________________________________________________________________. Als iemand 
werkelijk gered is en zich (dus) bewust is van wat Christus voor hem deed aan het kruis van Golgotha, 
denk je dan dat hij een verlangen heeft om voortaan zó te leven dat God daarmee blij is? ____________. 
Als iemand gered is wil hij dan leven voor zichzelf of voor Christus (2 Korintiërs 5:15)? _____________. 

Goed of fout vragen: 
 
 
 
 
 

1) "Ik weet dat ik een zondaar ben en om gered te worden moet ik stoppen 
met roken, drinken en zondig leven en ik moet ook een goede kerk gaan 
zoeken en mijn Bijbel elke dag gaan lezen." 

2) "Als ik gered ben kan ik voortaan leven op de manier die ikzelf leuk vind, 
want een mens wordt immers niet gered door goede daden maar door geloof.” 

Dag 45 

1. _______  Het eerste wat een ongeredde mens moet doen is al zijn slechte gewoonten en 
zondige praktijken opgeven. 

2. _______  Een mens wordt niet gered door goede werken. 
3. _______  Als iemand eenmaal gered is, maakt het niet veel meer uit hoe hij leeft. 
4. _______  Als geredde mensen behoren we vrucht te dragen door onze goede werken. 
5. _______  De gelovige is in staat goede werken te doen omdat God in hem werkt. 
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Hoe wordt iemand gered? 
3)  Niet door zijn eigen inspanningen 
We hebben al eerder gezien, dat de mens zonder God zondig, slecht, verloren, dood en blind is. Daarom 
is het voor de mens onmogelijk om zichzelf te verlossen! In Efeziërs 2:8 zegt het woord van God 
duidelijk dat redding niet uit _______________ komt, maar een g_________________ van God is. Lees 
Titus 3:5. Wordt een mens gered door zijn eigen inspanningen en goede daden? __________. God redt 
een mens uit g______________ en niet door iets wat de mens heeft gepresteerd. Als onze redding 
afhankelijk zou zijn van menselijke inspanningen, dan zou niemand van ons dat voor elkaar krijgen! 
ONZE REDDING KOMT GEHEEL EN AL VAN DE HEER!  

Hoe wordt iemand gered? 
4) Niet door het doopwater 
De volgende bijbelteksten zijn gedeeltelijk verkeerd opgeschreven. Verbeter ze door de onjuiste woorden 
door te strepen: 
Johannes 3:16  Opdat iedereen die in hem gelooft en gedoopt is niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft.  

Johannes 3:36  Wie in de Zoon gelooft en gedoopt is, heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil 
gehoorzamen en niet gedoopt is zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn 
blijft op hem rusten.  

Johannes 6:47  Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft en gedoopt is, heeft eeuwig leven.  

Johannes 5:24  Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij 
gezonden heeft en gedoopt is, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel 
uitgesproken.  

1 Johannes 5:12  Wie de Zoon heeft en gedoopt is, heeft het leven.  

Marcus 16:16  Wie gelooft en zich laat dopen zal worden gered, maar wie niet gelooft en niet 
gedoopt is, zal worden veroordeeld.  

Handelingen 16:31 Geloof in de Heer Jezus en laat u dopen en u zult gered worden, u en uw huis-
genoten.  

Dag 46 
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Goed of fout vragen: 
1. __________ De waterdoop is echt nodig om gered te worden (Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5). 
2. __________  De waterdoop is een noodzakelijke stap in gehoorzaamheid nadat iemand is gered 

(Handelingen 10:48; Matteüs 28:19-20; Handelingen 2:38). 
3.__________  In Marcus 16:16 lezen we dat iemand wordt veroordeeld als hij zich niet laat dopen. 
4.__________  Volgens Handelingen 2:41 en Handelingen 8:36-37 waren de mensen die zich lieten 

dopen al tot geloof gekomen voordat ze waren gedoopt en dus waren ze al gered! 
Met andere woorden: ze kwamen eerst tot geloof en lieten zich daarna dopen. 

5.__________  De gelovige laat zich in water dopen om gered te worden.  
6.__________  Dopen in water is iets dat een geredde persoon laat doen.  
7.__________  Het doopwater reinigt ons van alle zonden (Efeziërs 1:7; 1 Johannes 1:7). 
8.__________  In Marcus 16:16 lezen we dat de ongelovige is veroordeeld, ongeacht of hij nu wel of 

niet in water is gedoopt.  
9. __________  In Matteüs 1:21 lezen we dat het de waterdoop is waardoor mensen gered worden 

van hun zonden. 
10. _________  Titus 3:5 leert ons dat iemand alléén wordt gered door de genade van God en niet 

door iets wat we zelf presteren. 
Lees Handelingen 16:31. Wordt iemand gered op het moment dat hij tot geloof komt in de Heer Jezus 
Christus, of wordt hij gered op het moment dat hij wordt gedoopt in water? ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Tot nu toe hebben we geleerd dat iemand niet wordt gered door te proberen zich aan de wet te houden, 
door goede werken te doen of door zijn eigen inspanningen en ook niet door zich te laten dopen in water. 
Nu komen we op het punt om te zien waardoor iemand wél wordt gered: UIT GENADE DOOR HET 
GELOOF!  

 
Hoe wordt iemand gered? 

5)  Alleen uit genade door het geloof in Christus 
Efeziërs 2:8 “Door zijn _____________ bent u immers  _______________, dankzij uw _____________.” 

Dag 47 

Dag 48 
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Genade is Gods enorme goedheid voor mij die ik op geen enkele manier heb verdiend! Volgens Titus 3:4 
kunnen we zeggen dat genade is: “de _________________ en _______________________ van 
________ onze _______________” voor zondige mensen die niets anders verdienden dan de doodstraf!  

Lees nog eens in Titus 3:3 hoe de mens daar wordt 
beschreven. Als je er aan denkt wat voor soort mensen wij 
waren en wat de Heer Jezus voor ons deed, dan begrijp je 
de volgende versregels beter. 
 
God kan zo goed en genadig zijn voor ons, verloren zondaars, DOOR WAT JEZUS VOOR ONS DEED 
AAN HET KRUIS! Romeinen 3:24 zegt: “iedereen wordt uit ______________, die __________ kost, 
door God als een _________________________ (daarmee wordt bedoeld dat we nu zuiver, zonder 
schuld zijn)  aangenomen omdat hij ons door ________________________  _________________ heeft 
______________.”  

Geloof is God eenvoudigweg houden aan zijn Woord en handelen op grond van WAT HIJ DAARIN 
HEEFT GEZEGD! God heeft het gezegd! Ik geloof het! Dan staat het vast! 

Geloof is aannemen dat wat God zegt waar is. Voordat we kunnen geloven en vanuit zijn Woord leven, 
moeten we het eerst horen (of lezen). Daarom lezen we in Rom. 10:17 “Dus door te _________________ 
komt men tot ________________, en wat men ______________ is de _______________________ van 
___________________” Echt geloof moet gebaseerd zijn op betrouwbare feiten en het fundament van 
ons geloof is het geschreven woord van God.  

 
Abraham was een man van geloof (lees Genesis 15:6; Romeinen 4:3-5 en Galaten 3:6-9). Abraham was 
sterk in zijn geloof omdat hij geloofde dat wat God had beloofd zeker zou gebeuren. Lees Romeinen 
4:19-21. In dit gedeelte lezen we dat Abraham “niet twijfelde aan Gods b______________________; zijn 
geloof ________________ hij __________, integendeel, hij werd _________  ___________________en 
bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij _________________ was te ___________ 
wat hij had _________________” Is God in staat zich aan zijn beloften te houden? ________.Is God in 
staat te DOEN wat Hij zegt? __________ Zal God altijd precies doen wat Hij zegt? ____________. Zal 
alles wat God zegt altijd gebeuren? (lees Genesis 1:3)? ________ Ken je één belofte van God die niet is 
uitgekomen? _________ Kunnen wij “JA” en “AMEN” zeggen als we één van Gods beloften hebben 
gelezen (lees 2 Korintiërs 1:20)? _________ Wat is volgens Titus 1:2 het enige dat God niet kan doen? 
__________________________. We weten uit Hebreeën 6:18 dat het voor God onmogelijk is om te 
__________________. Daarom is alles wat God zegt waar en dat behoren we te geloven, te vertrouwen, 

Genade Gods, oneindig groot,               ‘k mag leven na mijn dood.             Geheel verloren in 

Dag 49 
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te gehoorzamen en er uit leven! Aan welke vreselijke zonde maken we ons schuldig als we het woord van 
God niet geloven (lees 1 Johannes 5:10)? ___________________________________________________ 

Geloof is (onder meer) met volkomen toewijding, heel precies en direct reageren op wat God heeft 
gezegd! 

Iemand die gelooft reageert niet halfslachtig, maar geheel toegewijd aan het woord van God. Als God 
hem een opdracht geeft, zal iemand die gelooft die opdracht beantwoorden door te g_________________ 
(Hebreeën 11:8). Als God een belofte geeft, zal iemand die gelooft die belofte als waarheid aannemen, er 
van overtuigd zijn dat het zal gebeuren, er verlangend naar uitzien, er zeker van zijn, er op wachten, zich 
er aan vasthouden en de vervulling van die belofte nog voor het gebeurt ‘begroeten’ (lees Hebreeën 
11:11,13)! 

 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 40 tot en met dag 42 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 43 tot en met dag 45 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 

Dag 50 

Dag 51 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 46 en dag 47 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 48 en dag 49 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 52 

Dag 53 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 
Vraag 1 Waarom kunnen mensen niet gered worden door goed te leven, veel goede werken te doen 

en zich zo goed mogelijk aan Gods regels te houden? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 2  Waarom was de wet in het Oude Testament voor het volk Israël nodig als het hen toch nooit 
zou lukken die voor 100% te houden? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 3 Waarom is het voor een christen belangrijk om goede werken te doen als hij er toch niet 
door wordt gered? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 4 Waardoor worden in het leven van iemand die christen is geworden steeds meer 
veranderingen zichtbaar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Dag 54 + 55 
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Vraag 5 Waarom is de waterdoop geen voorwaarde om gered te worden? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 6 Wat moet een mens precies doen om gered te worden? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 7 Wat wordt bedoeld met ‘genade’ (we worden immers ‘uit genade door het geloof in 
Christus’ gered)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 8 Abraham was een man van geloof, maar wat is geloof eigenlijk? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Vraag 9 Wat betekent ‘geloven’ voor jou persoonlijk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

GELOOFSFEIT NUMMER 1 
Jezus Christus is de enige Redder                                            

Hoeveel wegen zijn er volgens Johannes 14:6 tot de Vader? ___________ Hoeveel wegen zijn er dus om 
gered te worden? ________________ Wie is de enige deur waardoor we kunnen binnengaan om gered te 

Dag 56 
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worden (Johannes 10:9)? ____________________________. Wat is de enige Naam op aarde die de mens 
redding biedt? (Lees Handelingen 4:10-12)? ________________________________________________ 

GELOOFSFEIT NUMMER 2 
Jezus Christus is gestorven en opgewekt voor onze redding                

(Romeinen 4:25 en 2 Korintiërs 5:15) 

Romeinen 4:25: De Heer Jezus is ____________________ om _______ zonden en werd _____________ 
omwille van onze rechtvaardiging. ‘Rechtvaardiging’ wil zeggen: Jezus nam onze schuld en straf van de 
zonde weg en bracht ons terug in een zuivere (zondeloze) positie ten opzichte van God. We hebben in de 
voorgaande hoofdstukken al over de dood van de Heer Jezus gesproken. Lees nu 1 Tessalonicenzen 4:14. 
Een christen is iemand die gelooft dat Jezus is _____________________ en ______________________. 
Wat moeten we volgens Romeinen 10:9 met ons hart geloven om te worden gered? _________________ 
___________________________________________________________ (Lees ook 1 Korintiërs 15:1-4) 

GELOOFSFEIT NUMMER 3 
Jezus Christus is in staat om te redden  

Hebreeën 7:25: “Zo _____ hij ieder die door hem tot God komt _________________  ______________,”  

Matteüs 1:21: “Geef hem de naam ______________, want hij 
zal zijn volk __________________ van hun zonden.’  

Dus de naam ’Jezus’ betekent (omcirkel het juiste antwoord):  
 

Lees Matteüs 19:25-26. Is het mogelijk dat zondige mensen gered worden? ________________________ 
Lees 1 Timoteüs 1:15-16. Als Christus Paulus kon redden (EN DAT HEEFT HIJ GEDAAN!), is Hij dan 
in staat (heeft Hij dan de macht) om ook andere zondaars te redden? _____________________________ 
 
 

GELOOFSFEIT NUMMER 4 
Jezus Christus wil redden 

Zal Jezus ooit een zondaar weigeren die tot hem komt om gered te worden (Johannes 6:37)? __________ 
Wat is Gods wil (verlangen) voor alle mensen? (1 Timoteüs 2:3-4) _______________________________ 

a.  Messias    
b.  Zoon van God 
c.  Redder     
d.  Heer  

Dag 57 
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GELOOFSFEIT NUMMER 5 
Jezus Christus zal alle mensen redden, die op Hem en Hem alleen 

vertrouwen als hun Redder (Johannes 3:16) 

Om FEIT NUMMER 5 goed te begrijpen moeten we vanuit het Nieuwe Testament de vijftien beloften 
bestuderen die te maken hebben met onze redding. Het zijn voorwaardelijke beloften. Wat dat voor 
beloften zijn? Een eenvoudig voorbeeld maakt dat duidelijk: Iemand zegt tegen je: “Als jij deze kranten 
in deze buurt bezorgt, krijg jij 15 euro.” Wat is de belofte? Je krijgt 15 euro. Wat is de voorwaarde (wat 
moet je eerst doen)? Je moet die kranten in de wijk bezorgen. Zulke ‘voorwaardelijke beloften’ kom je 
ook in de Bijbel tegen: ALS de zondaar iets doet dan belooft God ook iets te doen. Met andere woorden: 
voordat God de belofte vervult, moet de zondaar wel eerst de voorwaarde vervullen. Als de zondaar doet 
wat van hem verwacht wordt, dan zal God zich vast en zeker aan zijn belofte houden. Vergeet nooit dat al 
die beloften gegeven zijn door een God die niet kan liegen (Titus 1:2). 
Als we die vijftien beloften die te maken hebben met onze redding bestuderen, letten we vooral op twee 
dingen:  
1)  Eerst gaan we na wat de verantwoordelijkheid is van de zondaar. Dat is precies wat de 

gevangen-bewaarder wilde weten in Handelingen 16:30 toen hij aan Paulus en Silas vroeg, “Wat 
moet ik doen om gered te worden?” Een goede vraag!  

