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Het onderscheid tussen veiligheid en zekerheid 

  
 

De ene christen blijkt soms meer zekerheid te hebben over zijn redding en verlossing dan de andere. Waar 
de ene christen nog worstelt met twijfel geniet de andere volop van het verlossingswerk dat de Heer Jezus 
aan het kruis van Golgotha voor hem heeft volbracht. Het verschil tussen die twee christenen is dat de ene 
christen meer dan de ander beschikt over kennis van en inzicht in Gods woord, én dat hij dat woord voor 
honderd procent vertrouwt, Gods beloften gelooft! 
Er bestaat een oud verhaal van een reiziger die 
op een winterse avond bij de oever van een 
brede rivier kwam. Hij moest de rivier over-
steken, maar er was geen brug. De rivier was 
bedekt met een laagje ijs, maar hij wist niet of 
het veilig genoeg was om over te steken. Na veel 
aarzeling probeerde hij voorzichtig met zijn ene 
voet of het ijs hem kon hem dragen. Het werd al 
bijna nacht en hij moest zien aan de overkant te 
komen. Met angst en beven kroop hij op handen 
en voeten langzaam over het ijs in de hoop op 
die manier zijn gewicht gelijkmatig over het ijs 
te verdelen, omdat hij er niet zeker van was dat 
het zijn volle gewicht kon dragen. Toen hij 
echter met pijn en moeite al een eindje 
onderweg was, hoorde hij plotseling het geluid 
van paardenhoeven en vrolijk gezang.  

  
  
 
 
 
 
 

Ongelofelijk: daar in de schemering reed over het ijs een wagen met kolen, getrokken door een gespierd 
paard. De man op de bok zong een vrolijk lied. Die man wist dat het ijs volkomen veilig was en hij was 
dus absoluut niet bang. 
Wat kunnen we leren van dit verhaal? Beiden mannen waren absoluut veilig op het ijs. Het ijs was dik 
genoeg; het kon zelfs wel tweemaal het gewicht van paard en wagen dragen! Toch was één van die twee 
mannen bang. Die angst kwam voort uit onzekerheid over zijn veiligheid, aangezien hij niet wist hoe dik 
en hoe sterk het ijs was. De andere man genoot volop van zijn rit over de bevroren rivier omdat hij zonder 
enige twijfel wist dat het ijs hem kon dragen en dat de ondergrond stevig en veilig was.  
Elke gelovige is veilig en kan dus ook zeker zijn in Jezus Christus. Geen fundament kan immers 
veiliger en sterker zijn (1 Korintiërs 3:11). Het probleem is, dat sommige gelovigen niet of onvoldoende 
op de hoogte zijn van de uitspraken en de beloften van God met betrekking tot hun absolute zekerheid in 
Christus en daardoor zijn ze niet in staat ten volle te genieten van hun geweldige redding en verlossing. 
De bedoeling van deze les is om hen te helpen meer zekerheid te krijgen.  
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Iedere gelovige is veilig, geborgen en beschermd in Christus, maar niet iedere gelovige is zich daarvan 
voldoende bewust. Hoe meer we beseffen hoe enorm veilig en geborgen we in Christus zijn, des te meer 
zekerheid hebben we en des te meer zullen we ook kunnen genieten van onze relatie met Christus. 
 
 
Helaas zijn er ook mensen die een ‘vals’ (bedrieglijk) gevoel van zekerheid hebben. Ze denken dat ze 
veilig zijn, maar ze zijn absoluut niet veilig. Ze denken dat ze vaste grond onder hun voeten hebben, maar 
ze bevinden zich in werkelijkheid op drijfzand. Hun situatie kun je vergelijken met iemand die denkt dat 
het ijs dik genoeg is en er zo maar op stapt, om vervolgens te ontdekken dat het ijs in werkelijkheid niet 
dik genoeg is om hem te dragen, waarna hij wegzinkt in het ijskoude water. Sommige mensen hebben een 
valse zekerheid, bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze met hun goede daden toegang tot de hemel kunnen 
krijgen. Anderen hebben een valse zekerheid omdat ze vertrouwen op een religieus systeem (bij-
voorbeeld: de kerk of een bepaalde leer) voor hun redding. Iedereen die vertrouwt op wie of wat dan ook 
anders dan op Jezus Christus en hem alleen, is niet veilig. Zo’n persoon is in groot gevaar. Onze toevlucht 
en veiligheid vinden we niet in ONSZELF maar ALLEEN IN CHRISTUS. 
In dit hoofdstuk gaan we vanuit de Bijbel zien, dat een gelovige altijd veilig is en zeker kan zijn in 
Christus. Een mens die tot Christus is gekomen voor redding zal nooit weggestuurd worden (Johannes 
6:37). Geen enkele gelovige zal ooit verloren gaan. Geen enkele gelovige zal zijn redding en verlossing 
weer kunnen verliezen (Johannes 6:37-40, 10:28). Nooit! 
Voor we verder gaan nadenken over onze eeuwige zekerheid in Christus en over Gods verbazing-
wekkende mogelijkheden om ons te beschermen, willen we eerst onszelf onderzoeken aan de hand van de 
vraag: Ben ik een gelovige? Om je te helpen die belangrijke vraag te beantwoorden, volgt hierna een 
aantal vragen. Denk op een eerlijke, persoonlijke manier goed na over elke vraag. Neem de tijd om de 
bijbelverzen die bij de vraag vermeld staan op te zoeken en te bestuderen. Stel jezelf de vraag: “Op wie 
vertrouw ik werkelijk als het gaat om mijn eeuwige redding?” 

Ben ik een gelovige? 
 Zie ik in dat ik zonder Christus een schuldige, verloren zondaar ben, die voor een heilige en recht-

vaardige God zou komen te staan (Romeinen 3:10-19, 23)? ________ 
 Realiseer ik me, dat mijn hart onbetrouwbaar en onverbeterlijk is en in feite ongeneselijk ziek 

(Jeremia 17:9; Marcus 7:21-23)? ________ 
 Zie ik mezelf als iemand die de dood en de hel verdiend heeft (Romeinen 6:23)? ________ 
 Besef ik dat als God mij gaf wat ik verdiende - en hij me dus met gelijke munt zou terugbetalen voor 

de manier waarop ik ten opzichte van hem heb gehandeld - ik totaal verloren zou zijn (Psalm 130:3; 
vergelijk Psalm 103:10)? ________  

 Besef ik dat er absoluut niets is dat ik kan doen om mijzelf te redden (Titus 3:5)? ______ 

 

 Begrijp ik, dat ik door mijn best te doen om goede daden voort te brengen nooit de toegang tot de 
hemel zou kunnen verdienen of bereiken (Efeze 2:8-9)? ________ 
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 Besef ik dat mijn ziel nooit gered kan worden door mijn kerk of door een religieus systeem (Jeremia 
17:5)? ________  

 Ben ik er van overtuigd, dat mijn eigen gerechtigheid en mijn eigen goedheid volledig tekort schieten 
in verhouding tot de gerechtigheid die God van mij verwacht en eist (Romeinen 3:10-12; 1 Korintiërs 
6:9-10)? ________  

 Besef ik dat ik in en uit mezelf God niets te bieden heb wat voor hem acceptabel is (Jesaja 64:6)? 
_________  

 Geloof ik dat Jezus Christus Gods enige oplossing is voor mijn zondeprobleem (Handelingen 4:12)? 
________ 

 Erken ik Jezus als de enige weg tot God (Johannes 14:6), de enige deur naar redding (Johannes 10:9), 
de enige redder voor zondaren (Matteüs 1:21) en de enige die eeuwig leven kan geven (Johannes 
10:28; 17:3)? ________ 