2)  Vervolgens zien we wat God belooft te doen voor de zondaar die op de juiste manier handelt.  
In de volgende opgave zijn de eerste drie verzen al ingevuld, zodat je kunt zien wat de bedoeling is. Lees 
daarna elk volgend vers zorgvuldig en behandel dat op dezelfde wijze als de eerste drie verzen.  
1) Matteüs 11:28  

a) De zondaar moet tot Christus komen  
b) God belooft de zondaar rust     

2) Johannes 1:12 
a) De zondaar moet Christus aannemen en in zijn naam geloven  
b) God belooft de zondaar dat hij een kind van God zal worden  
   

3) Johannes 3:16 
  a) De zondaar moet geloven in (zijn vertrouwen stellen op) Christus  

b) God belooft de zondaar dat hij niet verloren zal gaan maar eeuwig zal leven 

4) Johannes 3:18 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________ 
b) God belooft de zondaar _________________________________________________ 
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5) Johannes 3:36 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________  
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________  

 

6) Johannes 5:24 
a) De zondaar moet ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7) Johannes 6:35 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________  
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________ 

8) Johannes 6:37 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________ 
b) God belooft de zondaar________________________________________________________ 

9) Johannes 6:47 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________ 
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________  

 
 
10) Johannes 10:9 

a) De zondaar moet _____________________________________________________________ 
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________ 

11) Johannes 11:25 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________  
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________  

12) Handelingen 10:43 
a) De zondaar moet______________________________________________________________  
b) God belooft de zondaar_________________________________________________________  

Dag 58 

Dag 59 
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13) Handelingen 16:31 
  a) De zondaar moet _____________________________________________________________ 

b) God belooft de zondaar ________________________________________________________ 

14) Romeinen 10:9 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________  
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________ 

15) Romeinen 10:13 
a) De zondaar moet _____________________________________________________________  
b) God belooft de zondaar ________________________________________________________ 
 

 
 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 56 en dag 57 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 58 en dag 59 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
De antwoorden op de volgende vragen zijn eenvoudig in deze les te vinden. 
Vraag 1 De vijf belangrijkste geloofsfeiten moet je eigenlijk uit je hoofd kennen. Probeer ze 

eens op te schrijven zonder op de voorgaande bladzijden te kijken. 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 

Vraag 2  Leg uit wat een ‘voorwaardelijke belofte’ is en geeft een voorbeeld uit de Bijbel. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Veel mensen hebben er geen behoefte aan om zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze 
allerlei redenen. Bijvoorbeeld: ze voelen zich zonder Jezus ook wel gelukkig of ze denken dat er toch 
geen leven is na de (lichamelijke) dood. In deze les willen we duidelijk maken, dat mensen in elk geval 
nooit kunnen zeggen dat ze zich niet door Jezus hebben laten redden (verlossen) omdat God zijn 
reddingsplan zo ingewikkeld heeft gemaakt, dat het voor de mens buitengewoon moeilijk is om zich te 
laten redden. Is het voor iemand die bijna verdrinkt zo moeilijk om zich te laten redden? Nee, hij hoeft 
alleen maar zijn handen uit te strekken naar zijn redders. Een zondig (verloren) mens hoeft niet meer te 
doen dan dat om gered te worden! 
 
1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) 
In Efeziërs 2:8 leren we dat gered worden een g_________________  ______ _________ is. Als iemand 
jou een geschenk geeft moet je daar dan voor betalen? ____________ Dus moeten wij God betalen als hij 
ons onze redding cadeau geeft? ______________. Wie heeft betaald voor onze redding (Lees 1 Korintiërs 
6:20 en 1 Petrus 1:18-19)? _______________________________ Wat is Gods geschenk aan ons volgens 
Romeinen 6:23? ________________  _________________. Gered worden is net zo gemakkelijk als een 
geschenk in ontvangst nemen! Je kunt er niet voor werken! Je kunt er ook niet voor betalen (lees maar in 
Handelingen 8:18-20)! We kunnen het niet verdienen door ons best te doen! Het enige dat we kunnen 
doen is het in ontvangst nemen! Het geschenk dat God ons wil geven vinden we alleen IN  ________ 
__________ (1 Johannes 5:11). 

Volgens 1 Johannes 5:11-12 moet je om Gods geschenk te ontvangen ook Gods ___________ ontvangen. 
De zondaar moet dus om gered te worden een Persoon ontvangen! Wat is volgens Johannes 3:16 Gods 
liefdesgeschenk aan de wereld? ____________________________________ In Johannes 1:12 lezen we 
dat we om kinderen van God te worden de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser (Redder) 
moeten ________________________! We zijn natuurlijk nooit in staat God iets terug te betalen voor het 
geweldige geschenk van zijn Zoon, maar wat kunnen we wél doen om onze dankbaarheid te tonen voor 
wat hij voor ons heeft gedaan (2 Korintiërs 9:15)? We kunnen zeggen: ___________________________ 
____________________________________________________________________________________! 

 
2) Gered worden is net zo gemakkelijk als eten en drinken (Johannes 6:35) 
Lees Johannes 6:35. Wie is het brood dat leven geeft? ________________ De persoon die in geloof tot 
Jezus komt zal geen _______________ meer hebben en de persoon die in hem __________________ zal 
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nooit meer ____________ hebben. Denk je dat de Heer Jezus hier spreekt over lichamelijke of geestelijke 
honger? __________________________ Vergelijk Johannes 6:54 met Johannes 6:40 en 47. Wat bedoelt 
Jezus als hij zegt: “Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt…”? (omcirkel het juiste antwoord): 

 

 

 

 
 

Lees Johannes 4:9-14. Het water dat we elke dag drinken kan een poosje voorzien in onze lichamelijke 
behoefte naar vocht (dorst), maar wie is de enige Persoon die ons ‘levend water’ kan geven dat onze 
diepste geestelijke behoefte voor altijd kan bevredigen? _________________________ Net zo eenvoudig 
als iemand een glas met water kan vullen en drinken, zo eenvoudig is het om Christus en hem alleen te 
gaan vertrouwen als onze Verlosser! 

3) Gered worden is net zo gemakkelijk als door een deur naar binnen gaan 
(Johannes 10:9) 
Door welke deur moet een persoon binnenkomen om gered te worden (Johannes 10:9)? ______________ 
________________. Christus vertrouwen is niet moeilijker dan door een deur ergens binnengaan! Maar 
als we Matteüs 7:13-14 lezen zien we toch dat er maar ___________________ door die deur binnengaan! 
En dat terwijl er toch geen andere deur en geen andere weg is (Johannes 14:6; Handelingen 4:12). 

 

4) Gered worden is net zo gemakkelijk als het openen van een deur 
(Openbaringen 3:20) 
Lees Openbaringen 3:20. Wat doet de Heer Jezus als Hij voor de deur staat? __________________ Denk 
je dat hij wil binnenkomen? ___________ Wat zijn de twee dingen die een zondaar volgens dit vers moet 
doen? 1) ______________________________ 2) ______________________________ Als hij deze twee 
dingen doet wat belooft Christus dan te doen? _______________________________________________  
___________________________________________________ (Opmerking: met de woorden ‘samen 
eten’ wordt bedoeld, dat de Heer Jezus als een Vriend met de gelovige wil omgaan). De Heer Jezus staat 
altijd klaar om iemand te redden die een beroep op hem doet om verlost te worden (Romeinen 10:13). 

a.  Het betekent dat we kannibalen moeten worden (een kannibaal is een menseneter). 
b.  Het betekent dat als we avondmaal vieren, het brood verandert in het lichaam van 

Christus en de wijn in zijn bloed en dat we dus werkelijk Christus lichaam eten en 
zijn bloed drinken. 

c. Het betekent dat als we avondmaal vieren we behoren te geloven en te gedenken dat 
Christus zijn zondeloze lichaam voor ons overgaf en dat zijn kostbare bloed vloeide 
voor onze zonden toen Hij stierf aan het kruis.  
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5) Gered worden is net zo gemakkelijk als kijken (Johannes 3:14-15) 
Lees Numeri 21:4-9. Vertrouwden de Israëlieten op God volgens de verzen 4 en 5 en waren ze Hem 
dankbaar of waren ze aan het klagen over hun problemen? ____________________________ Hoe strafte 
God volgens vers 6 het volk voor hun gebrek aan geloof? ______________________________________ 
Wat zei God dat Mozes moest maken (vers 8) ______________________. Nadat die was vervaardigd 
moest die aan een __________________ (lange stok) vastgemaakt worden. Wat moest het volk doen om 
genezen te worden van de dodelijke slangenbeten? ___________________________________________ 
In vers 9 lezen we dat iedereen die opkeek naar de koperen slang in _________________ bleef. 

Lees Johannes 3:14-15. Alle Israëlieten die opkeken naar de koperen slang bleven in leven! Alle mensen 
die hun oog vestigen op de Mensenzoon die tussen hemel en aarde aan het kruis heeft gehangen, zullen 
evenzo leven, maar dan voor eeuwig! Als iemand in geloof opkijkt naar het kruis van Golgotha, zal hij 
niet s__________________ maar hij zal voor e_________________  l______________.Lees ook Jesaja 
45:21-22 eens. In vers 22 zegt God: “K___________ terug naar _______ en laat je _________________“ 

 
 
Lees vandaag het gedeelte van dag 63 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen op wat je de 
belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 64 en dag 65 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 

 
De antwoorden op de volgende vragen kun je met een mede-christen bespreken 
 
 Vraag 1:  Hierna volgen vier uitspraken. Omcirkel de uitspraak waarmee jij het geheel of voor het 

grootste deel eens bent.  
  a. Het is niet moeilijk om je te laten redden. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en ik 

ben automatisch ook christen geworden. Ik vind het best fijn in de kerk en doe aan 
allerlei dingen mee. Het zit best goed met mij! 

 
b. Ik vind het heel moeilijk om me door Jezus te laten redden want dan moet ik wel 

erkennen dat ik een slecht mens ben en Hem echt nodig heb en daar ben ik het niet 
helemaal mee eens. 

 
c. Ik vind het helemaal niet nodig om gered te worden. Op de eerste plaats ben ik zeker niet 

slecht en op de tweede plaats: wat heeft het voor zin Jezus in je leven te vragen als er 
toch niets bestaat na de dood?  

 
d.  Ik heb me door Jezus laten redden want ik weet zeker dat ik zonder hem eeuwig verloren 

zou gaan. Ik heb hem heel bewust gevraagd in mijn leven te komen. Ik vertrouw geheel 
op wat hij voor mij heeft gedaan aan het kruis. Ik weet nu heel zeker dat ik een kind van 
God ben. 
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Vraag 2: Je hebt voor één van de in vraag 1 genoemde mogelijkheden gekozen. Geef voor elk van de 

uitspraken waarvoor jij niet hebt gekozen aan wat jij daaraan niet goed vindt. 
 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________  
 
Vraag 3:  Je kent ongetwijfeld wel mensen die niet geloven in de Heer Jezus als hun persoonlijke 

Redder. Wat zou jij - die Jezus wél kent als je Verlosser - voor hen kunnen betekenen?  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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IK WERD EEN KIND VAN GOD (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) 
In 1 Johannes 3:10 lezen we dat de mensen ingedeeld kunnen worden in twee groepen: (1) kinderen van 
________ en (2) kinderen van de _________________ Lees 1 Johannes 3:12 en Genesis 4:1-8. Wat denk 
je: was Kaïn een kind van God of een kind van satan? ____________  

In Johannes 8 lezen we over een gesprek tussen Jezus en de Farizeeën (de religieuze leiders van de 
Joden). Wat probeerden deze mensen met Jezus te doen (vers 37)? _______________________________ 
Wie dachten deze mannen dat hun vader was (vers 41)? ___________________ Als iemand Christus niet 
liefheeft, kan God dan de Vader van zo iemand zijn (vers 42)? _______ Wie was volgens Jezus hun vader 
(vers 44)? _____________________ Geloofden de Farizeeën de ware woorden die Jezus sprak (vers 45)? 
_____________ Als iemand niet luistert naar en gelooft in het woord van God, kan hij dan toch een kind 
van God zijn (vers 47)? __________ Waarom luisterden de Farizeeën niet naar het woord van God en 
geloofden zij niet wat Jezus zei (vers 47)? __________________________________________________ 
Waren de Farizeeën erg gelukkig met wat Jezus hen vertelde (vers 59)? ____________ Waren zij in staat 
Christus te doden? ________  

Werden we volgens Efeziërs 2:1-3 kinderen van God door een lichamelijke geboorte? ________ Hoe kan 
iemand dan een kind van God worden (Johannes 1:12)? _______________________________________ 
Dus om een kind van God te worden moet je ‘opnieuw geboren’ worden (Johannes 1:13 en Johannes 3:1-
7). Als iemand gered is wordt hij onmiddellijk lid van Gods huisgezin. Hij mag volop genieten van de 
relatie met God die hij daarvoor niet had, en hij kan nu uitroepen “ABBA __________________” (lees 
Romeinen 8:15-16 en Galaten 4:6). Het woord ‘Abba’ is een intiem woord wat ‘papa’ betekent; het wordt 
vaak gebruikt door jonge kinderen. Wie had net als wij een diepe, intieme relatie met Vader God? 
(Marcus 14:36)? ____________________________ 
 

 

Wat is volgens Efeziërs 6:1 en Kolossenzen 3:20 een belangrijke verantwoordelijkheid die kinderen 
hebben ten opzichte van hun ouders? ___________________________ Wat is als kinderen van God onze 
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eerste verantwoordelijkheid ten opzichte van onze Hemelse Vader? ______________________________ 
Dus we moeten ons gedragen als _________________________________ kinderen (Lees 1 Petrus 1:14). 

In Efeziërs 5:1 lezen we dat we het __________________ van God behoren te zijn als _______________ 
die hij liefheeft. Kinderen volgen vaak het voorbeeld van hun ouders na. Ze lijken niet alleen uiterlijk op 
hun ouders, maar ook in hun doen en laten. Als mensen die in Christus geloven moeten wij steeds meer 
op onze hemelse Vader gaan lijken:  

 

 

 
 

 

Lees 1 Petrus 2:2 en 2 Petrus 3:18. Wat wil God dat zijn kinderen doen? __________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

IK WERD GERECHTVAARDIGD (Romeinen 3:24; 1 Korintiërs 6:11) 
Hoeveel rechtvaardige (onberispelijke, zondeloze) mensen zijn er volgens God (Romeinen 3:10)? ______ 
Wie is de enige Rechtvaardige (1 Johannes 2:1 en 1 Petrus 3:18)? _______________________________ 
Wie wordt er bedoeld met de ‘rechtvaardige dienaar van God’ in Jesaja 53:11? _____________________ 
Wie heeft geleden voor onrechtvaardige mensen (Jesaja 53:11; 1 Petrus 3:18)? _____________________  

Lees 1 Korintiërs 6:9-11. Welke verzen in dit gedeelte beschrijven het leven van sommige gelovigen in 
de stad Korinte voordat ze gered waren? ___________________________ Welk vers beschrijft wat God 
voor hen deed op het moment dat ze gered werden? ________________ Ze werden niet alleen gewassen 
en geheiligd, maar zij werden ook “____________________________ verklaard in de naam van de Heer 
Jezus Christus en door de Geest van onze God.” Als een rechter iemand ‘rechtvaardigt’, dan wil dat 
zeggen dat hij verklaart dat die persoon geen schuld heeft (zondeloos is). Welk soort mensen kan God 
volgens Romeinen 4:5 rechtvaardig (zonder zonde) verklaren? __________________________________ 
Kan God een slechte tollenaar rechtvaardigen (Lucas 18:13-14)? _________________ Is God bij machte 
ONRECHTVAARDIGE mannen en vrouwen te rechtvaardigen (1 Korintiërs 6:9-11)? ______________. 

1. 1 Petrus 1:15-16. Net zoals God _________________ is behoren ook wij ______________ te zijn.  
2. Lucas 6:36. Net zoals hij __________________ is behoren ook wij __________________ te zijn. 
3. Matteüs 5:48. Net zoals hij __________________ is behoren ook wij _________________ te zijn. 
4. Efeziërs 4:32. Net zoals hij ____________________ behoren ook wij te ____________________ 
5. 1 Johannes 3:3. Net zoals hij ____________ (zuiver) is, zo behoren ook wij ___________ te zijn.  
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In Romeinen 5:1 lezen we dat wij als uit het geloof gerechtvaardige zondaars v____________ m_______ 
G______ hebben. Dat betekent, dat wij niet langer Gods vijanden zijn! Wat waren wij volgens Romeinen 
5:10 voordat we werden gered? ___________________________ 

Hoewel we niet rechtvaardig (zonder zonde) zijn in onszelf, ziet God iemand die gelooft in de Heer Jezus 
Christus toch als een rechtvaardige IN CHRISTUS! We zijn alleen rechtvaardig IN Gods rechtvaardige 
Zoon! 1 Korintiërs 1:30 zegt: “Door hem bent u __________ met Christus Jezus, die dankzij God onze 
wijsheid is geworden. Door Christus worden wij ________________________ en heilig en door hem 
worden wij verlost.” Omdat God ons als ‘één met zijn Zoon’ ziet zijn we rechtvaardig! 2 Korintiërs 5:21: 
“God heeft hem [Christus] die de ___________ niet kende voor ______ één gemaakt met de zonde, zodat 
wij door hem ______________________ voor God konden worden.” Als God naar ons kijkt ziet Hij niet 
langer een zondig mens, maar iemand die is “omhuld met de mantel van de _______________________” 
(Jesaja 61:10). De gerechtigheid (zondeloosheid/zuiverheid) van Christus is als een mantel om ons heen 
geslagen! Wat een geweldig wonder! Hoe dat is gebeurd? Eigenlijk precies zoals gebeurde met Abraham. 
Lees Romeinen 4:3 maar eens: "Abraham ___________________ op God, en dat werd hem als een daad 
van ____________________________ toegerekend.” Waarnaar verwijst het woordje dat in vers 3 (lees 
vers 5)? ___________________________. De volgende afbeelding brengt het handelen van God met zijn 
Zoon Jezus en de gevolgen daarvan voor ons (!) in beeld: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lees Romeinen 5:9. Denk je dat het voor jou mogelijk zou zijn om gerechtvaardigd te worden als 
Christus niet aan het kruis was gestorven? ____________ Maar omdat Christus wél voor ons gestorven is 
(Romeinen 5:6-11) kan God ons genadig zijn door de rechtvaardigheid van Jezus Christus aan ons toe te 
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rekenen. We zijn niet langer schuldige, veroordeelde zondaren omdat we nu één met Christus zijn. De 
volgende afbeelding illustreert dat. 

 
   
   
 
 
   
   
   
 

Wat voor soort leven zou ik behoren te leven nadat God mij in zijn genade (onverdiende goedheid) heeft 
gerechtvaardigd (mij onschuldig heeft verklaard)? Lees Titus 2:11-14 en omcirkel het juiste antwoord:  
 
 
 
 
Welke vraag en welk antwoord horen bij elkaar? 
 

 
 

 
 

 

1 Johannes 2:29 zegt: U weet dat hij [Christus] rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die 
rechtvaardig ____________ uit God geboren is.” Dus als iemand werkelijk ‘opnieuw geboren’ is, zal hij 
dan een rechtvaardig (zuiver) of een onrechtvaardig leven leiden?_______________________________ 
1 Johannes 3:7 zegt: Kinderen, laat niemand u misleiden: wie ________________________  l_________ 
is een ______________________, zoals ook Jezus rechtvaardig is.” Ja, de gelovige is in Gods ogen even 

DE UITSPRAAK VAN DE 
RECHTER:
“NIET SCHULDIG”

De rechtvaardige Rechter zegt nu: “Je bent 
gerechtvaardigd in Mijn rechtvaardige Zoon en er 
is geen enkele reden tot veroordeling!”
(Johannes 5:24; Romeinen 8:1)

GOD
DE

VOLMAAKTE 
RECHTER

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS

“IN CHRISTUS”

Rom. 8:1 2 Kor. 5:17

a. Het doet er niet toe hoe ik leef, want God ziet me toch als rechtvaardig in Christus.  
b. Nu God me rechtvaardig verklaard heeft, wil ik ook een rechtvaardig leven leiden, in mijn 

handelen, denken en spreken!  
c. Nu ik gerechtvaardigd ben kan ik op dezelfde manier blijven leven als voordat ik was gered.  

Dag 74 

1. Dit is wat de mens die de Geest niet bezit 
zou zeggen (1 Korintiërs 2:14).

A. “Ik zal nooit vergeten wat Christus voor mij aan het 
kruis heeft gedaan en ik wil graag elke dag dat ik leef 
zuiver leven tot eer van God, die mij heeft gered.”

2. Dit is wat de geredde mens zou   zeggen. B. “Het doet er niet echt toe hoe een gelovige leeft en 
handelt, want God heeft al zijn zonden vergeven en hem 
rechtvaardig verklaard in Christus.”

Dag 74 



Hoofdstuk 6: Wat gebeurde er op het moment dat ik werd gered?  -  pagina 64 
 

 

rechtvaardig als Zijn Zoon! Maar hoe zit het dan met de persoon die de rechtvaardigheid niet in praktijk 
brengt? Is zo iemand dan toch een kind van God (lees 1 Johannes 3:10)? ____________ Hoe kunnen we 
volgens de genoemde verzen uit 1 Johannes weten of iemand werkelijk gerechtvaardigd is (door God 
verklaard onschuldig te zijn)? Eén antwoord is zeker goed, omcirkel dat: 

 

 

 

 
 

Opmerking: Het is waar, dat alleen God weet wat er in het hart van een mens leeft en dat uiteindelijk God 
alleen bepaalt wie er is gered en wie niet. Maar toch zegt Jezus ook: “Aan hun vruchten zult je hen 
herkennen.” (lees maar na in Matteüs 7:15-23). Als iemand werkelijk gered is, behoort hij dat niet alleen 
te WETEN (of te zeggen) maar zou hij dat ook moeten TONEN in de praktijk van zijn leven (lees 
Jakobus 2:14-26). Geredde mensen leven niet altijd zo zuiver als God zou willen en zij hebben vaak nog 
te strijden met bepaalde zonden, maar zij hebben wél een nieuw leven ontvangen, dat totaal anders is dan 
het leven dat ze leefden voordat ze werden gered (1 Korintiërs 6:9-11). 
 

 

 

 

 

    
In Romeinen 6:13 krijgt de gelovige de opdracht om alle delen van zijn lichaam in dienst van God te 
gebruiken als een werktuig voor de ____________________________. Moeten we er dus op letten wat 
onze handen doen? _____________ Zou het bijvoorbeeld goed zijn om er sigaretten of drugs mee vast te 
houden? _______ Moeten we heel voorzichtig zijn met het gebruiken van onze tong (lees Efeziërs 4:29)? 
__________ Zouden we voorzichtig moeten zijn met wat onze ogen zien (slechte boeken, tijdschriften, 
veel - en misschien zelfs wel het meeste - van wat de TV ons laat zien, films, enz.)? _________________ 
Lees Romeinen 6:16-18. Eens waren we slaven van de _____________ (vers 17) maar toen we het woord 

a. Je kunt dat gewoon niet weten. Alleen God weet wie hij rechtvaardig heeft 
verklaard en probeer dus nooit te beoordelen of iemand al dan niet gered is. 

b. Als iemand je vertelt dat hij gered en gerechtvaardigd is, dan vertelt hij je de 
waarheid (om vast te stellen of dit het juiste antwoord is kun je 1 Johannes 2:4 en 9 
lezen).  

c. Als een persoon een rechtvaardig (zuiver) leven leidt en het woord van God dag in 
dag uit gehoorzaamt, dan geeft hij een goed getuigenis, dat wijst op het feit dat hij 
gerechtvaardigd is. 

Lees opnieuw 1 Johannes 2:29 en 3:7 en 10. Verlang jij ernaar om een rechtvaardig (zuiver) leven 
te leiden en het woord van God te gehoorzamen? Als je daar niet naar verlangt, hoe kun je dan 
zeggen dat je gered bent? ("Ik ben gered, maar ik heb niet het verlangen om te leven tot eer van God 
en ik heb er ook geen zin om hem te gehoorzamen. Ik leef mijn leven zoals ik dat zelf wil.”) Houd 
jezelf niet voor de gek! Een rechtvaardig mens herken je aan zijn rechtvaardige (zuivere) levens-
wandel! Hij is zó dankbaar voor wat Christus voor hem heeft gedaan, dat hij het heerlijk vindt dat te 
laten zien in zijn (manier van) leven. 

Dag 75 
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van God zijn gaan gehoorzamen, hebben we in ons in dienst gesteld van de ________________________ 
(vers 18). Wat wil je zijn: een slaaf van de zonde of een dienaar van de gerechtigheid? _______________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Lees 1 Timoteüs 6:11 en 2 Timoteüs 2:22. Wat is het eerste waar Paulus bij Timoteüs op aandringt om 
naar te streven? ___________________________ De NBG-vertaling gebruikt hier het woord ‘najagen’. 
Dat is eigenlijk een mooiere vertaling. Bij het woord ‘najagen’ kun je namelijk het denken aan een jager 
die op zijn prooi jaagt of aan een hardloper die op weg is naar de finish om te winnen (lees Filippenzen 
3:14). Jaag jij ernstig en vol ijver de geestelijke ‘vruchten’ na die genoemd worden in 1 Timoteüs 6:11 en 
2 Timoteüs 2:22? _____________________________________________________________________. 

In 1 Petrus 2:24 lezen we wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Hoe behoren wij als 
gelovigen als gevolg daarvan te leven? _____________________________________________________ 

Lees 2 Timoteüs 3:16. Waar kunnen we instructies vinden voor een rechtvaardig (zuiver) leven waarmee 
Christus blij is? ____________________________________________ Lees Matteüs 5:10-12 en 1 Petrus 
3:14. Als we een rechtvaardig leven leiden, welke behandeling kunnen we dan van anderen verwachten? 
___________________________________________________________________ Lees Johannes 15:18. 
Hield de wereld van de rechtvaardige (zondeloze) Christus toen Hij naar de aarde kwam? ____________ 
Lees Johannes 15:19-21. Als wij de Heer Jezus toebehoren, zal de wereld ons dan op dezelfde manier 
behandelen als Hem? ____________________ Moeten we er ons volgens 1 Johannes 3:13 over verbazen 
als de ongeredde mensen van deze wereld niet van ons houden? _________________________________ 

 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 69 en dag 70 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 76 

Dag 77 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 71 en dag 72 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 73 en dag 74 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 75 en dag 76 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 

Dag 78 

Dag 79 

Dag 80 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 

 

De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 
Vraag 1:  Wat gebeurde er met je (volgens dit hoofdstuk) op het moment dat je werd gered? ________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Wat is het enige dat je moet doen om een kind van God te worden? ____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Wat is (behalve wat de Bijbel leert over de liefde) een belangrijke verantwoordelijkheid van 
een kind van God ten opzichte van Vader God? ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Noem een paar dingen waarop een kind van God op zijn hemelse Vader gaat lijken? _______ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Dag 81 
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Vraag 5:  Wat betekent het woord ‘rechtvaardigen’ volgens jou? ______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Als God een mens ‘rechtvaardigt’, betekent dat dan God de mens zijn zonden heeft vergeven 
of betekent het méér? ____________ 

Vraag 7:  Leg uit waarom ‘rechtvaardigen’ méér betekent dan alleen vergeven van zonde. __________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 8:  Hoe is het mogelijk dat God zondige mensen toch ziet als rechtvaardig (zuiver)? __________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 9:  Hoe kun je als zondig mens rechtvaardig worden? __________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 10:  Ken je iemand uit het Oude Testament die ook werd gerechtvaardigd doordat hij geloofde in 
(vertrouwde op) God? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 11: Maak de volgende zin af: “Jezus ontving mijn ______________________ en ik ontving zijn 
______________________________________.” 

Vraag 12:  Waarom gaat iemand die tot geloof in Christus is gekomen en dus gered is, ‘anders’ 
leven?_____________________________________________________________________ 

Dag 82 



Hoofdstuk 6: Wat gebeurde er op het moment dat ik werd gered?  -  pagina 69 
 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag13:  Wat is er in jouw leven veranderd toen jij tot het geloof in Christus kwam? ______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 14:  Is het gemakkelijk om ‘anders’ te gaan leven als je christen geworden bent? _____________ 
Waarom wel of waarom niet? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 15:  Kan iemand die tot geloof in Christus is gekomen vanaf dat moment rustig achterover leunen 
of verwacht God dat zo iemand iets gaat ‘najagen’? Uitleggen! ________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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IK WERD VERLOST (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) 
Schreef Paulus zijn brief aan gelovigen of aan ongelovigen (Efeziërs 1:1)? ________________________. 
Wat waren deze mensen volgens Efeziërs 1:7? ____________________________ (één woord is genoeg). 
Is de brief aan de Kolossenzen ook aan gelovigen geschreven (lees Kolossenzen 1:2)? _________ Wat is 
het ene woord in vers 14 dat beschrijft wat deze mensen hadden? ________________________________ 
Als jij gelooft in de Heer Jezus Christus, wat heb jij dan volgens deze verzen (lees Efeziërs 1:7 en 
Kolossenzen 1:14)? ________________________ Geloof jij dat?  ____________ Iedere gelovige is 
verlost (bevrijd). Lees Romeinen 3:24. Onze verlossing is ___________ Christus Jezus. Hetzelfde lezen 
we in 1 Korintiërs 1:30: “Door hem bent u __________ _______ Christus Jezus, die dankzij God onze 
wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij _______ 
_________________.” De NBG-vertaling zegt dat wij “IN Christus” verlost zijn! De mensen die niet IN 
Christus zijn (niet één zijn met Christus), zijn dus niet __________________. 

De verlossing van Israël (Exodus 14) 
Als we de geschiedenis van het volk Israël bestuderen, zien we een voorbeeld van ‘verlossing’ dat ons 
kan helpen om onze ‘verlossing in (door) Christus’ beter te begrijpen. In Genesis 15:12-14 zegt God 
tegen Abram dat zijn nakomelingen slaven zouden worden ergens in een ander land gedurende _______ 
jaar. Belooft God in vers 14 dat hij zijn volk zal bevrijden uit die slavernij? ______ Lees Exodus 1:8-14. 
Gebeurde dat wat God in Genesis 15:13 had gezegd? _____________ Welk land maakte slaven van de 
Israëlieten? __________________ Genoten de Israëlieten van die slavernij (Exodus 1:13-14)? ________ 
Was GOD op de hoogte van hun omstandigheden (Exodus 2:23-25)? _______. Herhaalde GOD zijn 
belofte om hen te bevrijden uit die wrede slavernij (Exodus 6:6-7)? ________. Hield GOD zich aan zijn 
belofte? _________ (Je kunt in Exodus 14 lezen over Gods geweldige werk van verlossing en bevrijding 
– ‘Doortocht door de Rietzee’). 

 

Lees de volgende verzen en beantwoord de vragen: 
1. Deuteronomium 7:8. Wie verloste het volk Israël? _______________  Was er voor die verlossing 

een machtige daad van God nodig? __________  Werden de Israëlieten verlost van de Egyptische 
slavernij? ________.  

Dag 83 
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2. Deuteronomium 9:26. Wie is de grote Verlosser? _________________ Was er voor de verlossing 
van Israël een machtige daad van God nodig? _______ Denk je dat de Israëlieten zichzelf hadden 
kunnen verlossen? __________. 

3. Deuteronomium 13:6. Wie is de machtige Verlosser? _________________ Werden de Israëlieten 
bevrijd uit de slavernij? _________.  

4. Deuteronomium 15:15. Wie verloste Israël? _______________ Wat moesten de Israëlieten zich 
altijd blijven herinneren? _________________________________________________________ 

5. Deuteronomium 24:18. Welke twee dingen moesten de Israëlieten zich blijven herinneren?        
1) ____________________________________________________________________________               
2)  ___________________________________________________________________________ 

6. 2 Samuël 7:23-24. Wie verloste het volk Israël? ______________________ Van welk land werd 
Israël bevrijd?  ________________ In vers 23 lezen we dat God Israël verloste omdat Hij een 
volk voor ______________ wilde hebben (lees ook Deuteronomium 7:6 en 14:2). Israël was niet 
langer het eigendom van de Egyptenaren. Wie was hun nieuwe eigenaar? __________________. 