 Begrijp ik, dat Jezus Christus de eeuwige God is (Johannes 1:1-3), die in deze wereld kwam en mens 
werd om mij te redden (Johannes 1:14, 3:17; 1 Timoteüs 1:15)? _______ 

 

 Ben ik ervan overtuigd, dat God van me hield ondanks het feit dat ik een grote zondaar was 
(Romeinen 5:8; Johannes 3:16) en dat Jezus stierf en weer opstond uit het graf om mij te redden 
(Romeinen 4:25)? ________  

 Ben ik ervan overtuigd dat de Heer Jezus als mijn volmaakte ‘plaatsvervanger’ aan het kruis stierf en 
de straf voor mijn zonden volledig betaalde (Jesaja 53:6; 1 Petrus 3:18; 2 Korintiërs 5:21)? ________  

 Vertrouw ik op de Heer Jezus en op hem alleen voor mijn redding (Handelingen 16:31)? _____  
 Ben ik tot Hem gekomen met een eenvoudig, kinderlijk geloof (Joh. 6:35, 37; Matt. 11:28)? _______ 
 Heb ik, door het geloof, de Heer Jezus Christus ontvangen (aangenomen) als mijn persoonlijke redder 

(Johannes 1:12)? ________ 
 Vertrouw ik met mijn hele wezen op wie Hij is (Johannes 8:24), op wat Hij heeft gedaan (1 Korintiërs 

15:3-4) en op wat Hij heeft gezegd (Johannes 6:47)? ________  
 Geloof ik dat Hij in staat is alle mensen die door Hem tot God komen volkomen te redden, inclusief 

mijzelf (Hebreeën 7:25)? ________ 
 Geloof ik de uitspraak van Christus in Johannes 5:24? ________ 
 Is Johannes 3:16 waarheid voor mij? ________ 
 Heb ik wel eens aan anderen verteld, dat Jezus Christus mijn redder is (Romeinen 10:9-10; Matteüs 

10:32)? ________ 
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Als het antwoord op welke manier dan ook, naar onszelf wijst (naar onze eigen verdiensten, ons 
eigen werk, onze eigen religieuze daden enz.), dat staan we niet op een vaste ondergrond. Hier volgen een 
paar voorbeelden van mensen die hun vertrouwen stellen in ZICHZELF. 

 “God zou me moeten binnenlaten in zijn heilige hemel, want ik heb in mijn leven veel 
meer goede dan slechte dingen gedaan.”  “God zou me moeten binnenlaten in zijn heilige hemel, want ik heb altijd geprobeerd me 
aan de Tien Geboden te houden.”  “God zou me moeten binnenlaten in zijn heilige hemel, want ik ben lid van een goede 
kerk.” 

Al dit soort antwoorden wijzen naar MIJZELF (IK), maar redding komt niet van MIJZELF, redding komt 
uitsluitend van GOD! 
Er is maar één reden waarom ik kan binnengaan in Gods heilige hemel. Het enige juiste antwoord is dit: 
“Ik zal Gods heilige hemel binnengaan om slechts één reden: alléén dankzij Jezus Christus, mijn 
Redder. Zonder zijn volbrachte werk aan het kruis zou ik nooit gered zijn. Als hij zijn leven niet als 
een vrijwillig offer voor mij had gegeven, zou ik nooit in zijn heilige hemel kunnen binnengaan. Hij 
is mijn enige hoop. Hij is de enige gerechtigheid die ik heb en hij is ook alle gerechtigheid die ik nodig heb. Dank u Heer, dat u mij hebt gered en mij volkomen nieuw hebt gemaakt.” Zie je dat dit 
antwoord helemaal niet op MIJZELF wijst, maar helemaal op JEZUS de REDDER en op hem alleen! 
 

Veiligheid en zekerheid 
Laten we er vanuit gaan, dat deze drie 
jonge tieners - Wim, Anita en Hanneke 
- allemaal gered zijn! Ze stellen alle 
drie hun vertrouwen op de Heer Jezus 
voor hun redding (Handelingen 16:31). 
Ze hebben dus alle drie eeuwig leven 
en zijn kind van God. Ze willen alle 
drie graag de eeuwigheid met de Heer 
Jezus doorbrengen in de hemel. Elk 
kind is voor eeuwig veilig en geborgen 
in Christus. 

Een andere vraag die je jezelf zou kunnen stellen is deze: “Als ik vandaag zou sterven en 
voor de troon van God zou staan en hij zou me vragen: ‘Waarom zou ik je toestemming 
geven om binnen te komen in mijn heilige hemel?’, wat zou dan mijn antwoord zijn?”  
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Wim: “Ik hoop dat ik gered ben.”

Anita: “Ik heb het gevoel dat ik gered ben.”

 Hanneke: “Ik weet zeker dat ik gered ben!”
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Het probleem is, dat twee van deze drie jonge mensen de Bijbel niet zo goed kennen. Ze hebben daarom 
geen absolute zekerheid over hun redding. Die zekerheid is gebaseerd is op Gods woord (“Ik weet het 
zeker, want God heeft het gezegd!”). Welke kinderen missen die zekerheid? 

1. ____________________ 
2. ____________________ 

 Waar of niet waar? 
______________  Iedere gelovige is voor eeuwig veilig in Christus. 
______________  Ieder gelovige heeft zekerheid over zijn redding.  
______________  Iedere gelovige is veilig en zeker in de Heer Jezus. 
______________  Iedere gelovige weet dat hij veilig en zeker is in Christus. 

 
In 1 Johannes 5:13 vertelt Johannes ons waarom hij zijn brief heeft geschreven. Schreef hij die brief aan 
gelovigen of ongelovigen? _______________________________________________________________  

Hij schreef die brief zodat deze mensen (omcirkel het juiste antwoord): 

 
 
 
 
 
 
Beantwoord deze waar of niet waar vragen: 
 

__________ Niemand kan helemaal zeker weten dat hij gered is (1 Johannes 5:13). 
__________ Het is onmogelijk dat iemand weet dat hij gered is! 
__________ God wil dat iedere gelovige weet dat hij eeuwig leven heeft. 
__________ God wil dat iedere gelovige zekerheid heeft over zijn redding. 
__________ God wil dat we wachten totdat we sterven om daarna uit te vinden of we werkelijk 

gered zijn. 
__________ De persoon die zekerheid heeft over zijn redding, is iemand die denkt dat hij gered is. 

Dag 129 

a.  het gevoel zouden hebben dat ze eeuwig leven hebben.
b.  zouden denken dat ze eeuwig leven hebben.
c.  zouden hopen dat ze eeuwig leven hebben.
d.  zouden weten dat ze eeuwig leven hebben.

Herinnering!
Vergeet niet te bidden 
voordat je Gods Woord gaat 
bestuderen. Lees Psalm 
119:18 en 2 Timoteüs 2:7. 
De Heer moet jouw 
Leermeester zijn!
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__________ De apostel Paulus had geen zekerheid (zie 2 Timoteüs 1:12). 

__________ De apostel Paulus wist dat als hij zou sterven, hij naar de Heer zou gaan (Filippenzen 
1:21-23; 2 Korintiërs 5:6-8). 

__________ De apostel Petrus geloofde niet dat christenen er zeker van kunnen zijn dat ze 
onderweg zijn naar de hemel (1 Petrus 1:3-4). 

__________ Judas was er niet zeker van dat God werkelijk de gelovige veilig en zeker kon 
bewaren (beschermen) (Judas 24). 

__________ De persoon die zekerheid heeft over zijn redding is iemand die hoopt dat hij gered is. 

Welk woord moet je verwijderen in de laatste zin om deze waar te maken? _________________ Welk 
woord moet je daarvoor in de plaats zetten? ______________ 

Iedere gelovig is veilig en zeker in Christus, maar niet iedere gelovige beseft en begrijpt zijn veiligheid en 
zekerheid zo goed als hij behoort te doen.  
Waar of niet waar?: ______________________ Des te meer ik me realiseer hoe veilig en geborgen ik 
ben in Christus, des te meer zekerheid zal ik krijgen. 