7. 1 Kronieken 17:21-22. Wie is de machtige Verlosser? _______________ Welk volk verloste Hij? 
_____________________ Van welk land werd Israël bevrijd? _____________________ Omdat 
Israël was verlost (vrijgekocht) waren ze nu eigendom van __________________. Voor hoe lang 
zouden ze eigendom blijven van die Persoon? ________________________________________. 

8. Micha 6:4. Van welk land verloste God het volk Israël? ________________________. Bevrijdde 
Hij hen uit de slavernij? ___________.  

Door het bestuderen van deze 8 bijbelgedeelten leren we de volgende feiten over de verlossing van Israël: 

FEIT NUMMER 1:  De Verlosser van Israël was ____________.  
FEIT NUMMER 2:  Voordat de Israëlieten werden verlost waren zij ___________________ in 

het land Egypte. 
FEIT NUMMER 3:  Voor de verlossing van Israël was een machtige ______________ van God 

nodig. 
FEIT NUMMER 4:  Nadat de Israëlieten waren verlost, waren ze voor altijd het eigendom van 

____________.  

 

We zullen nu gaan ontdekken, dat dezelfde vier feiten ook van toepassing zijn op de verlossing van elke 
gelovige in Christus. Deze feiten delen we als volgt in: 1) De grote Verlosser, 2) De verschrikkelijke 
slavernij, 3) Het machtige werk van God, 4) De nieuwe eigenaar. 

Dag 85 
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De verlossing van de gelovige (Efeziërs 1:7) 
1) De grote Verlosser 
Wie verwierf een eeuwige verlossing voor ons (Hebreeën 9:11-12)? _____________________ Wie heeft 
ons (vrij)gekocht voor God (Openbaringen 5:8-9)? __________________________ (lees Johannes 1:29 
en 1 Petrus 1:18-19 als je wilt weten wie wordt bedoeld met ‘het Lam’). Wie heeft ons vrijgekocht van de 
‘vloek van de wet’ (Galaten 3:12-13)? ___________________________. Wie heeft God uitgezonden om 
ons vrij te kopen (Galaten 4:4-5)? ___________________________. Wie is in staat ons werkelijk vrij te 
maken (Johannes 8:36)? ________________________________. Wie gaf zich voor ons “om ons van alle 
zonde vrij te kopen” (Titus 2:13-14)? ______________________________ WIE IS DUS ONZE GROTE 
VERLOSSER? ______________________________________. 

2) De verschrikkelijke slavernij 
Wat moet een echte discipel van Christus doen (Johannes 8:31)?_________________________________ 
___________________ Waardoor wordt iemand vrij (Johannes 8:32)? _______________________. Wat 
is waarheid (1) volgens Johannes 17:17?  ____________________________ (2) volgens Johannes 14:6? 
___________________________. Vonden de Joden in Johannes 8:33 dat ze slaven waren? __________. 
Maar in vers 34 zegt de Heer Jezus dat iedereen die zondigt een ___________________ is van de zonde. 
Dus deze Joden, die dachten dat ze vrij waren, waren in werkelijkheid slaven van de ________________. 
Wie is de enige Persoon die ons kan verlossen van de zonde die ons (vast)gebonden houdt (vers 36)? 
_____________________. Volgens Romeinen 6:17 waren wij voordat we werden gered _____________ 
van de ______________. 

Waarvan heeft Christus ons volgens Galaten 3:13 verlost? _________________________ Over de ‘vloek 
van de wet’ wordt geschreven in Galaten 3:10. Is het voor iemand die zelf slaaf is van de zonde, mogelijk 
om gehoorzaam te zijn aan alle voorschriften die in het wetboek van God staan opgeschreven? ________ 
Is het voor iemand die (vast)gebonden is door de zonde mogelijk om zich volledig te houden aan de Tien 
Geboden? __________________.  

De heilige eis van de wet kan als volgt omschreven worden: "Als je alles doet wat de wet gebiedt, dan zal 
je leven! Als je ook maar in iets ongehoorzaam bent aan wat er in de wet staat, zul je sterven.” Omdat 
we slaven van de zonde zijn, is het voor ons onmogelijk ons volledig aan de wet te houden en daarom 
zijn we onder de vloek van de dood! Voor iemand die slaaf is en blijft van de zonde, is de toekomst: 
eeuwige dood! Maar God zij dank, dat wij een GROTE VERLOSSER hebben, die de voor ons bestemde 
vloek van de dood (doodstraf) op zich heeft genomen aan het kruis van Golgotha, opdat wij eeuwig leven 
zouden ontvangen (Galaten 3:13)! 
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3) Het machtige werk van God 
Voor onze verlossing was een machtige daad van God nodig. Dat geweldige werk wordt beschreven in 1 
Petrus 1:18-19. Waarmee werden wij verlost? _______________________________________________ 
In Efeziërs 1:7 lezen we dat wij de verlossing hebben door zijn ________________.  In Openbaring 5:9 
lezen we dat Christus ons heeft verlost voor God door zijn __________________. Het bloed van Christus 
herinnert ons aan het geweldige offer dat gebracht werd aan het kruis van Golgotha, toen Jezus daar stierf 
voor de zonde van de hele wereld (lees Johannes 1:29; 1 Timoteüs 2:6 en 1 Johannes 2:2). Wij zijn 
verlost uit de slavernij van de zonde door het machtige werk dat onze Verlosser volbracht aan het kruis! 
Alle dierenoffers in het Oude Testament wezen vooruit naar de dag van het volmaakte, definitieve offer 
van het Lam van God, onze Heer Jezus Christus (lees Hebreeën 9:12-14 en 10:3-12). Door de dieren-
offers in het Oude Testament mochten de Israëlieten al een beetje in de toekomst kijken, naar wat zou 
gaan gebeuren aan het kruis van Golgotha. Dáár werd het geweldige verlossingswerk volbracht toen 
Jezus stierf voor onze zonden! Christus betaalde voor onze verlossing met zijn kostbaar bloed. 

4) De nieuwe eigenaar 
In Openbaringen 5:9 ontdekken we dat Christus ons heeft verlost voor _______________. Dus zijn we nu 
eigendom van ______________. In Titus 2:14 lezen we dat Christus zich heeft gegeven om ons van 
_______  ______________  ___________ te _________________, ons te reinigen en ons tot _________ 
volk te maken.” Lees Romeinen 6:22. Nu we verlost zijn, zijn we vrijgemaakt van de ______________ 
en we zijn ______ _______________ (eigenlijk staat er: ‘slaaf geworden’) van ____________ gekomen. 
Dat is nog eens een fantastische ‘slavernij’! Hoe lang blijft volgens Hebreeën 9:12 onze geweldige 
verlossing duren? _____________________ (lees 1 Kronieken 17:21-22 ‘voor altijd’). 

 

De taal van dit lied is misschien wat                                                                                                  wat 
ouderwets, maar de inhoud is prachtig! 
Roemen = jezelf gelukkig prijzen          
Verdoemen = veroordelen 
Verwerven = verkrijgen 

 
 

Dag 86 

In het kruis zal ‘k 
eeuwig roemen!            
En geen wet zal mij 
verdoemen;      
Christus droeg de vloek 
voor mij!    Christus 
is voor mij gestorven,
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In het volgende overzicht wordt de verlossing van Israël vergeleken met de verlossing van de gelovige in 
Christus. Het is een korte samenvatting van wat je in de vorige twee dagen hebt geleerd. 

ISRAËL DE GELOVIGE 
1) De grote Verlosser  

Israël werd verlost door God! De gelovige wordt verlost door de Zoon van God, de 
HERE JEZUS CHRISTUS! 

2) De vreselijke slavernij  
Israël werd verlost van de slavernij van Egypte. De gelovige wordt verlost van de slavernij van de 

zonde.  
3) Het machtige werk van God  

Voor de verlossing van Israël was een machtig 
werk van God nodig  onder meer: het wonder bij 
de Rietzee (Exodus 14). 

Voor de verlossing van de gelovige was een machtig 
werk van God nodig  het kruis van Golgotha (1 
Petrus 1:18-19). 

4) De nieuwe eigenaar  
Israël werd verlost om voor altijd Gods eigendom 
te zijn (1 Kronieken 17:21-22)! 

De gelovige wordt verlost om voor eeuwig het 
eigendom te zijn van God (1 Korintiërs 6:20; Titus 
2:14; Openbaringen 5:9; Hebreeën 9:12)! 

 

Wat betekent verlossing voor MIJ? 
1. Ik ben nu eigendom van de Heer Jezus Christus! In 1 Korintiërs 6:20 ontdek ik dat Christus mij 

geheel en al bezit omdat Hij mij heeft ____________________ en ______________________. 
Dus van wie is mijn geld feitelijk? Van _______________________ Van wie zijn de dingen die 
ik bezit? (mijn computer, kleding, fiets enz.)? Van ________________________ Van wie is mijn 
lichaam? Van __________________ Van wie is mijn tijd? Van _______________________ 
  

2. Lees 1 Korintiërs 6:20. Wat is een belangrijk doel in mijn leven, nu Christus zo’n hoge prijs voor 
mij heeft betaald (1 Petrus 1:18-19) en mij heeft verlost voor zichzelf? _____________________ 
______________________________________________________________________________ 
  

3. Omdat ik verlost ben, ben ik nu een ‘slaaf-uit-liefde’ voor de Heer Jezus Christus! (Opmerking: 
in Deuteronomium 15:16 kun je lezen, dat een vrijgelaten slaaf soms een vrijwillige keuze 
maakte om voor altijd slaaf te blijven uit liefde voor zijn heer en zijn gezin). Lees Judas 1. Judas 

Dag 87 
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noemt zichzelf een ___________________ (slaaf) van ___________________ (lees ook Filemon 
1:1; Titus 1:1; Jakobus 1:1 en 2 Petrus 1:1). Toen je werd verlost, werd je BEVRIJD maar 
tegelijkertijd werd je ook weer SLAAF!  Maar wat is dat een fantastisch fijne SLAVERNIJ!  Ik 
werd vrijgekocht door bloed en nu ben ik gebonden door liefde! Weet je, geen enkel mens is 
geheel en al vrij. Want iemand is of een slaaf van de zonde of een slaaf van Christus! Wat voor 
soort slaaf wil jij zijn? _____________________________________________ Wat was volgens 
Efeziërs 6:5 en Kolossenzen 3:22 in die tijd een eerste verantwoordelijkheid van een slaaf ten 
opzichte van zijn heer? _________________________________ (vergelijk met 1 Petrus 2:18). 
Wie is jouw Heer en Meester? ___________________________ Is gehoorzaamheid voor jou een 
belangrijke verantwoordelijkheid ten opzichte van jouw Heer? _______, want _______________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Lees Romeinen 6:22. Door mijn verlossing ben ik __________________ van de _____________. 
Op het moment dat we werden gered, zijn we ook bevrijd van de macht van de zonde in ons 
leven. Satan is niet langer onze meester en wij zijn dus geen slaven meer van de zonde. We zijn 
nu vrij om Christus te dienen en een heilig leven te leiden met als einddoel het eeuwige leven 
(Romeinen 6:22)! Betekent dat nu, dat een christen nooit meer zondigt (lees 1 Johannes 1:8-10)? 
____________. 

Was het maar waar dat we tijdens ons leven op deze aarde nooit meer zouden zondigen. De 
praktijk bewijst helaas het tegendeel. Want de macht die de zonde over ons had (Satans heer-
schappij) is wel geheel en al overwonnen door Christus (‘Het is volbracht!’), maar… wij hebben 
zolang we in deze wereld leven nog wel te maken met de invloed van de zonde. Met andere 
woorden: Satan heeft niets meer over ons te zeggen, maar doordat hij in deze wereld nog steeds 
werkzaam is, kan hij het de gelovige soms toch nog moeilijk maken.  

Wat merk jij van de invloed van Satan in jouw leven? Omcirkel de punten die op jou van 
toepassing zijn: 

 

 

 

Dag 88 

a. Ik ben soms wel eens geïrriteerd als iemand iets ander wil dan ik. 
b. Ik kan er slecht tegen als iemand mij tegenspreekt. 
c. Ik ben wel eens oneerlijk geweest. 
d. Ik heb meer dan eens gelogen. 
e. Ik heb wel eens verkeerde gedachten over een ander. 
f. Ik vind het soms helemaal niet zo fijn om een ander te helpen. 
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 Uit de punten die je hebt omcirkeld blijkt, dat de zonde nog wel invloed op je leven heeft. Is het 
‘normaal’ voor een gelovige om te zondigen? ______________. Moest je persé zondigen (kon je 
het gewoon niet laten)? ______________. Geef je Satan de schuld van je zonden of ben daarvoor 
zelf verantwoordelijk? _______________________. Wie heb je met deze zonden vooral verdriet 
gedaan? (noem zoveel mogelijk namen) _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Wie is de allerbelangrijkste die jij verdriet hebt gedaan door verkeerde dingen te doen? ________ 
_________________________. Als een kind zondigt tegen zijn vader/moeder, blijft het dan toch 
zijn/haar zoon of dochter? _____________. Als jij gezondigd hebt tegen God, ben je dan toch 
nog steeds zijn kind? ___________. Als een kind iets verkeerds gedaan heeft en hij maakt het 
niet in orde met zijn vader/moeder heeft dat dan invloed op hun relatie? ____________ Wat moet 
een kind doen om de relatie met zijn ouders te herstellen nadat het tegen hen gezondigd heeft? 
______________________________. Wat zou Vader God willen dat wij doen als we gezondigd 
hebben? ____________________________ Lees 1 Johannes 1:9. Wat belooft God te doen als 
wij onze zonden belijden (eerlijk tegen Hem vertellen wat we hebben gedaan en Hem zeggen dat 
we er spijt van hebben): Hij __________________________ ons! Er komt een tijd dat we nooit 
meer zullen zondigen en dus ook nooit meer zonden hoeven te belijden! Lees Lucas 21:28, 
Efeziërs 1:14 en 4:30 en Romeinen 8:23. Wanneer zullen we het beleven dat onze verlossing 
helemaal compleet is? ___________________________________________________________.  

 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 83 en dag 84 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

Dag 89 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 85 en dag 86 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 87 en dag 88 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 
De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 

Vraag 1: In de Bijbel staat op verschillende plaatsen dat God ons ziet ‘IN (DOOR) CHRISTUS’. Wat 
wordt daarmee bedoeld? ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Dag 90 

Dag 91 

Dag 92 
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Vraag 2:  Noem de vier overeenkomsten tussen de verlossing van het volk Israël en de verlossing van 
de gelovige. 

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Wat wordt in de Bijbel bedoeld met ‘de vloek der wet’? _____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Waarom heb je als je maar één klein regeltje van de wet overtreedt, de gehele wet 
overtreden? _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Wat hebben de dierenoffers in het Oude Testament te maken met de Heer Jezus? _________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Wat is het grote verschil tussen een ‘slaaf van de zonde’ zijn en een ‘slaaf van Christus’ zijn? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  Vul de ontbrekende woorden in: “Omdat ik een kind van God geworden ben, heeft Satan 
geen ______________________ meer over mijn leven, maar ik heb nog wel te maken met de 
________________________ van Satan in deze wereld.” 