In het volgende gedeelte gaan we bewijzen dat de echte gelovige voor altijd veilig en zeker is in Christus. 
Dat is namelijk wat de Bijbel leert over eeuwige zekerheid. Bij het beantwoorden van de vragen is het 
belangrijk om alle verzen die genoemd worden op te zoeken en aandachtig te lezen (ook al denk je de 
vragen te kunnen beantwoorden zonder die teksten te lezen). Het is belangrijk heel precies te zien wat 
God in zijn woord zegt en dat diep in je hart te laten doordringen (Psalm 119:11; Kolossenzen 3:16). 

 
 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 124 en dag 125 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 126 en dag 127 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 128 en dag 129 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 131 

Dag 132 



Hoofdstuk 7: De gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus   –   pagina 10 
 

 

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

Vraag 1:  Beschrijf zo kort mogelijk hoe er bij een gelovige een onderscheid kan zijn tussen veiligheid 
en zekerheid in Christus: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Geef een voorbeeld van iemand die zegt christen te zijn, maar die in feite een ‘valse’ (schijn) 
zekerheid heeft: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Wat kun je als gelovige zelf doen om meer zekerheid te krijgen over je eeuwige redding in 
Christus? ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Waarom zou God een persoon geen toegang tot de hemel kunnen geven op grond van het feit 
dat hij altijd zijn best gedaan heeft om zich te houden aan de Tien Geboden? _____________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Waarom is wat je voelt of denkt over je eeuwige zekerheid in Christus toch wel belangrijk? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Argumenten waarom dit waar is 

 
Is een gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? 
Voor een gelovige is het antwoord op deze vraag nadrukkelijk “JA!”. Maar wat verstaan we nu precies 
onder een ‘gelovige’? Dat is iemand die de Heer Jezus, de Zoon van God, heeft aangenomen als zijn 
persoonlijke redder en verlosser. Het is iemand die zijn Heer van harte liefheeft en vast gelooft dat de 
Heer Jezus voor al zijn zonden is gestorven op Golgotha, waardoor hij is vrijgekocht van de vloek van de 
zonde. Het is ook iemand die als een ‘nieuwe schepping in/door Christus’ niet meer voor zichzelf wil 
leven maar uitsluitend tot eer van God. Dat is de beschrijving van een ‘gelovige’, die veilig en geborgen 
is in Christus. Niemand kan deze gelovige roven uit de hand van God! Er is maar één oorzaak waardoor 
deze gelovige zijn veilige positie kan kwijtraken, en dat is uitsluitend door een eigen keuze om terug te 
keren naar zijn oude leven en zich weer onder de macht van Satan te stellen. De Bijbel zegt: “Op hen is 
het spreekwoord ‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel’ volledig van toepassing, of ‘Een 
gewassen zeug rolt al snel weer door de modder.’” (2 Petrus 2:22 - lees ook Hebreeën 6:4-6 en 10:26-31). 
Zonder hier nu verder op in te gaan, is het wel van belang te beseffen dat ieder mens tot het einde van zijn 
leven de vrijheid heeft om te kiezen aan wie hij zich werkelijk toevertrouwt voor zijn ziel en zaligheid 
(lees ook 1 Korintiërs 15:2 en denk na over de woordjes ‘als’ en ‘anders’ in deze tekst). 
Elke gelovige is veilig en geborgen en wel om de volgende redenen: 
1.  Elke gelovige is veilig en geborgen in Christus omdat het voor God onmogelijk is om 

zijn beloften van redding te breken. 
Is God een mens die zijn woord zou breken (zie Numeri 23:19)? __________ Dus God kan zijn beloften 
niet breken! In de loop van deze bijbelstudie hebben we al een flink aantal beloften bestudeerd met 
betrekking tot onze redding. Eén van die beloften stond in Johannes 3:16, waar God belooft dat de echte 
gelovige nooit _______________________ zal gaan. In Johannes 3:18 belooft God dat een gelovige 
nooit ___________________________ zal worden. 

Wat zijn volgens Johannes 5:24 de drie beloften die voor elke gelovige gelden? 

1. ______________________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________________  
3. ______________________________________________________________________________  

In Johannes 6:37 belooft Christus dat hij niemand die tot hem komt zal __________________________ 
In Johannes 11:26 belooft Christus dat de echte gelovige nooit zal ____________________ (het ‘sterven’ 
in dit vers gaat niet over onze fysieke dood, die zowel de mensen die gered zijn als de mensen die niet 
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gered zijn zullen ondergaan; bedoeld wordt hier ‘de tweede dood’ [een eeuwig gescheiden zijn van God - 
zie Openbaringen 20:14-15, 21:8], die alleen de niet geredde mensen zullen meemaken).  

Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? 

___________ Als een gelovige zondigt, stuurt Christus hem weg (Johannes 6:37). 
___________ Iemand die werkelijk op Christus vertrouwt als zijn redder zal nooit verloren gaan 

(Johannes 3:16). 
___________ Johannes 5:24 leert ons dezelfde waarheid als Romeinen 8:1. Geen veroordeling! 
___________ Het is mogelijk dat een gelovige zijn redding verliest en toch nog verloren gaat. 
___________ Als een gelovige in Christus verloren zou gaan, dan zou dat God tot een leugenaar 

maken (zie Johannes 3:16). 
___________ God is geen leugenaar en daarom is Johannes 3:16 waar. De gelovige in Christus zal 

niet verloren gaan. God heeft ons zijn woord gegeven! God heeft het gezegd en dus 
zal het zo gebeuren! 

 
 

2.  Elke gelovige is veilig en geborgen in Christus omdat het onmogelijk is dat een 
gelovige weer ‘ON-GERED’ wordt. 

Welke drie dingen gebeurden er volgens 1 Korintiërs 6:11 met de mensen in Korinte toen ze werden 
gered: 

1. Ze werden _________________________________________________________  
2. Ze werden _________________________________________________________  
3. Ze werden _________________________________________________________  

Denk je dat het mogelijk is dat iemand als gelovige weer ongewassen wordt? ____________ Kan iemand 
als gelovige weer ongeheiligd worden? _____________ Denk je dat iemand die wedergeboren (opnieuw 
geboren) is, weer ongerechtvaardigd wordt (veroordeeld)? _________. Kan een gelovige weer onverlost 
worden? _____________. Als een gelovige zijn redding zou verliezen, zou hij ON-GEWASSEN. ON-
GEHEILIGD, ON-GERECHTVAARDIGD EN ON-VERLOST moeten worden. Is dat mogelijk? _____. 
Zal God het goede werk dat hij in iemand is begonnen ongedaan maken of zal hij dat goede werk 
voltooien (afmaken) (Filippenzen 1:6)? ___________________. 

3.  Elke gelovige is veilig en geborgen in Christus omdat niemand hem uit Gods hand kan 
roven (Johannes 10:28-30). 
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In Johannes 10 beschrijft Christus zich als de goede ___________________ (vers 11) en hij beschrijft de 
gelovigen als zijn _____________________ (vers 27). Wat geeft Christus aan zijn schapen (vers 28)? 
__________________ _________________ In vers 28 zegt de Heer Jezus, dat zijn schapen nooit 
______________________ zullen gaan (vers 28). Opmerking: In het Grieks staat er eigenlijk: "Ze zullen 
nooit verloren gaan, nee nooit!!!" Of letterlijk: "Ze zullen voor eeuwig niet verloren gaan!" Dat is 
eeuwige geborgenheid! 

In wiens hand is de gelovige volgens Johannes 10:28 veilig en geborgen? _________________ Is iemand 
in staat om de gelovige uit zijn hand te roven? ________ In wiens hand is de gelovige volgens Johannes 
10:29 veilig en geborgen? _____________________ Zou iemand in staat zijn de gelovige uit zijn hand te 
roven? ____________ In vers 30 lezen we dat de Vader en de Zoon ____________ zijn. Om de gelovige 
verloren te laten gaan zou er een sterker en krachtiger persoon moeten zijn dan God de Zoon en God de 
Vader om de gelovige uit de beschermende hand van God te roven! Bestaat er zo iemand? _________ Is 
de God die in ons woont (de heilige Geest) groter en sterker dan Satan? (zie 1 Johannes 4:4)? _________.  

 

4.  Elke gelovige is veilig en geborgen in Christus omdat het Gods wil is dat de gelovige 
niet verloren gaat maar eeuwig zal leven (Johannes 6:37-40). 

Is de volgende uitspraak waar of niet waar? _________________ “Volgens Johannes 6:35 is de persoon 
die tot Jezus komt ook de persoon die in hem gelooft.” Wat zal Christus nooit doen voor de persoon die 
tot hem komt en in hem gelooft (Johannes 6:37)? ____________________________ Opmerking: In het 
Grieks is Johannes 6:37 krachtiger opgeschreven dan in de Nederlandse vertaling. Er wordt namelijk een 
dubbele ontkenning gebruikt, die in het Nederlands beter met ‘helemaal nooit’ vertaald kan worden.  

Lees Johannes 6:38-39 en geef aan of de volgende uitspaken waar of niet waar zijn: 

___________________ Christus kwam in de wereld om zijn eigen wil te doen. 
___________________ Christus kwam in de wereld om zijn Vader’s wil te doen. 
___________________ Het was de wil van de Vader dat Christus niet al te veel gelovigen zou verliezen. 

Volgens Johannes 6:40 en 6:47 is het Gods wil dat iedereen die gelooft in de Heer Jezus _____________  
______________ heeft. Welke belofte voor de toekomst geeft de Heer volgens Johannes 6:39, 40, 44, 54 
aan hen die in hem geloven? ____________________________________________________________ 
Dus Johannes 6 leert ons, dat elke gelovige eeuwig leven heeft, nooit door Christus zal worden afgewezen 
en zal worden opgewekt op de ‘laatste dag’ (de dag dat Jezus terugkomt). Is de persoon die in Christus 
gelooft voor eeuwig veilig? ____________. 
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5.  Elke gelovige is veilig en geborgen in Christus omdat Christus heeft beloofd hem ‘nooit af te vallen en hem ‘nooit te verlaten’ (Hebreeën 13:5) (het woord ‘nooit’ is hier niet 
voldoende sterk vertaald; het betekent: ‘helemaal nooit!’) 

We leren uit Hebreeën 13:5 dat onze ‘manier van doen’ (d.w.z.: ons spreken, denken, handelen enz.) niet 
beheerst moet worden door _________________________. Dus in onze manier van doen behoren we vrij 
te zijn van de liefde voor (het verlangen naar veel) geld. We moeten het geld niet liefhebben en niet 
beheerst worden door ons bezit (zie 1 Timoteüs 6:9-11). Het gevaar bestaat immers dat we dan helemaal 
opgaan in allerlei materiële dingen (dingen die je met geld kunt kopen: je nieuwe digitale camera, je 
nieuwste computerspel enz.) en de Heer vergeten (of hem op de tweede plaats stellen). 

In plaats van ‘geld lief te hebben’ moeten we _______________________ nemen (Hebreeën 13:5) met 
wat we hebben. "Wat ik heb is GENOEG!". Wat ‘hebben’ we als gelovigen? Wat bezitten we? We 
hebben het meest kostbare bezit dat iemand maar kan hebben omdat HIJ (Christus) heeft gezegd (en dat 
nog steeds zegt): “Ik zal u (helemaal) nooit ___________________ (Ik laat u nooit weggaan), Ik zal u 
(helemaal) nooit _____________________ (Ik ga nooit bij u weg).” (Hebreeën 13:5). Sterker kan het niet 
gezegd worden dat Christus altijd met ons zal zijn.  

Opmerking: Het woord ‘verlaten’ in Hebreeën 13:5 is hetzelfde woord als het woord ‘losschieten’ in 
Handelingen 16:26 (de boeien van Paulus schoten los). De ‘boeien’ waarmee de gelovige aan Christus 
vastzit zullen nooit losschieten! We zijn voor eeuwig met Hem verbonden. Hij zal ons nooit verlaten! 
Niets zal ons van Hem kunnen scheiden (Romeinen 8:38-39). 

Christus werd door God verlaten (Matteüs 27:46), opdat de gelovige nooit door God verlaten zou worden 
(Hebreeën 13:5). Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: "De __________ is mijn _____________, 
ik heb niets te _________________" (Hebreeën 13:6). We hebben alles wat we nodig hebben. We hebben 
Christus! Hebben we iets of iemand anders nodig? ________ Zal hij altijd bij ons zijn (Matteüs 28:20)? 
________ Is er een reden om bang te zijn (Hebreeën 13:6)? ___________ Werd dezelfde belofte ook al 
gegeven aan gelovigen in het Oude Testament (zie Deuteronomium 31:6, 8)? _______ Als een gelovige 
verloren zou gaan, dan zou Christus hem moeten begeven en verlaten. Is dat mogelijk? ________ Wat 
kan God niet? (2 Timoteüs 2:13) ________________  ________________________________ (God blijft 
altijd trouw aan zijn woord). 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 134 en dag 135 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 136 en dag 137 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 138 

Dag 139 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

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

Vraag 1:  Waarom kan God zijn beloften nooit breken? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Wat bedoelt de Bijbel met ‘de tweede dood’? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Waarom gaat een gelovige als hij zondigt toch nog verloren? _________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  De mensen in Korinte die tot bekering kwamen werden onder meer ‘gereinigd’ (‘gewassen’ – 
NBG) (1 Kor. 6:11). Wat wordt hiermee bedoeld? __________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Welke geweldige toekomstbelofte geeft de Heer aan alle gelovigen? ____________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Waarom is het gevaarlijk om te streven naar steeds meer geld en bezit? _________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  In aansluiting op vraag 6: Wat wil God dat we zijn met betrekking tot ons bezit? __________ 
___________________________________________________________________________  

Vraag 8: Wat betekent het als God zegt: “Ik zal u ‘geenszins’ (NBG) begeven” (Johannes 6:37)? ____ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Nóg meer argumenten waarom dit waar is 
  
6.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat hij voor altijd een 

kind van God is. 
Johannes 1:12 zegt dat je op het moment dat je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen en bent gaan 
geloven in zijn naam, een _________ van God geworden bent. “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de 
____________ ons heeft geschonken! Wij worden ___________________ van _________ genoemd, en 
dat zijn we ook (zie 1 Johannes 3:1). “Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al __________________ 
van ___________.” (1 Johannes 3:2). Wat zijn volgens 1 Johannes 3:10 de twee groepen mensen die 
vandaag in deze wereld leven? 1) ________________________________________________________ 
2) _____________________________________________ Als iemand werkelijk gered is, tot welke 
groep behoort hij dan? _______________________________________ Dus om iemand die gered is te 
maken tot iemand die ON-GERED is, zou God tegen hem moeten zeggen: “Ik VERWERP je nu als mijn 
kind. Je bent niet langer mijn kind en je maakt niet langer deel uit van mijn gezin.” Denk je dat onze 
hemelse Vader dit ooit tegen zijn kind zou zeggen? _________ 

Laten we eens even stilstaan bij een gewone aardse vader. Veronderstel dat meneer Jansen een zoon van 9 
jaar heeft, die Jan heet. Op een dag is Jan aan zijn vader ongehoorzaam: hij gaat spelletjes spelen op de 
nieuwe, dure laptop van zijn vader en laat die laptop per ongeluk op de grond vallen. Kapot! Zijn vader 
had hem gezegd dat hij die computer zelfs niet mocht aanraken zonder zijn toestemming. Hoe zou meneer 
Jansen volgens jou reageren op de ongehoorzaamheid van zijn zoon (omcirkel het antwoord dat volgens 
jou het beste beschrijft hoe deze vader zal reageren in deze situatie)?  
 