Vraag 8:  Vul de ontbrekende woorden in: “Als ik als kind van God heb gezondigd doe ik __________ 
verdriet. Om mijn relatie met Hem weer te zuiveren _____________________ ik mijn zonde 
en vertel Hem ook, dat ik veel ________________________ heb over wat ik heb gedaan. Het 
heerlijke is dat Hij mij dan mijn zonde _______________________ en dat het dan weer 
helemaal goed is tussen God en mij!”   
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IK WERD GEHEILIGD (1 Korintiërs 1:2; 1:30) 
We gaan nu 6 feiten bestuderen, die ons kunnen helpen om goed te begrijpen wat de Bijbel ons leert over 
‘HEILIGING’.  
FEIT NUMMER 1:  De basis van het HEILIG (afgezonderd) zijn van God, vinden we in 

de aard en het karakter van God zelf. 
Lees Jesaja 6:1-3. De serafs (engelen van een hoge rang) gebruiken driemaal een woord om God te 
beschrijven. Welk woord is dat? ____________________. Vind je een zelfde beschrijving in Openbaring 
4:8? ___________. Het woord ‘heilig’ betekent: afgezonderd, afgescheiden, apart gezet, behorend tot een 
andere orde (groep). We zouden het woord ‘heilig’ dus ook kunnen vertalen met ‘afgezonderd’. Maar in 
welk opzicht is God dan afgezonderd? We kunnen deze vraag op twee manieren beantwoorden: 

1) God is geheel en al AFGEZONDERD van alles wat aards is of geschapen is. 

Is God ooit geschapen (lees Johannes 1:1)? ____________. Hij heeft alles geschapen, maar hijzelf is niet 
geschapen (lees Johannes 1:3). Heeft GOD ooit een begin gehad (Psalm 90:2)?_______. Als de hele 
schepping er plotseling niet meer zou zijn, zou God dan nog steeds God zijn (lees Jesaja 40:8b)? ______. 
In Jesaja 57:15 wordt GOD beschreven als degene die h______________ is en v___________________, 
die troont in e_____________________ en wiens naam h_________________ is. In Jesaja 6:1 lezen we 
dat Jesaja GOD ziet zitten op een ____________________________ troon. Wat is hoger en groter: de 
Schepper of de schepping (alles wat door de Schepper is gemaakt)? ______________________. Lees 
Romeinen 1:18-25. Behoort de mens God de Schepper te aanbidden en te dienen, of schepselen? _______             
__________________________ 

 

 

 
Lees Exodus 20:3-5. Zouden wij een ‘godenbeeld’ (een soort standbeeld) mogen maken van iets dat uit 
de lucht, van de aarde of uit de oceanen komt, en vervolgens daarvan zeggen dat het beeld God vertegen-
woordigt? _____________. Wat gebeurde er toen de Israëlieten een ‘gouden kalf’ maakten en dat gingen 
aanbidden alsof het God was (Exodus 32:10)? _______________________________________________ 
___________________________________________________________. Dus is het waar, dat God van 
‘een andere orde’ is en geheel AFGEZONDERD van alles wat geschapen is? ___________. 

Dag 93 

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUSWACHT EENS EVEN!

HEB JE GEBEDEN VOORDAT JE DEZE 
AANTEKENINGEN BEGON TE BESTUDEREN?                              
HEB JE GOD GEVRAAGD JE TE ONDERWIJZEN? JE 
HEBT GOD EN DE LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST 
HARD NODIG OM DE BIJBEL GOEDTE BEGRIJPEN!
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2)  God is geheel en al AFGEZONDERD van alles wat onrein of onzuiver is. Met 

andere woorden: God is geheel AFGEZONDERD van alles wat zondig is. 
Wat realiseerde Jesaja zich over zichzelf, toen hij in een visioen de heiligheid van God zag (Jesaja 6:5)? 
___________________________________________________. Wie mag volgens Psalm 24:3-4 staan op 
Gods HEILIGE plaats? _________________________________________________________________ 
Hoeveel duisternis van de zonde is er in God (1 Johannes 1:5)? _______________________. Lees Psalm 
22:2 en Matteüs 27:45-46. Waarom liet God de Vader zijn geliefde Zoon ‘in de steek’ toen Jezus aan het 
kruis onze zonden droeg in zijn eigen lichaam (1 Petrus 2:24)? Waarom zonderde de Vader zich af van 
zijn eniggeboren Zoon, toen Christus voor ons tot zonde werd gemaakt (2 Korintiërs 5:21)? Het antwoord 
op deze vragen vinden we in Psalm 22:2-4: _____________________________________________. Wat 
scheidt de mens van zo’n HEILIGE God (Jesaja 59:2)? _______________________________________. 

Dus Gods heiligheid betekent: (1) God is geheel AFGEZONDERD van alles wat aards is en geschapen 
en (2) God is geheel AFGEZONDERD van alles wat zondig is. Het is voor ons absoluut onmogelijk ons 
af te zonderen van alles wat is geschapen. Wij blijven nu eenmaal schepselen! Alleen de SCHEPPER is 
absoluut afgezonderd van de gehele schepping. Dus wij zullen als aardse schepselen ook nooit HEILIG 
kunnen zijn zoals God heilig is. Maar door Gods genade is het voor de gelovige wél mogelijk om 
afgezonderd te zijn van alles wat zondig is. Het is zelfs zo, dat wij de OPDRACHT hebben gekregen om 
AFGEZONDERD te zijn van alles wat zondig is! Deze OPDRACHT vinden we in 1 Petrus 1:16: "WEES 
_________________." Waarom moeten we volgens dit vers HEILIG zijn (afgezonderd, apart gezet)? 
_________________________________ Wil God dat de gelovige Zijn heiligheid imiteert (nadoet) (lees 
Efeziërs 5:1)? ______________. Lees Leviticus 11:44-45. Hadden de gelovigen in de tijd van het Oude 
Testament dezelfde opdracht? _____________________. Dus als we bestuderen wat de Bijbel leert over 
AFZONDEREN (HEILIGING) moeten we beginnen bij GOD ZELF en we moeten altijd goed de feiten 
in gedachten houden met betrekking tot ZIJN heiligheid en ZIJN afzondering!  

HEILIG!!! HEILIG!!!! HEILIG!!!!! 

 
FEIT NUMMER 2:  Iedere gelovige is afgezonderd (apart gezet). 
Waartoe heeft God ons niet geroepen (1 Tessalonicenzen 4:7)?  __________________________ Waartoe 
heeft Hij ons wél geroepen? _________________________________ Nogmaals: het woordje ‘heiliging’ 
(zie 1 Tessalonicenzen 4:3-4 waar het tweemaal voorkomt) betekent: apart gezet zijn, afgezonderd zijn. 
Dus God heeft ons geroepen met de bedoeling om ons af te zonderen (apart te zetten) voor Zichzelf! 

Dag 94 

Dag 95 
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Waartoe was Paulus geroepen volgens Romeinen 1:1? ______________________ Was Paulus werkelijk 
een apostel (lees 2 Korintiërs 1:1 en Efeziërs 1:1)? ___________ Waartoe werden volgens Romeinen 1:7 
de gelovigen in Rome geroepen? Om zijn ______________________ te zijn. Denk je op grond daarvan 
dat deze gelovigen echte heiligen waren? _________ Het woord ‘heilige’ betekent: een heilig persoon, 
een persoon die apart is gezet, iemand die is afgezonderd voor God. 

Lees 1 Korintiërs 2:15-3:4. Waren de gelovigen in Korinte geestelijk (door de heilige Geest geleid) of 
nog ‘gebonden aan de wereld’? __________________________________________. Dan is het toch wel 
verbazingwekkend om in 1 Korintiërs 1:2 te ontdekken dat deze gelovigen toch ___________________ 
worden genoemd! En niet alleen dat, maar dit vers vertelt ons ook dat ze ____________________ (apart 
gezet, afgezonderd) waren door ___________________  _________________. In 1 Korintiërs 1:30 lezen 
we dat deze gelovigen ____________ Christus Jezus niet alleen wijsheid, rechtvaardigheid en verlossing 
hadden, maar ze waren ook ______________________. In 1 Korintiërs 6:11 lezen we dat deze mensen 
vroeger vreselijke zondaren waren geweest (verzen 9-11), maar dat zij hun zonden hebben laten afwassen 
en nu ________________________________ (apart gezet, afgezonderd) en rechtvaardig verklaard waren 
(verklaard dat ze zuiver, zonder zonde zijn)! Dus als je kijkt naar de manier waarop deze gelovigen in 
Korinte leefden (1 Korintiërs 3:1-4), waren ze ____________________, maar volgens de manier waarop 
God naar hen keek DOOR CHRISTUS (1 Korintiërs 1:2) waren ze ______________________________.  

 

Vul waar of niet waar in op de blauwe lijn: 

“Iedere gelovige in de stad Korinte leefde ook echt als een heilige (leefde een heilig leven, apart gezet 
voor God)” _______________________  

“Iedere gelovige in de stad Korinte was een heilige.” _______________________ 
 
 
    
 
 

 
 

 

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS

1 Kor. 1:2
Geheiligd in 

Christus Jezus

EEN HEILIGE

Apart gezet Afgezonderd
GELOVIGE

IK HOU VAN JEZUS

De vleselijke gelovige

EEN HEILIGE DIE 
NIET HEILIG LEEFT!

1 Kor. 3:1-4

Verdeeldheid

Trots

Onreinheid
Bitterheid

Ruzie Afgunst

Dag 96 
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In Efeziërs 1:1 en in Filippenzen 1:1-2 lezen we dat de gelovigen in Efeziërs en Filippi 
___________________ werden genoemd. Als Paulus een brief zou schrijven aan jouw kerk, dan zou hij 
waarschijnlijk zijn brief als volgt beginnen: “Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, aan al de 
__________________ (zij die apart gezet zijn, afgezonderd voor Christus) in ______________________ 
(vul jouw woonplaats in); __________________ zij u en _______________ van God onze Vader, en van 
de Heer Jezus Christus.” 

Lees Kolossenzen 1:1-2 en vul waar of niet waar in:  

“Hoewel de gelovigen in Efeze en Filippi heiligen genoemd werden, waren ze dat zeker niet!” 
______________________ 

Hoe worden de gelovigen in Hebreeën 3:1 beschreven? ________________ en mensen die ___________ 
hebben aan de ______________ __________________________. In Kolossenzen 3:12 lezen we dat drie 
dingen waarheid zijn voor elke gelovige. Ieder gelovige is  (1) ________________________________ 
door God,  (2) __________________ (apart gezet) en (3)  mensen waarvan Hij _________________ 
(God houdt van ons omdat we IN zijn geliefde Zoon zijn - lees Efeziërs 1:6 en Matteüs 3:17). In 1 Petrus 
2:9 ontdekken we nog vier dingen over de gelovige. Als gelovige zijn we (1) een ___________________ 
geslacht; (2) een koninklijk van _____________________ (iedere gelovige is een priester en kan God de 
offers brengen die onder meer zijn beschreven in Hebreeën 13:15-16); (3) een _____________________ 
natie en (4) een volk dat God zich verworven heeft (Titus 2:14).  
 
Vul waar of niet waar in op de blauwe lijn: 
______________________  Iedere gelovige is heilig.  
______________________  Iedere gelovige leeft elke dag een heilig leven (lees 2 Kor. 7:1; Kol. 3:8-9).  
 

 
We hebben al gezien dat het woord ‘heilig’ betekent: apart gezet, afgezonderd zijn. Laten we om de 
betekenis van dat woord te illustreren eens kijken naar de Bijbel, die we soms de ‘HEILIGE SCHRIFT’ 
noemen. In Romeinen 1:2 wordt de Bijbel (in het bijzonder het Oude Testament) genoemd: "de 
______________    ___________________." Als we zeggen dat de Bijbel ‘heilig’ is, dan betekent dat 
niet dat de Bijbel nooit zondigt. Een boek kan immers niet zondigen (zelfs een slecht boek kan dat niet). 
Alleen mensen kunnen zondigen! Onze Bijbel is HEILIG omdat dit Boek ‘apart gezet’ is van alle andere 
boeken die er in de wereld bestaan. Het is het enige Boek dat door God geïnspireerd is (2 Timoteüs 3:16). 
Dus de Bijbel is uniek en totaal verschillend van alle andere boeken!  

Dag 97 



Hoofdstuk 6: Wat gebeurde er op het moment dat ik werd gered?  -  pagina 83 
 

 

Laten we deze uitleg nu eens toepassen 
op de gelovige in Christus. God zegt dat 
iedere gelovige ‘heilig’ is (Hebreeën 3:1; 
Kolossenzen 3:12) en daarom is elke 
gelovige ‘apart gezet’ en ‘totaal anders’ 
gemaakt dan de mensen die niet geloven. 
God heeft iedere gelovige ‘afgezonderd’ 
(van de ongelovigen)! Omcirkel alleen de 
uitspraken waarvan jij vindt dat ze juist 
zijn: 
 

 

 
 

FEIT NUMMER 3:  Omdat iedere gelovige ‘apart gezet’ is, heeft hij de 
verantwoordelijkheid een ‘apart gezet’ leven te leiden.  

Dit betekent dat God verwacht dat heiligen ook als heiligen leven! Omdat we afgezonderd (apart gezet) 
zijn voor God, moeten we ook leven in overeenstemming met onze nieuwe positie.  

In Efeziërs 4:1 vinden we deze woorden: “Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook 
dringend ____________________________ die past bij de __________________ die u hebt ontvangen.” 

Als gelovigen in (door) Christus hebben we een geweldige roeping! Toen God ons redde heeft hij ons 
apart gezet en ons geroepen TOT ZICHZELF! Waartoe zijn we geroepen volgens 1 Korintiërs 1:9? 
____________________________________________________________________ De Bijbel beschrijft 
die geweldige roeping op drie manieren. Als gelovigen in Christus is onze roeping (1) _______________  
___________________________ (Filippenzen 3:14), (2) _________________________ (Hebreeën 3:1) 
en (3) ________________________ (2 Timoteüs 1:9)! Waartoe heeft God ons volgens 1 Tessalonicenzen 
4:7 geroepen? Tot een ________________  _________________. Wil God dat wij waardig (zo staat het 
in de NBG-vertaling) aan onze heilige roeping wandelen? (Efeziërs 4:1)? __________.  

Het woord ‘waardig’ (Efeziërs 4:1 NBG) komt van een ander woord, dat ‘wegen’ betekent. In bijbelse 
tijden werden schalen gebruikt voor het wegen. Op de ene schaal werd een standaard gewicht (van 
bijvoorbeeld één kilogram) geplaatst en op de andere schaal werd het product gelegd dat gewogen moest 
worden (graan, fruit, zout, enz.). Als de schalen even zwaar en dus in balans waren, dan wist iedereen dat 
de verkoper het juiste gewicht afleverde en kon er worden afgerekend. Dus het woord ‘waardig’ heeft de 
betekenis in zich van: ‘in balans zijn’ en ‘gelijk zijn aan’! 

a)  Iedere gelovige is heilig. 
b)  Iedere gelovige is apart gezet. 
c)  Iedere gelovige is geheiligd.  
d)  Iedere gelovige is ‘afgezonderd’. 
e)  Iedere gelovige is ‘anders’ gemaakt (in Christus). 
f)  Iedere gelovige leeft als een heilige. 
g) Iedere gelovige leeft een heilig leven. 

Dag 98 
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Bekijk de volgende afbeelding. Is 
het standaard gewicht van 1 kg. in 
balans met het gewicht aan zout? 
_____________. Is de hoeveelheid 
zout het gewicht van 1 kilogram 
‘waardig’? ______. Hoeveel gram 
zout moet er worden toegevoegd 
om de schalen in balans te krijgen 
zodat het zout het gewicht van 1 
kg. ‘waardig’ is? _____________.  