 

 

 

 

 

Dag 141 

 

a. Hij is heel ongelukkig met de situatie.  
b. Hij kan voortaan niet meer van zijn zoon houden.  
c. Hij is bedroefd dat zijn zoon zoiets heeft gedaan (vergelijk Efeziërs 4:30).  
d. Hij erkent zijn zoon niet langer als zijn zoon.  
e. Hij zegt dat Jan moet vertrekken en maar moet proberen een andere vader te vinden. 
f. Hij verwacht dat Jan naar hem toekomt en eerlijk toegeeft, dat wat hij heeft gedaan 

verkeerd was (vergelijk 1 Johannes 1:9).  
g. Hij gooit Jan het huis uit en zegt hem nooit meer terug te komen (vergelijk Johannes 6:37).  
h. Hij zal zijn ongehoorzame zoon straffen door disciplinerende maatregelen (huisarrest, 

strafregels schrijven enz.) en/of een flink ‘pak voor zijn broek’ (Spreuken 13:24; 22:15). 
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Lees Matteüs 7:9-11. Kunnen we verwachten dat onze hemelse Vader ‘hoeveel te meer’ het goede zal 
geven aan zijn kinderen dan een ‘slechte’ (zondige) aardse vader? __________ Zou een aardse vader zijn 
kind een slang aanbieden voor het middageten? ___________ Zou een aardse vader zijn zoon een steen te 
eten geven? __________. Zou een aardse vader zijn zoon verwerpen (hem niet langer als zoon erkennen)? 
____________ Zou God zijn kind verwerpen? _____________ 

Als Gods kinderen (zonen) moeten we de _____________________ (de manier waarop hij ons corrigeert, 
straft, disciplineert) van God niet terzijde schuiven (Hebreeën 12:5). Wie wordt door de Heer gestraft 
(Hebreeën 12:6)? ______________________________________________________________________  

Vul in: waar of niet waar? _____________________________ “Iedere zoon wordt door zijn vader 
gestraft en de persoon die niet wordt gestraft is niet echt zijn zoon” (Hebreeën 12:7-8). Dus het feit dat 
meneer Jansen zijn zoon Jan straft, laat zien dat Jan zijn ____________________ is. Zou meneer Jansen 
het aandurven de zoon van de buren een ‘pak voor zijn broek’ te geven of hem op een andere manier te 
straffen? ______________ Het feit dat hij niet op die manier handelt met het kind van de buren, laat zien 
dat die buurjongen niet zijn __________________ is. Is het prettig om door de Heer te worden bestraft 
(Hebreeën 12:11)? ______________. En toch is het goed door God berispt te worden (Hebreeën 12:7), 
omdat die vermaningen op den duur leiden tot iets heel positiefs: een leven in  ______________  ______  
_____________________________________ (Hebreeën 12:11). 

In 1 Korintiërs 11:31-32 vinden we twee belangrijke woorden: 1) terechtwijzen 2) veroordelen. Welke 
van deze twee woorden beschrijft de manier waarop God met ons als zijn kinderen omgaat? __________ 
_______________________________ Welke van deze twee woorden beschrijft de manier waarop God 
met de wereld omgaat? ____________________________________  

Geef voor de volgende uitspraken aan of ze waar of niet waar zijn: 

________________ Gods kinderen worden zo nodig door hem terecht gewezen. 
________________ Gods kinderen worden zo nodig door hem veroordeeld. 
________________ De ongeredde wereld wordt door God terecht gewezen. 
________________ De ongeredde wereld wordt door God veroordeeld. 
________________ De gelovige wordt niet veroordeeld (Romeinen 8:1). 
________________ God is de Vader van alle mensen (Johannes 8:44). 

Dag 142 
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Vul in: waar of niet waar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat hij gemerkt is met het 

stempel van de heilige Geest (Efeziërs 1:13-14; 4:30). 
Lees 1 Korintiërs 6:19-20 en beantwoordt de volgende vragen. Paulus beschrijft het lichaam van de 
gelovige als een _________________ van de ________________ ______________. Verwachtte Paulus 
dat de mensen in Korinte van die waarheid op de hoogte waren? ___________ Waar woont de heilige 
Geest (vers 19)? In ons ______________________ Zijn we - nu we gered zijn - van onszelf? _______ 
Wiens eigendom zijn we nu? __________________ Zijn we vrij om te leven voor onszelf (2 Korintiërs 
5:15)? ________ Waarom zijn we niet van onszelf (1 Korintiërs 6:20)? Omdat we _________________ 
en _____________________ zijn. Wie betaalde die hoge prijs (1 Petrus 1:18-19)? __________________ 
Onze redding is gratis, maar is zeker niet goedkoop! Omcirkel de ene uitspraak die niet waar is:  

 

 

 
 

Romeinen 8:9 leert ons dat als iemand zich niet laat leiden door de ____________ van Christus, hij Hem 
ook _________ toebehoort. Dat betekent dat als iemand de heilige __________ niet heeft, is hij eigendom 

Dag 143 

 

a. God de heilige Geest woont en leeft in elke gelovige. 
b. Iedere gelovige is gekocht met een prijs en is geheel en al eigendom van de Heer.  
c. Iedere persoon die de heilige Geest heeft, is geheel en al eigendom van de Heer.  
d. Er zijn sommige gelovigen die geheel en al aan de Heer toebehoren, maar die de heilige 

Geest nog niet hebben ontvangen.  

 
_____________ God corrigeert en bestraft zijn kinderen, maar hij zal hen nooit verwerpen. 
 
_____________ Ik dank God dat ik deel uitmaak van zijn gezin (Johannes 1:12; Efeziërs 2:19) en 

dat ik weet dat hij me nooit zal wegsturen (Johannes 6:37). 
 
_____________ Omdat ik weet dat God mij toch nooit zal wegsturen kan ik leven als een 

ongehoorzaam kind (1 Petrus 1:14). 
 
_____________ Omdat ik Gods kind ben wil ik mijn hemelse Vader nooit teleurstellen of 

bedroeven of hem de eerbied onthouden die hem toekomt (Maleachi 1:6). 
 
_____________ De ouders die hun kind een tik geven en het flink aanpakken om het te 

disciplineren, laten daarmee zien dat ze niet van hun kind houden (Spreuken 
13:24). 

 
_____________ God bestraft de mensen aan wie hij een hekel heeft (Openbaring 3:19). 
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van _______________. Dus alle mensen die echt bij de Heer Jezus horen hebben de ______________  
________________ in hen wonen.  

Waar of niet waar? 
 

 

 

 

 
In Efeziërs 1:13 lezen we dat er drie dingen zijn gebeurd met elke persoon die werkelijk is gered: “(1) In 
hem hebt ook u de ___________________ van de _________________ gehoord, het ________________ 
van uw redding, (2) in hem bent u, door uw __________________, (3) gemerkt met het ______________ 
van de _______________ _______________ die ons beloofd is.” We zullen nu deze drie punten die te 
maken hebben met onze redding nader bekijken:  

1. Om gered te worden moet iemand eerst de b_____________ van de  W_____________, dat is het 
e_________________ (goede nieuws) over zijn Z__________ horen (Efeziërs 1:13). Kan iemand 
zonder geloof gered worden (Efeziërs 2:8)? ____________ Geloof is: op de juiste wijze reageren 
(antwoorden) op het woord van God. Is het mogelijk om correct op het Woord te reageren als je 
het nooit hebt gehoord? ________ Kan iemand gaan geloven in de Heer Jezus Christus als hij nog 
nooit van hem heeft gehoord (Romeinen 10:14)? _______ “Dus door te ________________ komt 
men tot geloof, en wat men __________ is de ____________________ van ________________.” 
(Romeinen 10:17). Dus om gered te worden is het noodzakelijk dat die persoon het ___________ 
van God ______________. 
   