 

 
Denk opnieuw na over Efeziërs 4:1. ‘Waardig wandelen’ (in de NBV vertaald als: ‘de weg gaan die past 
bij onze roeping’) betekent dat onze wandel (onze levenswandel) in balans moet zijn met en gelijk moet 
zijn aan onze roeping! Wat voor soort roeping hebben we (2 Timoteüs 1:9)? Een h__________________ 
Dus met wat voor leven behoort onze heilige roeping in balans te zijn? ___________________________ 
De volgende afbeelding laat dit zien. 

 

 

 

 

 

 

 

Vul waar of niet waar in op de blauwe lijn: 

_________________ Alle gelovigen zijn heilig. Dus de gelovige behoort een ______________________ 
__________________________ te leiden.         
             

ZOUT 
500 GRAM

1 kg.

HEILIGE WANDEL

Efeze 4:1
1 Tessalonicenzen 4:3

1 Tessalonicenzen 4:7
2 Timoteüs 1:9

IN BALANS !

HEILIGE ROEPING

Dag 99 
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_________________ Alle gelovigen zijn ‘afgezonderd’. Dus de gelovige behoort een leven te leven dat 
______________________________ is. 

_________________ Alle gelovigen zijn ‘apart gezet’. Dus de gelovige behoort een leven te leven dat is 
__________________________________. Werden de gelovigen in Efeze heiligen genoemd (Efeziërs 
1:1)? ________ Leefden (wandelden) ze ook werkelijk als heiligen omdat ze heilig waren (Efeziërs 5:3)? 
________ Waren alle gelovigen in Rome heiligen (Romeinen 1:7)? __________ Verwachtte God van hen 
dat ze heilig zouden leven (Romeinen 16:2)? _______ Verwacht God van jou dat je heilig leeft? _______   

__________________ “Ik weet dat ik een heilige ben en dat God mij met een heilige roeping geroepen 
heeft voor zichzelf. Door zijn genade wil ik ook werkelijk een heilig en een van de zonde afgescheiden 
leven leiden, zodat anderen kunnen zien dat ik eigendom ben van de Zoon van God, die zoveel van mij 
houdt dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven aan het kruis!”  
 

Het grote probleem begint als we Efeziërs 4:1 ongehoorzaam zijn en onze levenswandel niet waardig is 
aan de heilige roeping waarmee wij door God geroepen zijn. Zelfs al zijn we heiligen (zoals God ons 
immers ziet in/door Christus), dan gedragen we ons in het dagelijkse leven vaak niet als heiligen. Dat 
wordt uitgebeeld in het volgende plaatje. 

 

 

 

 

 
 

Als je de laatste twee afbeeldingen nog eens bekijkt, zul je opmerken dat onze roeping nooit verandert! 
Wie heeft ons geroepen (1 Korintiërs 1:9)? __________ Verandert God ooit (Jakobus 1:17)?__________ 
 
Vind in 1 Tessalonicenzen 4:3 dat ene woord dat beschrijft wat Gods wil is voor jouw leven: __________ 
We hebben al geleerd dat dit woord betekent (omcirkel het enige juiste antwoord):  
 

 

HEILIGE ROEPING

VLESELIJKE WANDEL

1 Kor. 1:11-13
1 Kor. 3:1-4
1 Kor. 5:1

1 Tessalonicenzen 4:7
2 Timoteüs 1:9

Mijn wandel weegt niet op tegen mijn roeping!

Dag 100 

a. Zonder zonde zijn (zondeloos). 
b. Rechtvaardig verklaard worden.  
c. Apart gezet worden, afgezonderd voor God. 
d. Voor altijd Gods kind zijn. 
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Welke drie van de hierboven genoemde vier antwoorden zijn nu waarheid voor de gelovige in Christus) 
geef de 3 juiste letters):. ______    ______     ______   Welk antwoord is alléén waar op de dag dat we 
volledig verlost zijn (Efeziërs 1:14 en 4:30)? ___________. ‘De wil van God’ in 1 Tessalonicenzen 4:3 
betekent: dat wat God verlangt en wil voor elke gelovige. Welk woord in 1 Petrus 1:15-16 beschrijft het 
soort leven dat overeenkomt met Gods verlangen voor ons? ____________________________________.  

 
Vul waar of niet waar in op de blauwe lijn: “God verwacht niet van ons dat we elke dag een heilig leven 
leiden, want hij weet ook wel dat we dat nooit zouden kunnen.” _________________________________ 

Wat behoort iemand die zegt dat hij christen is, volgens 2 Timoteüs 2:19 te doen? __________ 
_______________________________________________. Weet de Heer welke mensen echt bij 
hem horen en zijn eigendom zijn? _______. In vers 21 lezen we dat een gelovige een bijzonder 
en ____________________ ‘voorwerp’ is dat zijn __________________________ vele diensten 
kan bewijzen en geschikt is voor elk ____________ doel. Wie is jouw Heer en Eigenaar? 
_____________________. Als jij de tafel dekt om te gaan eten, gebruik je dan vuile of schone 
borden? __________________________ Denk je dat onze Heer ons kan gebruiken voor zijn 
glorie als we vuile, onzuivere en onheilige ‘voorwerpen’ zijn? ___________. Daarom behoren 
we ons volgens 2 Korintiërs 7:1 te ___________________ van alle lichamelijke en geestelijke 
smetten en vol ontzag voor God ons hele leven ____________________. Dan kunnen we ons in 
dienst stellen van de gerechtigheid om __________________ (Romeinen 6:19) te leven en 
oogsten we het e___________________ l____________ (Romeinen 6:22). Zo kunnen we 
streven (NBG vertaalt ‘streven’ met ‘jagen’ - denk aan een jager die achter zijn prooi aanjaagt) 
naar vrede met allen en naar een h_________________ leven (Hebreeën 12:14).  
Waar of niet waar (omcirkel het juiste antwoord): 
 

 

 

 

 
 
 

Dag 101 

a. Iedere gelovige heeft een heilige roeping. 
b. Iedere gelovige heeft een heilig leven.  
c. God vraagt van ons dat onze WANDEL even heilig is als 

onze ROEPING (Efeziërs. 4:1). 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 93 en dag 94 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 95 en dag 96 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 102 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 97 en dag 98 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 99 t/m dag 101 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

 

Dag 104 
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De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 

Vraag 1:  Noem enkele woorden die het woord ‘heilig’ verduidelijken: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Wat betekent het dat God ‘heilig’ is? 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Waarom is de mens niet op precies dezelfde manier ‘heilig’ als God? ___________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Is een Christen die nog ‘gebonden is aan de wereld’ toch heilig? Licht je antwoord toe: ____ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Hoe is het mogelijk dat iemand die onheilig leeft toch door God wordt gezien als ‘heilig’? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Vul de ontbrekende woorden in: “Ik geloof in de Heer Jezus als mijn persoonlijke Redder en 
Verlosser. Omdat ik dus een ________________________ ben in Christus Jezus, is het mijn 
v_______________________________ om _________________ te leven tot eer van God!” 

Vraag 7:  Wat hebben de woorden ‘waardig’ en ‘wegen’ met elkaar te maken? ___________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  Welke ‘balans’ ziet God graag in het leven van een gelovige? _________________________ 
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

IK WERD GEHEILIGD (VERVOLG) (1 Korintiërs 1:2; 1:30) 
We gaan in dit gedeelte nog drie FEITEN bestuderen die ons kunnen helpen te begrijpen wat de Bijbel 
bedoelt met HEILIGING (apart gezet zijn, afgezonderd zijn, behorend tot een andere orde):  
FEIT NUMMER 4: Dat gelovigen apart gezet zijn (afgezonderd zijn) heeft volgens de 

Bijbel twee kanten: (1)’afgezonderd zijn van (uit)’ en (2) ‘afgezonderd 
zijn voor (om/tot)’. 

We zullen nu in een voorbeeld aangeven wat hiermee wordt bedoeld. Lees Leviticus 25:38. In dit vers 
vind je het antwoord op de vraag: Waaruit en waarom werd het volk Israël afgezonderd? Het antwoord is: 

Israël werd afgezonderd (afgescheiden) uit/van  (het heidense volk) Egypte                                       
Israël werd afgezonderd om  hen Kanaän te geven en om hun God te zijn  

Lees nu 2 Samuël 7:23 en probeer in dat vers ook de twee kanten van ‘afgezonderd zijn’ te vinden: 
Israël werd afgezonderd van (uit)  E___________, de v___________ v__________ en hun g________ 
Israël werd afgezonderd voor  __________________________________________________________ 
Doe hetzelfde voor Psalm 40:3.  
David werd afgezonderd van  __________________________________________________________ 
David werd afgezonderd voor/om  ______________________________________________________ 
Je kunt het ook zó zeggen: David werd door God ‘afgezonderd’ van de ellende waarin hij zat (de Bijbel 
noemt dat: ‘kuil van het verderf’ en ‘slijk van de modderpoel’) om in een nieuwe situatie te komen 
waarin hij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet kan zien (zijn voeten staan dan weer op een rots 
en hij heeft weer vaste grond onder zijn voeten). 
Ook in het Nieuwe Testament vind je die twee kanten van ‘afgezonderd zijn’. Lees Johannes 5:24 en 
probeer daar die twee kanten te vinden: 
Wie het woord van Jezus hoort en in God gelooft, is afgezonderd van  _________________________ 
Wie het woord van Jezus hoort en in God gelooft, is afgezonderd voor  _________________________ 
De gelovige wordt afgezonderd van het oordeel en de dood en apart gezet om eeuwig te leven! 
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Hier volgt nog wat oefenstof. Probeer in de volgende teksten de twee kanten van heiliging te vinden: 
Romeinen 6:11:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
Romeinen 6:22:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
2 Korintiërs 6:17-18:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
Kolossenzen 1:13:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
1 Tessalonicenzen 1:9:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
Titus 2:14:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
1 Petrus 2:24:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
Openbaringen 1:5-6:  
De gelovige is apart gezet van  _________________________________________________________ 
De gelovige is apart gezet voor  ________________________________________________________ 
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Er zijn ook veel bijbelteksten waar slechts één van de twee kanten van HEILIGING naar voren komt. 
Bijvoorbeeld alleen ‘afgezonderd van’ of alleen ‘apart gezet voor’. Lees de volgende bijbelteksten en als 
het vers alleen spreekt van ‘afgezonderd van (uit)’ vul je in: ‘van’, en als het gaat over ‘afgezonderd 
voor (tot)’ vul je in: ‘voor’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FEIT NUMMER 5:  God heeft een ONDERSCHEID (verschil) gemaakt tussen de gelovige 

en de mens die niet gered is, en God verwacht van de gelovige dat dit 
ONDERSCHEID duidelijk zichtbaar wordt in zijn leven. Dus de 
gelovige BEHOORT een (van de zonde) afgezonderd leven te leiden!  

Als we Gods woord bestuderen zien we dat er een groot onderscheid (verschil) is tussen mensen die zijn 
gered en die (nog) niet gered zijn. Zoek de volgende bijbelteksten op, lees ze zorgvuldig en combineer de 
juiste letter met het juiste nummer (soms kunnen achter een cijfer meer dan één letter geplaatst worden!): 

 
 

Psalm 107:2  ________ Galaten 1:4   ________ 
Matteüs 1:21  ________ Efeziërs 2:10   ________ 
Lucas 1:16  ________ 1 Tessalonicenzen 1:10  ________ 
Handelingen 2:40 ________ 1 Tessalonicenzen 2:12  ________ 
Handelingen 3:26 ________ 2 Tessalonicenzen 2:13-14 ________ 
Romeinen 1:1  ________ 1 Petrus 1:3-4   ________ 
1 Korintiërs 1:9  ________ 1 Petrus 5:10   ________ 
1 Korintiërs 1:30 ________ 2 Petrus 1:9   ________ 
2 Korintiërs 5:15 ________ Openbaringen 5:9  ________ 
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VERLOREN GERED BIJBELVERZEN 
1) ______ dood leven A.  Lucas 15:24 
2) ______ doodslucht ten dode levensgeur ten leven B.  Johannes 3:16 

3) ______ duisternis licht C.  Johannes 3:18 
4) ______ nacht dag D.  Johannes 5:24 
5) ______ verloren gevonden E.  Johannes 8:12 
6) ______ wetteloosheid gerechtigheid F.  1 Kor. 1:18 
7) ______ ongelovige gelovige G.  2 Kor. 2:16 

8) ______ veroordeeld niet veroordeeld H.  2 Kor. 6:14 
9) ______ verloren eeuwig leven I.  2 Kor. 6:15 
10) ______ verloren behouden J.  1 Tess. 5:5 

11) ______ kinderen des duivels Kinderen Gods K.  1 Johannes 3:10 

De antwoorden op de vragen bij de dagen 107 t/m 110 zijn achterin dit werkboek opgenomen! 

 
In Leviticus 20:22-23 lezen we dat God                                                                                                   
wilde dat de kinderen van Israël ‘iets’                                                                                    moesten 
zouden navolgen. Wat? 

 
Vul in: Waar of niet waar? _________________________ Deuteronomium 18:9-14: “God wilde dat de 
Israëlieten het beloofde land (Palestina) zouden binnengaan om de gewoonten van de heidense volken te 
leren kennen, zodat ze hun manier van leven zouden kunnen navolgen.” 

Maakt God een ONDERSCHEID (scheiding) tussen onrein en rein (Leviticus 10:10; 11:47)? _______ 
Lees Johannes 13:2 en Johannes 13:10-11. Waren alle 12 discipelen rein? _______ Hoe heette de discipel 
die onrein was? __________________ Was er een groot onderscheid (in Gods ogen) tussen hem en de 
andere elf discipelen? ___________ 

a. de andere volken                                                                                     
b. de Egyptenaren 
c. de bepalingen en regels van God 
d. hun eigen verlangens 
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In Efeziërs 2:11-13 herinnert Paulus de gelovigen in Efeze aan de tijd dat ze nog niet waren gered: 
“Bedenk daarom dat u - u die eigenlijk door uw afkomst __________________________ bent…” (zie 
vers 11). Was jij voordat je werd gered ook “niet verbonden met Christus” (Efeziërs 2:12)? __________ 
Was jij toen ook zonder hoop? __________ Was jij ook zonder God? ___________ 

Behoren wij volgens Efeziërs 4:17 zó te leven als ongeredde mensen leven? ________ Behoren we te 
leven op de manier zoals we vroeger leefden, voordat we werden gered? __________ Is Efeziërs 4:17-19 
een goede beschrijving van jouw leven voordat je werd gered? ____________ Als iemand de waarheid in 
Christus leert kennen, zou hij dan op dezelfde manier willen blijven leven zoals voordat hij werd gered 
(Efeziërs 4:20-21)? ____________________. Wil God dat wij de mensen die aan God ongehoorzaam 
zijn nadoen? (Efeziërs 5:6-7)? __________________ Wij lopen niet meer in de duisternis (zie Johannes 
8:12; Kolossenzen 1:13; 1 Petrus 2:9 en 1 Tessalonicenzen 5:5-8), maar hoe moeten we dan nu 
‘wandelen’ (lees Efeziërs 5:8)? ______________________________________ Waarvan behoren we ons 
volgens Kolossenzen 3:9 en Efeziërs 4:22 te ontdoen (afleggen/uittrekken)? _______________________ 
__________________________________ Wat moeten we aandoen (aantrekken) volgens Efeziërs 4:24 
en Kolossenzen 3:10? De n_________________ ________________ Wat zijn we vanaf het moment dat 
we tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn (2 Korintiërs 5:17)? Een _________________________   
___________________ Is het dan logisch dat we doorgaan met het leiden van een zondig leven? ______ 