2. Veel mensen horen het woord van God wel, maar worden helaas toch nooit gered. Dus iemand 
moet niet alleen het woord van God _____________, maar hij moet ook op de juiste wijze 
reageren op het woord door te g___________________ in (zijn vertrouwen te stellen op) de Heer 
Jezus Christus (Efeziërs 1:13; Handelingen 16:31). Mensen worden maar op één manier gered, 
namelijk door het __________________________________________ (Efeziërs 2:8) en niet als 
gevolg van onze ______________________ (Efeziërs 2:9).   

Dag 144 

 

____________  Iedere persoon die bij de Heer Jezus hoort heeft de heilige Geest. 
____________  Iedere gelovige heeft de heilige Geest. 
____________  Het is mogelijk dat een gelovige de heilige Geest nog niet ontvangen heeft. 
____________  Als iemand de heilige Geest niet heeft, is hij geen christen. 
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3. Als iemand het evangelie hoort en daarop reageert door zijn vertrouwen te stellen op de Heer 
Jezus als zijn persoonlijke Redder, dan doet God iets geweldigs met hem! Hij wordt 
_________________ met het _______________ van de ___________ _____________ die ons 
beloofd is (Efeziërs 1:13). Wie heeft ons volgens 2 Korintiërs 1:21-22 ‘gewaarmerkt als zijn 
eigendom’? ________ Waarmee (of: met WIE) zijn we volgens Efeziërs 1:13 gewaarmerkt? 
_______________ _______________ Dus God de Vader heeft ons gewaarmerkt en God de 
heilige Geest is het stempel! Waar woont het Stempel (2 Korintiërs 1:22)? ______________ 
______________________ God heeft ons gewaarmerkt met de heilige Geest en dat stempel is het 
merkteken dat aantoont dat Hij onze rechtmatige eigenaar is! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De gelovige in Christus is volgens Efeziërs 1:13 gemerkt met __________________________ Wie heeft 
de gelovige gemerkt volgens 2 Korintiërs 1:21-22? ____________ Dus de gelovige kan zeggen: “Ik weet 
dat ik het eigendom ben van _____________, want Hij heeft mij gemerkt met zijn heilige ___________.” 
In 2 Timoteüs 2:19 lezen we: “Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt 
het _________________ [merkteken]: ‘De ___________ weet _______ _______ ______________’. God 
kent alle mensen die echt bij hem horen! Weet de Heer wie het zijn die hun vertrouwen op Hem stellen? 
________ Weet de Heer welke mensen hij heeft gewaarmerkt met de heilige Geest en welke hij niet heeft 
gewaarmerkt? ________ Als we heel goed letten op andere mensen, is het dan mogelijk dat we de heilige 
Geest werkelijk in hen ziet? ________ Is de heilige Geest zichtbaar of onzichtbaar? ________________ 
Dus is Gods merkteken zichtbaar of onzichtbaar? ____________________ Toen je de eerste tijd na je 
bekering in de spiegel keek, zag je toen een groot verschil in je uiterlijk? _______________________ 

Stel je voor dat jij in die wei loopt tussen al die koeien. Als je een koe ziet met een       , dan weet 
je dat het een koe is van boer _________________ en als je een koe ziet met een       , dan weet je 
dat die koe eigendom is van boer ____________________. Als zo’n koe kon praten zou zij 
misschien wel trots zeggen: “Ik weet zeker dat ik een koe ben van boer Hendriks. Kijk maar: hij 
heeft me gemerkt met zijn persoonlijk merkteken en dat bewijst dat ik zijn eigendom ben!”

Boer Sommer en boer Hendriks hebben beiden 
veel koeien en die lopen allemaal in één grote 
weide. Hoe houden ze hun koeien nu uit elkaar? 
Ze zijn zo verstandig geweest hun koeien te 
‘merken’. De koeien van boer Sommer hebben een 
‘S’ op hun bil en die van boer Hendriks een ‘H’. 

Dag 145 
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Kan jij de heilige Geest die in jou woont zien? ___________ Zie je de naam (het merkteken) van God op 
je voorhoofd, zoals is beschreven in Openbaring 14:1? _________  

Vul in: waar of niet waar? 

 
 
 
 
 
Natuurlijk weet God heel zeker dat we zijn eigendom zijn, maar hoe kunnen andere mensen weten dat we 
bij hem horen? Het antwoord op die vraag vinden we in het laatste gedeelte van 2 Timoteüs 2:19: “Laat 
ieder die de naam van de Heer noemt, __________________ uit de weg gaan”. Leg aan de hand van dit 
vers uit hoe andere mensen kunnen weten dat we christenen zijn: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Mensen kunnen de heilige Geest die in ons woont niet zien, maar kunnen ze wél de vrucht van de Geest 
zien in ons leven (Galaten 5:22-23; Efeziërs 5:9)? _________ Hoe kan de wereld zien dat we bij Christus 
horen (Johannes 13:35)? ________________________________________________________________ 

Vul in: waar of niet waar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________  De gelovige is gemerkt met de heilige Geest, maar niemand kan dit merkteken 
zien dan alleen de Heer. 

 
_______________  Als een zondaar gered is, verandert zijn uiterlijk heel sterk. 
 
_______________  De Heer weet welke mensen de heilige Geest in hun hart hebben (vergelijk 1 

Samuël 16:7 met 2 Korintiërs 1:22).  

 

____________  De wereld kan de heilige Geest werkelijk zien in de gelovige. 
____________  De wereld ziet onze manier van leven en hoe wij ons gedragen, en zou daaraan 

moeten kunnen zien dat de heilige Geest in ons leeft en werkt. 
____________  Iemand die werkelijk de heilige Geest heeft ontvangen, zal zonde en onrecht uit de 

weg willen gaan. Zijn verlangen is om de Heer welgevallig te zijn en hem te 
gehoorzamen. 

____________  Als iemand steeds in zonde en ongerechtigheid leeft, dan blijkt daaruit dat hij niet bij 
God hoort (vergelijk 1 Johannes 2:29; 3:10). 

____________  Als iemand zegt dat hij christen is, dan moet hij wel een gelovige zijn. Als je zegt 
dat je gered bent, dan ben je ook werkelijk gered. 

Dag 146 
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Efeziërs 1:14 laat ons zien dat de heilige Geest “het _________________ (onderpand, zekerheidsstelling) 
is op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven ________________ zullen worden, tot eer van 
Gods grootheid.” Dit vers spreekt over de volledige verlossing, namelijk als de gelovige voor altijd bij de 
Heer zal zijn en er geen sprake meer is van de invloed van de zonde in zijn leven. Christus heeft ons 
beloofd, dat er een dag komt dat hij zal terugkeren naar hen die in hem geloven en dat ze vanaf dat 
moment altijd bij hem zullen zijn (zie Johannes 14:2-3; Romeinen 8:23). Als een garantie dat dit ook 
werkelijk zal gebeuren, heeft God de Vader ons de heilige Geest gegeven, dus als een ‘zekerheids-
stelling’, een bewijs dat er een dag komt dat onze verlossing volledig zal zijn (vergelijk Filippenzen 1:6). 
God heeft ons “_______________________ als zijn ________________ en ons als _________________ 
de ____________ gegeven “. (2 Korintiërs 1:22). God heeft ons de “____________ als ______________ 
ge_________________.” (2 Korintiërs 5:5).  