 
In 1 Tessalonicenzen 4:5 lezen we dat de heidenen _______________ niet kennen. Kent de gelovige God 
(Johannes 17:3; 1 Johannes 5:20)? ______________ Behoort een gelovige op dezelfde manier te leven 
als iemand die God niet kent? ____________ Als iemand werkelijk de levende God kent, zal dat dan 
verschil maken in zijn manier van leven en handelen? _________________________________________ 

Is Titus 3:3 een goede beschrijving van je leven voordat je Christus leerde kennen? _____________ 
Heeft Christus je leven VOLLEDIG VERANDERD (heel verschillend van vroeger) zoals wordt 
beschreven in Titus 3:4-7? _____________________ Wat zou een gelovige volgens Titus 3:8 elke dag 
behoren te doen? ______________________________________________________________________  

Zouden wij als gelovigen nog kunnen blijven leven met dezelfde verlangens (begeerten) die we hadden 
voordat we werden gered (1 Petrus 1:14)? ___________ Wie wekt nu het verlangen in ons om zó te leven 
dat God daar blij mee is (Filippenzen 2:13)? ___________ Heeft God onze zondige verlangens geheel en 
al weggenomen toen we werden gered of hebben we die nog steeds (lees Romeinen 7:15-25)? _________ 
En toch hebben we sinds we gered zijn óók het verlangen om _________________  _________________ 
te volgen (1 Petrus 4:2). Waarom kwam Christus in de wereld (Hebreeën 10:7)? Om _____________ 
____________ te doen.  
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Wat was volgens Johannes 4:34 het grote verlangen van de Heer Jezus (wat stilde zijn honger)? 
_______________________________________________________ Wat is voor ons belangrijk om ook 
te bidden (Lucas 22:42)? ________________________________________________________________ 
  
 

Volgens 1 Tessalonicenzen 5:16-18 bestaat Gods wil voor ons leven onder meer uit de volgende drie 
dingen: 

1. (vers 16) ____________________________________________________________________ 
2. (vers 17) ____________________________________________________________________ 
3. (vers 18) ____________________________________________________________________  

Als wij werkelijk gered zijn, kunnen onze niet geredde vrienden en andere ongelovige mensen waarvan 
we houden, dan zien dat onze levens totaal veranderd zijn (1 Petrus 4:3-4)? _____________ Zullen ze het 
vreemd vinden en ongewoon als we bepaalde dingen die we vroeger deden, niet meer doen? __________ 
want ________________________________________________________________________________ 

Waar of niet waar? _________________ “Ik dank de Heer dat hij mij heeft gered en me tot een nieuwe 
schepping in Christus heeft gemaakt. Nu wil ik door Gods genade een heel ander leven leiden, namelijk 
door Gods wil te doen, zodat anderen kunnen zien dat mijn leven veranderd is en zij misschien ook op de 
Heer Jezus gaan vertrouwen en ook die grandioze redding mogen gaan beleven!” (lees Psalm 40:1-4). 

 
FEIT NUMMER 6:  De gelovige is apart gezet, maar niet geïsoleerd (afgesloten) van de 

wereld 
Lees Johannes 15:18 en leg in je eigen woorden uit waarom de wereld de gelovige haat: _____________ 
____________________________________________________________________________________ 
De wereld houdt niet van de gelovigen (lees Johannes 15:19) omdat de gelovigen niet _____________ de 
wereld horen en omdat Christus hen ____________ de wereld weggeroepen heeft.  

In Johannes 17:6-19 bad de Heer Jezus voor zijn discipelen (Zijn apostelen). Waarom haatte de wereld 
deze mannen (vers 14)? Omdat ze niet _____________________________________________________ 
Hoorde de Heer Jezus bij de wereld (vers 14)? ___________.           
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Waar of niet waar? _________________ “De Heer Jezus bad en vroeg zijn hemelse Vader om zijn 
discipelen uit de wereld weg te nemen.” (vers 15). Wat bad hij in werkelijkheid? ___________________ 
____________________________________________________. Behoorden de discipelen bij de wereld 
(vers 16)? _______ Hoorde Christus bij de wereld (vers 16)? _______ Zond de Vader de Heer Jezus naar 
de wereld (vers 18) __________ Zond Christus zijn discipelen naar de wereld (vers 18)? ____________  

 

 

 
Als onberispelijke kinderen van God leven we ______  ______________ van een verdorven en ontaarde 
generatie, ____________________ wij behoren te schitteren als sterren aan de hemel (Filippenzen 2:15). 

 

Waar of niet waar? Uitspraak: 
 “Filippenzen 2:15-16 maakt ons duidelijk dat de gelovige om heilig te 

worden, het beste als monnik kan gaan leven achter dikke kloostermuren.”  
 “Om heilig te zijn is het beter om niet te veel met ongelovigen te maken te 

hebben.” 
 “Om in ons dagelijks leven heilig te zijn, moeten we een ‘apart gezet’ en 

rechtvaardig (zuiver) leven leiden temidden van een wereld die slecht is en 
Jezus haat.” 

Is deze wereld ons thuis (1 Petrus 2:11; Hebreeën 11:13)? __________________ Waar is ons echte thuis 
(huis) (lees Filippenzen 3:20 en Johannes 14:1-3)? ______________________________ Toen de Heer 
Jezus op deze wereld was, had hij toen een plaats die hij zijn ‘thuis’ kon noemen (Lucas 9:58)? _______.  

Wie heeft God vandaag om hem op deze aarde te vertegenwoordigen (2 Korintiërs 5:20; Handelingen 
1:8)? ________________________ Als wij in deze wereld Christus vertegenwoordigen moeten we ons 
wel ____ ____________ ____________ voor de ______________ (Jakobus 1:27) en onszelf 
__________ ______________________________________ aan deze wereld (Romeinen 12:2) en die 
wereld ook niet ______________________________ (1 Johannes 2:15), want iemand die een vriend is 
van de wereld is een ______________________________ van God (Jakobus 4:4). Wat gaat zeker 
verdwijnen (1 Johannes 2:17)? _________________________ Wat zal altijd blijven (1 Johannes 2:17)? 
____________________ ________________________________________. Denkt de wereld graag aan 
God en aan zijn woord? ________ Houdt de wereld rekening met God bij het maken van plannen en het 
nemen van beslissingen? ________ Vindt de wereld het fijn om tijd te besteden aan gebed? _______ 

Dag 115 
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Spreekt de wereld graag over Christus? _______ Is de wereld dankbaar voor wat gebeurde op Golgotha 
(1 Korintiërs 1:18)? ________ Ben jij er dankbaar voor dat jij niet langer bij de wereld hoort? 
__________________________________ 

 

 
Heeft de Heer Jezus gegeten met zondaars en ging hij om met slechte mensen (Lucas 5:30-31; 15:1-2; 
19:2-5)? ___________ Liet Jezus het toe dat zondaars hem aanraakten (Lucas 7:37-39)? _____________. 
Werd Jezus samen met slechte mensen gekruisigd (Lucas 23:33)? ___________ (Opmerking: Jezus werd 
niet alleen gekruisigd met slechte mensen, maar vooral vóór slechte, onrechtvaardige mensen [zoals jij en 
ik waren] - zie 1 Petrus 3:18). Lees Lucas 5:30-32 en beantwoordt in je eigen woorden de vraag die de 
Farizeeërs stelden in vers 30: Waarom at en dronk de Heer Jezus met de tollenaars en de zondaars? _____ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Was de Heer Jezus apart gezet (afgezonderd/gescheiden) van de zondaars (Hebr. 7:26)? __________ Kan 
iemand omgaan met zondaars en tegelijkertijd afgezonderd (afgescheiden) van hen zijn? _____________  

Waar of niet waar: ____________________ “Om een apart gezet (afgescheiden) leven te leiden, is het 
noodzakelijk om uit de buurt te blijven van alle ongelovige mensen.”  

Waar of niet waar: _____________________ “Het omgaan met zondaars is zondig.”  

Waar of niet waar: _____________________ “Het is niet wijs als een gelovige luistert en handelt naar 
de raad van mensen die niet bij God horen. Hij kan zich beter niet in hun kringen ophouden.” (Ps. 1:1).  

Zelfs al zouden we heilig (zuiver) leven in relatie met ongelovigen, toch zouden onze echte vrienden en 
anderen waarmee we optrekken, bij voorkeur de mensen moeten zijn die God __________________ en 
zich _______________ ________ zijn regels (Woord) – zie Psalm 119:63. Let wel: God kan jouw goede 
contacten met ongelovigen misschien heel goed gebruiken om hen te bereiken! 

Wat is Gods verlangen voor de mensen die nog niet gered zijn (1 Timoteüs 2:3-4)? __________________ 
___________________________________________________________________ Zouden wij datzelfde 
verlangen moeten hebben (vergelijk Efeziërs 5:1)? ___________ Behoren wij te bidden voor hen die niet 
gered zijn (1 Timoteüs 2:1; vergelijk Romeinen 10:1)? __________. 
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De gelovige in Christus heeft zonder twijfel een verantwoordelijkheid voor alle mensen omdat hij 
Christus vertegenwoordigt in de wereld: 

1. De gelovige behoort een ______________________ te zijn voor alle mensen (Handelingen 1:8).  
2. Hij behoort een ________________ (vertegenwoordiger) te zijn van Christus (2 Korintiërs 5:20).  
3. De gelovige behoort het g____________ n_______________ b________________ te maken aan 

alle mensen (Marcus 16:15).  
4. Hij behoort alle volken tot _____________________ van Jezus te ___________ (Matteüs 28:19).  
5. Hij behoort voor alle mensen te schitteren als een ________________ aan de hemel (Filippenzen 

2:15; vergelijk Matteüs 5:16).  
6. Hij behoort ___________ te doen (zijn) voor alle mensen (Galaten 6:10; 1 Tessalonicenzen 

5:15).  
7. Hij behoort zich _________________te gedragen ten opzichte van alle mensen (Kolossenzen 

4:5; vergelijk 1 Korintiërs 9:19-23; 10:32).  
8. Hij behoort ___________________________ te leven voor alle mensen (1 Tessalonicenzen 4:12; 

vergelijk Romeinen 12:17).  
9. Hij behoort te ______________________ voor alle mensen (1 Timoteüs 2:1).  
10. Hij behoort in _________________ te leven met alle mensen (Romeinen 12:18; Hebreeën 

12:14).  
11. Hij behoort alle mensen in ________________ te houden (1 Petrus 2:17 – hen ‘eren’ betekent in 

dit verband: laten merken dat je hen als medemens respecteert. Vergelijk Titus 3:2 waar ons 
wordt gezegd niet over andere mensen te roddelen, wat betekent dat we niet de reputatie van wie 
dan ook schade toebrengen door geen respect te tonen).  

12. Hij behoort een _____________  ___________________ te hebben (een goed getuigenis) bij alle 
mensen (1 Timoteüs 3:7; 3 Johannes 12).  

 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 107 en dag 108 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 

Dag 117 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 109 en dag 110 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 111 t/m dag 113 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele 
zinnen op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 119 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 114 en dag 115 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 116 en dag 117 nog eens goed door en schrijf daarna in enkele zinnen 
op wat je de belangrijkste punten vindt die je hebt geleerd en (dus) wilt onthouden. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dag 121 

Dag 122 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 
Vraag 1:  We hebben in deze les geleerd, dat ‘heiliging’ (apart gezet zijn) twee kanten heeft: ‘van/uit’ 

en ‘voor/tot’. Leg uit wat het verschil is tussen die twee kanten:    

‘van/uit’ heeft te maken met: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
‘voor/tot’ heeft te maken met: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Vul de volgende zin aan: “Israël werd afgezonderd uit de __________________ want God 
wilde dit volk voor ________________”  

Vraag 3:  Waarom brengt ‘heiliging’ met zich mee dat er een onderscheid (verschil) bestaat tussen de 
gelovige en de ongelovige? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Hoe is het mogelijk dat iemand die tot geloof in Christus is gekomen (is gered), daarna heel 
anders gaat leven? ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Gebeurt dat ‘anders leven’ voor iemand die tot geloof gekomen is ‘automatisch’ (gaat het 
vanzelf)? ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Wat is volgens de Bijbel de wil van God voor jouw leven? ___________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Dag 123 
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Vraag 7:  Wat is de ‘beste manier’ om heilig te leven? _______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  Ben jij iemand ‘van’ of ‘uit’ de wereld? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 9:  Door wie wordt God vertegenwoordigd op aarde? __________________________________ 

Vraag 10:  Kun je omgaan met ongelovige mensen en toch ‘afgezonderd’ (afgescheiden) van hen zijn? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 11:  De gelovige heeft volgens de Bijbel een verantwoordelijkheid voor de ongelovige mensen in 
zijn omgeving. Kun jij een paar dingen noemen die God van jou vraagt? 

 1. ________________________________________________________________________  
2. ________________________________________________________________________  
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________  
5.________________________________________________________________________ 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn nu aan het einde van deel 1 van het 
werkboek voor jongelovigen. Het ging tot nu toe 

vooral over onze REDDING/VERLOSSING. 

Deel 2 gaat over de ZEKERHEID en de 
KENMERKEN VAN EEN GELOVIGE. 
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BEANTWOORDING VAN DE EXTRA VRAGEN 
Jouw antwoord kan best wat anders omschreven zijn dan hieronder is aangegeven en toch helemaal goed zijn! 
Blok 1: 
Vraag 1:  Woord van God, waarheid, woord dat leven brengt, heilige Schriften. 
Vraag 2:  Bijvoorbeeld door het woord van God een ‘ereplaats’ te geven en de Bijbel niet zomaar op de 

grond naast je bed te leggen of onder je stoel. 
Vraag 3:  Iemand die vertelt wat hijzelf gezien en gehoord heeft. 
Vraag 4:  Waarheid. 
Vraag 5:  Een ‘tittel’ is een klein streepje, waardoor de ene letter verschilt van de andere. Een ‘jota’ is 

de kleinste letter in het Hebreeuws. 
Vraag 6:  Hij bedoelt te zeggen dat zelfs het kleinste lettertje en het kleinste streepje in de Bijbel 

belangrijk is. 
Vraag 7:  De heilige Geest legt de woorden van God in het hart van een mens en die voelt zich 

vervolgens geleid om die woorden op te schrijven (of uit te spreken). Bekijk de tekening bij 
dag 4 nog maar eens. 

Vraag 8:  Voor eeuwig (dat betekent voor altijd). 
Vraag 9:  Je zou onder meer gebruik kunnen maken van de informatie over het ontstaan van de Bijbel 

zoals weergegeven in het kader bij dag 1. 
 
Blok 2:  
Vraag 1:  Zondaren behouden, mensen die verloren zijn zoeken en redden, zijn volk redden van hun 

zonden, de wereld behouden.  
Vraag 2:  Voor zondaren. 
Vraag 3:  Voor alle mensen. 
Vraag 4:  Dat je een zondaar (slecht mens) bent. 
Vraag 5:  Hopelijk begrijp je dat je een slecht mens was voordat je Jezus leerde kennen. 
Vraag 6:  Die zijn er niet volgens de Bijbel. 
Vraag 7:  God. 
 
Blok 3:  
Vraag 1:  De zonde. 
Vraag 2:  Gelukkig wel! 
Vraag 3:  Ze hebben de Heer Jezus wel nodig. Dat je goede dingen doet betekent nog niet je goed 

(zonder zonde) bent. 
Vraag 4:  Verdwaalde. 
Vraag 5:  Zo’n schaap zou zeker sterven. 
Vraag 6:  Ze ademen nog wel, maar ze zijn geestelijk dood en kunnen alleen door het geloof in Jezus 

als hun persoonlijke Redder en Verlosser, ‘opgewekt’ worden tot eeuwig leven. 
Vraag 7:  Geloven in de Heer Jezus als je persoonlijke Redder en Verlosser. 
Vraag 8:  Johannes 3:16 is een heel bekend vers dat ieder christen eigenlijk uit zijn hoofd zou moeten 

kennen. 
 