 

 

 

 

 

 

 
Dus het feit dat we de h_________________ G_______________ hebben ontvangen is de garantie dat 
Christus ons op een dag in de toekomst zal verwelkomen als zijn bruid (Johannes 14:1-3), dat we oog in 
oog met hem zullen staan (1 Korintiërs 13:12; 1 Tessalonicenzen 4:16-18; Openbaring 22:4) en met hem 
leven in een veel diepere relatie dan die, waarvan we nu al genieten (Filippenzen 1:21-23; 2 Korintiërs 
5:8; 1 Johannes 3:1-3). 

 
 

Dag 147 

Om het woord ‘onderpand’ te 
begrijpen kun je denken aan een 
verlovingsring. Als een jonge man 
zijn geliefde een verlovingsring 
geeft, dan dient die ring als een 
belofte of garantie, dat hij op zekere 
dag met het meisje dat de ring 
draagt zal gaan trouwen. Hij zal haar 
als vrouw aannemen en ze zullen als 
echtpaar gaan samenleven. 

UITLEG:
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Vul in: waar of niet waar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat hij een ledemaat is van 

het lichaam van Christus (1 Korintiërs 12:13). 
In Efeziërs 1:22-23 wordt van de kerk gezegd dat het Christus’ __________________ is. Paulus zei tegen 
de gelovigen in Korinte: “Welnu, u bent het ___________________ van __________________ en ieder 
van u maakt daar deel van uit” (1 Korintiërs 12:27). Alle mensen die werkelijk opnieuw geboren zijn 
(Johannes 3:3-7) kunnen zeggen: "Wij zijn _____________________ van Christus’ ________________” 
(Efeziërs 5:30). 

Wie is het hoofd van dit lichaam (zie Kolossenzen 1:18 en vergelijk Kolossenzen 1:13-14; zie ook 
Efeziërs 1:22-23)? ___________________________ Denk eens aan je eigen lichaam. Zegt je hoofd tegen 
je handen wat ze moeten doen of zeggen je handen tegen je hoofd wat het moet doen? ______________ 
________________________________________________________ Van wie behoort de kerk dus haar 

 

_____________  Het feit dat we de heilige Geest ontvangen hebben bewijst nu, dat er een dag 
komt dat onze verlossing volledig zal zijn en we altijd bij de Heer zullen zijn. 
Alle mensen die ‘gemerkt’ zijn, zijn voor eeuwig gered! 

_____________  We zijn gewaarmerkt met de heilige Geest tot het moment dat we zondigen 
(Efeziërs 4:30). 

_____________  Het is onmogelijk dat een gelovige door te zondigen de heilige Geest bedroeft 
(Efeziërs 4:30). 

_____________  De heilige Geest verlaat de gelovige zodra deze zondigt en komt niet terug 
(Efeziërs 4:30; Johannes 14:16-17). 

_____________  God de Vader heeft ons de heilige Geest gegeven om voor altijd bij ons te 
blijven (Johannes 14:16). 

_____________  Als iemand die gered is verloren zou gaan, zou hij eerst ‘ONT-MERKT’ 
moeten worden! 

_____________  Als iemand die gered is weer ‘on-gered’ zou worden, zou de heilige Geest hem 
moeten verlaten. 

_____________  Het is onmogelijk dat een gelovige zijn redding weer zal kwijtraken. 
_____________  Als iemand beweert dat hij christen is, dan behoort hij door zijn manier van 

leven te laten zien dat hij echt gered is en werkelijk gewaarmerkt is (2 
Timoteüs 2:19). 

Dag 148 
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opdrachten te krijgen? __________________________________ Waar kunnen we die opdrachten vinden 
(2 Timoteüs 3:16-17)? _______________________________ Wie behoort in alle dingen de eerste plaats 
in te nemen in de kerk (Kolossenzen 1:18)? _________________________________________________ 

Hoeveel lichamen heeft Christus (Efeziërs 4:4)? _____________  [Opmerking: We weten dat Christus 
vandaag met een verheerlijkt lichaam in de hemel is – Filippenzen 3:21; vergelijk Johannes 20:26-27; 
Handelingen 1:9-11; Openbaringen 1:7. En toch is het eveneens waar, dat Christus een lichaam op aarde 
heeft, dat bestaat uit gelovigen met de opdracht om op aarde het opstandingsleven van Christus zichtbaar 
te maken – Efeziërs 3:10; Romeinen 6:4-10; Galaten 2:20. Dit is het ‘één lichaam’ waarover in Efeziërs 
4:4 wordt gesproken].  

 

Hoeveel HEREN zijn verantwoordelijk voor de kerk (Efeziërs 4:5)? _____________ Wat is zijn naam 
(Efeziërs 3:11)? _________________________________ Dus hoeveel hoofden heeft de kerk? ________ 
In Matteüs 16:18 zegt Christus: "Ik zal ___________ kerk bouwen." In Efeziërs 1:23 lezen we dat de kerk 
____________ lichaam is. Spreekt de dominee (of de voorganger) de waarheid als hij zegt: "Dit is mijn 
(onze) kerk!" ? _______________ Behoren de oudsten, diakenen of wie dan ook zoiets te zeggen (of te 
denken)? __________ Zij die Gods woord werkelijk begrijpen zullen zeggen: "Dit is ___________ kerk!" 

Hoe wordt iemand lid van de kerk (gemeente) van Christus? Hoe wordt iemand deel van het lichaam van 
Christus? Het antwoord op deze vragen kun je vinden in Handelingen 2. Daar komen tijdens een 
toespraak van Petrus ongeveer 3000 mensen tot geloof in de Heer Jezus (Handelingen 2:41). Ze worden 
allemaal opnieuw geboren door de heilige Geest (Johannes 3:3, 5), wat betekent dat God in de persoon 
van de heilige Geest in hen kwam wonen. Lees 1 Korintiërs 6:19: “Of weet u niet dat uw 
____________________ een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van 
God.” Die 3000 mensen vormen de eerste kerk van Christus! En het is de heilige Geest die de gelovigen 
samenbindt tot een eenheid. In 1 Korintiërs 12:13 staat nog een mooie tekst: “want door één __________ 
zijn wij allen tot één ___________________ geworden.”  

Wanneer ben jij ledemaat geworden van het lichaam van Christus (omcirkel het juiste antwoord)? 

 

 
 

 

Dag 149 

a. Toen ik lid werd van de plaatselijke kerk. 
b. Toen ik in water ben gedoopt in gehoorzaamheid aan Christus 

opdracht. 
c. Toen ik mijn vertrouwen (geloof) stelde op Christus en Christus 

alleen als mijn persoonlijke Redder en Heer.  
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De volgende tekening kan helpen het voorgaande beter te begrijpen: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zoek de opgegeven bijbelverzen op en beantwoord de volgende WAAR - NIET WAAR vragen: 
______________  De kerk is het lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23). 
______________  Iedere gelovige is een ledemaat van het lichaam van Christus (1 Korintiërs 12:27). 
______________  Iedere gelovige is een lid van de kerk van Christus. 
______________  De waterdoop is hetzelfde als ‘opnieuw geboren’ worden. 
______________  1 Korintiërs 12:13 beschrijft de waterdoop. 
______________  Handelingen 8:38 beschrijft de wedergeboorte. 
______________  Iedere gelovige is nadat hij is gaan geloven in Christus, met water gedoopt. 
______________  Iedere gelovige behoort te worden gedoopt in water (Handelingen 10:48; Matteüs 

28:19-20). 
______________  Alle gelovigen hebben bij hun wedergeboorte de heilige Geest ontvangen. 
______________  Geestelijk geboren worden (wedergeboorte) is een werk dat God doet aan iemand die 

tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, waarbij deze gelovige tegelijkertijd deel 
wordt van het lichaam van Christus. 