Blok 4:  
Vraag 1:  Ja. 
Vraag 2:  Hij heeft hen verblind. 
Vraag 3:  Ze kunnen de waarheid van het woord van God niet begrijpen.  
Vraag 4:  De heilige Geest. 
Vraag 5:  De heilige Geest is ook God (God = Vader, Zoon en heilige Geest). 
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Vraag 6:  Onmiddellijk als iemand gaat geloven in (vertrouwen op) de Heer Jezus als zijn persoonlijke 
Redder en Verlosser. 

Vraag 7:  Dat zijn mensen die nog niet geloven en dus nog niet gered zijn. 
Vraag 8:  Ze vinden dat een ‘dwaasheid’, een beetje om te lachen. 
Vraag 9:  De heilige Geest heeft hen de waarheid van het woord van God nog niet kunnen laten zien. 
Vraag 10:  Dat de heilige Geest in je komt wonen en je van binnenuit vernieuwt, zodat je steeds meer op 

de Heer Jezus gaat lijken. 
Vraag 11:  Je wordt ‘opnieuw geboren’ (wedergeboren) op het moment dat je je leven echt overgeeft aan 

de Heer Jezus als je Redder en Verlosser.  
 
Blok 5: 
 Vraag 1  Elk vers gaat over de Heer Jezus en heeft te maken met zijn lijden en sterven voor ons! 
 
Vraag 2:  G  2  3  4  9  12  15  16  17  19 
 F   1  5  6  7  8  10  11  13  14  18 
 
Vraag 20 vraagt om een persoonlijk antwoord waarvan jij alleen weet of het juist is.  
Blok 6:  
Vraag 1:  Het lukt geen mens om Gods wet voor 100% te houden. En als je die wet op één klein 

onderdeel niet houdt, dan ben je al een overtreder van de wet. De enige die het wel gelukt is 
om de wet te houden, is de Heer Jezus Christus (Hij was mens als wij maar zonder enige 
zonde). 

Vraag 2:  Doordat de Israëlieten de wet niet konden houden, konden ze tot het inzicht komen dat ze 
zondig en slecht waren (denk aan het verhaal van de spiegel) en voor hun redding helemaal 
afhankelijk waren van de genade van God. 

Vraag 3:  Een christen doet geen goede werken om daardoor gered te worden, maar uit een verlangen 
om iets te doen waarmee God blij is. Hij kan (onder meer) op die manier zijn dankbaarheid 
naar God tot uitdrukking brengen voor zijn redding. 

Vraag 4: Jezus is Heer geworden in zijn leven (Dat betekent: Jezus heeft het voor het zeggen in zijn 
leven). Een christen wil niet meer voor zichzelf leven maar heeft een diep verlangen om zó te 
leven dat Gods wil in zijn leven zal gebeuren. 

Vraag 5:  Omdat de Bijbel nergens zegt dat de waterdoop een voorwaarde is om gered te worden. Wél 
zegt de Bijbel dat het belangrijk is om je te laten dopen als je tot geloof bent gekomen in 
(gered bent door) Christus. 

Vraag 6:  Geloven in (vertrouwen stellen op) de Heer Jezus Christus. 
Vraag 7:  Met genade wordt bedoeld: Gods oneindig grote goedheid, die we op geen enkele manier 

hebben verdiend. 
Vraag 8:  Geloven is: zeker weten en vast vertrouwen op God en op wat Hij ons in zijn Woord belooft. 
Blok 7:  De antwoorden op deze vragen zijn gemakkelijk in hoofdstuk 4 te vinden.  
Blok 8:  De antwoorden op deze vragen kun je met een mede-christen bespreken. 
Blok 9: 
Vraag 1:  Je werd een kind van God en je werd gerechtvaardigd (onschuldig verklaard door God!). 
Vraag 2:  Het enige dat je moet doen is geloven in (vast vertrouwen op) de Heer Jezus Christus als je 

persoonlijke Redder en Verlosser. 
Vraag 3:  Een kind moet zijn vader (en moeder) gehoorzamen. Een kind dat veel van vader en moeder 

houdt wil dat ook graag (ook al gaat het wel eens mis). Als kinderen van God moeten wij 
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Vader God ook gehoorzamen. Dat betekent onder meer dat we zijn Woord geloven en 
daarnaar handelen. 

Vraag 4:  We moeten net als God heilig zijn en barmhartig, volmaakt, vergevingsgezind, rein enz. 
Vraag 5:  ‘Rechtvaardigen’ is een woord dat uit de rechtspraak komt. Als de rechter een verdachte 

persoon aan het eind van de rechtszaak ‘rechtvaardigt’, dan zegt de rechter tegen die 
verdachte: “U bent onschuldig!”.  

Vraag 6:  Het betekent zeker méér dan alleen ‘zonden vergeven’. 
Vraag 7:  Als alleen je zonden vergeven zouden zijn en er niet méér zou zijn gebeurd, dan zou God je 

toch altijd blijven zien als een ‘zondaar die genade ontvangen heeft’. Het wonder dat God 
heeft gedaan is veel groter: Hij heeft niet alleen onze zonden vergeven, maar ons ook nog de 
gerechtigheid van Christus toegerekend! Daardoor ziet Hij ons niet meer als een ‘vroegere’ 
zondaar, maar als een zuiver, zondeloos, rein kind van God. 

Vraag 8:  God ziet ons ‘IN/DOOR Christus’. Denk aan de afbeelding bij dag 73.  
Vraag 9:  Alleen door het geloof in Christus Jezus als je Redder en Verlosser. 
Vraag 10:  Abraham vertrouwde op God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend (Romeinen 4:3). 
Vraag 11:  Jezus ontving mijn straf en ik ontving zijn gerechtigheid (zondeloosheid, zuiverheid). 
Vraag 12:  Hij is zo dankbaar voor het nieuwe (eeuwige) leven dat hij heeft ontvangen, dat hij een diep 

verlangen krijgt (door de heilige Geest) om voortaan tot eer van God te leven. 
Vraag 13:  Dat is een vraag die alleen jijzelf kunt beantwoorden. 
Vraag 14:  Dat is meestal niet zo gemakkelijk. Andere mensen vinden het soms maar vreemd dat je 

dingen die je vroeger deed niet langer doet (en omgekeerd). Maar ook de grote tegenstander 
van God vindt het maar niets dat jij tot eer van God bent gaan leven en hij zal van alles 
proberen om je tegen te werken. Ook door die tegenstand is het ‘anders’ leven niet altijd zo 
gemakkelijk. 

Vraag 15:  Ja, want een christen wil zó leven dat God er blij mee is. Dat vraagt – naast de hulp van de 
heilige Geest – ook dat een christen zich daarvoor inzet. Een christen ‘jaagt’ onder meer 
naar: gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtzinnigheid, trouw en vrede. 

 
Blok 10:  
Vraag 1:  Als God naar ons kijkt ziet hij altijd onze verbondenheid met Christus, die ons gereinigd 

heeft van alle zonden door zijn bloed dat vloeide aan het kruis van Golgotha. Het grote 
wonder is dat Jezus onze zonden op zich genomen heeft en dat wij zijn gerechtigheid 
(zuiverheid, zondeloosheid) hebben ontvangen! 

Vraag 2: Voor zowel Israël als de gelovige geldt: 1) dat God de grote Verlosser is; 2) dat ze hebben 
geleden onder een vreselijke slavernij; 3) dat er een geweldig werk van God nodig was om 
hen te redden; 4) dat ze voor altijd Gods eigendom zijn. 

Vraag 3:  Niemand kon de wet houden en dat betekende dat ook iedereen zou moeten sterven. Die 
‘vloek’ begon bij Adam en Eva en ligt sindsdien op ieder kind dat geboren wordt.  

Vraag 4:  Omdat God een heilig God is en een volmaakt rechtvaardige Rechter. De zonde kan daarom 
niet ongestraft blijven. 

Vraag 5:  De dierenoffers in het Oude Testament wezen al naar de komst van het Lam Gods, dat de 
zonde der wereld zou gaan wegnemen. Zoals het offerdier moest sterven voor de zonde van 
het volk, zo moest Jezus voor ons sterven aan het kruis! 

Vraag 6:  Als ‘slaaf van de zonde’ hoorde ik bij Satan en zijn koninkrijk en was ik op weg naar de 
eeuwige dood. Nu ik uit liefde voor Hem een ‘slaaf van Christus’ ben geworden, kan ik doen 
waarvoor ik ben geschapen: leven tot eer van God! En mijn toekomst is niet langer de 
eeuwige dood, maar het eeuwige leven in Gods heerlijkheid! 

Vraag 7:  ‘macht’ en ‘invloed’ 
Vraag 8:  ‘Vader God’ ----- ‘belijd’ ----- ‘spijt’ ---- ‘vergeeft’.  
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Blok 11: 
Vraag 1:  Apart gezet, afgezonderd, afgescheiden, behorend tot een andere orde. 
Vraag 2:  (1) God is afgezonderd van alles wat aards en geschapen is (God is zelf niet door iemand 

geschapen) en (2) Hij is ook geheel afgezonderd van alles wat zondig en onrein is. 
Vraag 3:  Als gelovigen kunnen we nooit voldoen aan het eerste punt dat hierboven is genoemd: wij 

zijn en blijven door God gemaakte schepselen. We zijn wel al ‘afgezonderd’ van de zonde en 
zullen straks in de hemel niet meer kunnen zondigen. 

Vraag 4:  Ja, een vleselijke christen is heilig (apart gezet) in Christus Jezus. Er is niemand op deze 
wereld die kan zeggen: “Ik heb nooit gezondigd!” Het is dus maar goed dat God de Rechter 
ons ziet IN/DOOR Christus. Het is natuurlijk niet Gods bedoeling dat een christen ‘vleselijk’ 
blijft, maar groeit naar geestelijke volwassenheid en dus een ‘geestelijk’ mens wordt. 

Vraag 5:  Dat is een wonder! Maar God ziet ons IN/DOOR Christus. Als God naar ons kijkt ziet hij de 
zuiverheid, de zondeloosheid van Christus. Daarvoor kunnen we God nooit genoeg danken! 

Vraag 6:  “Ik geloof in de Heer Jezus als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Omdat ik dus een 
heilige ben in Christus Jezus, is het mijn verantwoordelijkheid om heilig te leven tot eer van 
God!” 

Vraag 7:  Het woord ‘waardig’ komt van het woord ‘wegen’. Het voert ons terug naar de praktijk van 
het wegen zoals uitgelegd op de bladzijden 83 t/m 85. Het woord ‘waardig’ betekent: in 
balans zijn, gelijk zijn aan. 

Vraag 8:  De balans (evenwicht) tussen de heilige roeping van de gelovige en een heilige levenswandel 
(zo leven als God het graag ziet). Een leven leiden dat in overeenstemming is met onze 
positie als kind van God. 

Dag 107 en dag 108 
2 Samuël 7:23: uit Egypte, de volken en hun goden --- voor zich(zelf) 
Psalm 40:3: uit de kuil en uit het slijk --- om op de rots te staan 
Johannes 5:24: van het oordeel en de eeuwige dood --- voor het eeuwige leven 
Romeinen 6:11: de dood --- om te leven voor God in Christus Jezus 
Romeinen 6:22: de zonde --- om God te dienen 
2 Korintiërs 6:17-18: van het onreine --- om zoon/dochter van God te zijn 
Kolossenzen 1:13: uit de macht der duisternis --- voor het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde 
1 Tessalonicenzen 1:9: van de afgoden --- tot God om Hem te dienen 
Titus 2:14: van alle ongerechtigheid --- tot een rein volk voor God 
1 Petrus 2:24: de zonden --- om voor de gerechtigheid te leven 
Openbaringen 1:5-6: uit onze zonden --- om ons te maken tot een koninkrijk en priesters voor God 
Dag 109 
Eerste kolom: van – van – voor – van - van – voor – voor – voor – voor  
Tweede kolom: van - voor – van – voor – voor – voor – voor – van – voor  
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Dag 110 
1) A D --- 2) G --- 3) E H --- 4) J --- 5) A --- 6) H --- 7) I --- 8) C --- 9) B --- 10) F --- 11) K 

Blok 12: 
 
Vraag 1:  Bij ‘van/uit’ gaat het over (allerlei dingen die te maken hebben met) ons ‘oude leven’, dat wat 

achter ons ligt (waaruit Christus ons heeft verlost). Bij ‘voor/tot’ gaat het over ons nieuwe 
leven met Christus, over het doel dat God met ons leven heeft. 

Vraag 2:  Uit de heidenen --- voor zichzelf 
Vraag 3:  Heiliging betekent ‘apart gezet zijn’. We hoorden bij het rijk van de duisternis (Satan) en zijn 

nu - dankzij Christus’ verlossingswerk - overplaatst in het koninkrijk van God. Het rijk van 
Satan is zondig en onrein en het rijk van God is zuiver en zondeloos. We kunnen niet vuil en 
zondig blijven en tegelijkertijd behoren bij Gods koninkrijk. 

Vraag 4:  Zo iemand is tot het inzicht gekomen dat hij zonder Christus op weg is naar de eeuwige dood 
en daarom heeft hij de uitgestoken hand van Jezus gepakt en is gered en ‘opnieuw geboren’. 
Dat laatste betekent dat de heilige Geest in hem komt wonen en hem ook de kracht geeft om 
‘anders’ (heilig) te leven tot eer van God. Daarbij is hij zo dankbaar voor zijn redding dat hij 
God niet zou willen bedroeven. 

Vraag 5:  Dat ‘anders’ leven gaat niet vanzelf. De gelovige heeft nog steeds te maken met de invloed 
van het rijk van de duisternis. Satan zal proberen hem tot zonde te verleiden. Dat betekent 
steeds weer kiezen om te leven tot eer van God en niet toe te geven aan de verleidingen van 
Satan. Maar: de gelovige staat daarbij niet alleen: de heilige Geest helpt hem! 

Vraag 6:  Hier kun je veel goede antwoorden invullen. In de lesstof wordt verwezen naar 1 
Tessalonicenzen 5:16-18, waar genoemd wordt: je verblijden, steeds bidden en onder alle 
omstandigheden God danken. 

Vraag 7:  Steeds weer beseffen dat God heilig is (zondeloos, zuiver, rein) en dat jij een kind van Hem 
bent. Je hoort bij dat zuivere, heilige koninkrijk! Ook is het goed je steeds te realiseren waaruit 
God in zijn genade jou heeft gered (de eeuwige dood) en welke prijs hij daarvoor heeft betaald 
(Jezus stierf voor al jouw zonden aan het kruis). Als je dat allemaal diep tot je laat 
doordringen, zou je dan nog willen zondigen? 

Vraag 8:  Hopelijk heb je ingevuld: ‘geen van beiden!’ (het was een ‘strikvraag’) 
Vraag 9:  De gelovigen, geleid door de heilige Geest, vertegenwoordigen God op aarde. 
Vraag 10:  Ja, je kunt zeker op een goede manier met ongelovigen omgaan. Gelukkig wel, want zo 

kunnen ze in jou iets van Christus gaan zien (jij bent immers ‘anders’!). Maar je moet je toch 
tegelijkertijd realiseren dat zij Christus niet kennen en erop bedacht zijn, dat zij wellicht 
dingen doen die niet passen bij je ‘nieuwe leven’. Dat betekent dat je soms niet met hen mee 
kunt doen, met het risico dat je er niet langer bij hoort (dan merk je dat je ‘apart staat’). 

Vraag 11:  Kijk het lijstje van dag 117 nog maar eens door. 
   