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS GELOVIGE

IK HOU VAN JEZUS

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS

De Here 
Jezus 

Christus
Efeziërs 
1:20-23

HET HOOFD IS IN 
DE HEMEL (met een 
verheerlijkt lichaam) 
Filippenzen 3:21

HET LICHAAM 
IS OP AARDE

DE ONGEREDDE 
WERELD

“De gemeente, die Zijn lichaam is”
Efeziërs 1:22-23

EEN LEVEND ORGANISME

DE WERELD KAN HET HOOFD NIET ZIEN
MAAR ZIJ KAN WEL HET LICHAAM ZIEN
Ze kunnen het leven van Christus in ons zien 
(Galaten 2:20, 5:22-23)

Joh. 3:16

Hand. 16:13

Verzoend met God 
door het kruis 
(Efeziërs 2:16)

Dag 150 
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______________ De waterdoop redt ons van onze zonden (Matteüs 1:21). 
______________  Als iemand die gered is toch nog verloren zou gaan, moet hij zijn lidmaatschap van de 

kerk beëindigen. 
______________  We weten uit de Bijbel dat God de gelovige in het lichaam van Christus heeft geplaatst 

(1 Korintiërs 12:13) en we kunnen er volledig op vertrouwen, dat Christus hem nooit 
uit zijn lichaam zal verwijderen (vergelijk Johannes 6:37). 

______________  Soms moet Christus tegen een ongehoorzame gelovige zeggen: “Je bent niet langer 
een ledemaat van mijn lichaam! Hierbij gooi ik je mijn kerk uit!” 

______________  De gelovige is eeuwig veilig in Christus want hij is een ledemaat van het lichaam van 
Christus! 

 
 
 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 141 en dag 142 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 143 en dag 144 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 151 

Dag 152 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 145 en dag 146 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 147 en dag 148 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 153 

Dag 154 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 149 en dag 150 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 ten minste drie dingen die met iemand gebeuren als hij tot geloof in de Heer Jezus 

Christus komt.  (1) ________________________________________________________ 
    (2) ________________________________________________________ 
    (3) ________________________________________________________ 
    (4) ________________________________________________________ 

Vraag 2:  Hoe gaat God met ons om als we als kind van Hem zondigen? __________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Als God zoveel van ons houdt, waarom straft hij ons dan wel eens? ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Dag 156 

Dag 155 
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Vraag 4:  Wat betekent het eigenlijk dat ‘wij gewaarmerkt zijn met de heilige Geest’? _________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Waarom is iemand die de heilige Geest niet heeft ontvangen, zeker geen christen? ________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Waarom kunnen we de heilige Geest niet met onze ogen zien? ________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  Waaraan kunnen andere mensen zien dat de heilige Geest in jou woont? _________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  Er zijn veel manieren om lid te worden van de kerk van Christus. Wat lijkt jou de beste 
manier? ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Nóg meer argumenten waarom dit waar is 

9.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat niets hem kan 
scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:35-39). 

Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:35)? __________ Kan tegenspoed het? 
________ Kan ellende het? _______ Kan vervolging het? ________ Kan honger het? ________ Kan 
armoede het? ________ Kan gevaar het? ________ Kan het zwaard het? ________ Vertelt God ons in 
Rom. 8:36 dat we als zijn kinderen kunnen rekenen op een gemakkelijk leven? _______ Lees 2 Korintiërs 
11:23-28. Heeft Paulus al de dingen die genoemd worden in Romeinen 8:35 zelf meegemaakt? ________ 

Kan een gelovige een overwinnend leven leiden, zelfs als hij te maken heeft met allerlei problemen, 
beproevingen en lijden (Romeinen 8:37)? __________ Had Paulus de ZEKERHEID dat er niets was dat 
hem zou kunnen scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38-39)? _________ Paulus zegt in vers 38 
dat hij ervan “_________________________” is, dat niets hem kan scheiden van de liefde van God. Kan 
iemand die niet gelooft aanspraak maken op die geweldige belofte van Romeinen 8:38-39 (vergelijk 2 
Tessalonicenzen 1:8-9)? ________ Als iemand die gered is toch nog verloren zou gaan, zou hij dan 
gescheiden moeten worden van de liefde van God? ___________ Is dat mogelijk? ________.  

 
10.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat God vóór hem is en 

niet tegen hem (Romeinen 8:31-34). 
Wat is het antwoord op deze vraag in Romeinen 8:31: "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" 
__________________ De verzen 32-34 van Romeinen 8 bewijzen dat God vóór ons is en niet tegen ons. 
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): 

1 ________ Christus stierf voor ons. A. Romeinen 8:32 
2 ________ God de Vader heeft zijn Zoon voor ons allen overgeven.     
3 ________ Christus pleit voor ons (is onze voorspraak). B. Romeinen 8:33 
4 ________ God verklaart dat wij rechtvaardig zijn.   
5 ________ Christus is voor ons opgewekt. C. Romeinen 8:34 

Dag 158 

Dag 157 
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Psalm 27: 1 wordt in de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) prachtig vertaald:  
 

 

 
 

Als de Heer ons licht en ons behoud is, zouden we dan nog ergens bang voor moeten zijn (Psalm 27:1)? 
______________ “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom 
______________ we niet.” (Psalm 46:2-3). Omdat de Heer aan onze zijde is, hebben we niets te 
__________________ (Psalm 118:6). Wie is onze HELPER (Jesaja 50:7-9)? ______________________ 
Als God onze helper is, moeten we dan bang zijn voor mensen (Hebreeën 13:6)? _________ Als de Heer 
IN ONS woont, moeten we dan nog bang zijn voor Satan (1 Johannes 4:4)? ________________________ 

Alleen als God zich tégen de gelovige zou keren, zou hij zijn verlossing kunnen verliezen. Is dat 
mogelijk? ______________. 

 

11.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat hij beschermd wordt 
door de kracht van God (1 Petrus 1:5). 

In 1 Petrus 1:5 wordt ons verteld dat gelovigen b___________________ worden door de _____________ 
van God omdat ze g_____________________. Die bescherming duurt voort tot ze in de hemel zijn. Zegt 
1 Petrus 1:5 dat ze worden beschermd doordat ze zelf zo nauwgezet leven en veel goede daden doen? 
_____________ Ze worden voortdurend _________________ door de kracht van ____________. 

Hoe krachtig (machtig) is God (vergelijk Genesis 17:1 en Openbaring 19:6)? ______________________ 
Is God in staat om zondige mensen te redden (lees Matteüs 19:23-26)? _________ Als God in staat is om 
ons te redden, zal hij dan ook in staat zijn ons als zijn kinderen te beschermen tot de tijd dat we voor altijd 
bij hem zullen zijn in de hemel (1 Petrus 1:5)? _____________ Wiens verantwoordelijkheid is het om de 
gelovige te beschermen (1 Petrus 1:5)? ___________ Kunnen we ervan uit gaan dat de herder de schapen 
beschermt of beschermen de schapen zichzelf? _________________________________________ Is de 
Heer Jezus in staat zijn schapen te beschermen (Johannes 10:27-28)? ________ Nu we tot geloof in de 
Heer Jezus zijn gekomen en door hem gered zijn, is hij de _________________ en __________________ 
(= ‘opziener’  ‘hij die toezicht houdt’ over de schapen) van onze _____________ (1 Petrus 2:25).  

 
  “De Heer is mijn licht, mijn behoud, 
  wie zou ik vrezen? 
  Bij de Heer is mijn leven veilig, 
  voor wie zou ik bang zijn?”  

Dag 159 

?
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Volgens Hebreeën 7:25 k______ de Heer Jezus v____________________  ______________, wie door 
___________ tot ____________ komen. Hij is in staat hen volkomen te behouden. Het woord ‘volkomen’ 
betekent: ‘volledig, compleet, perfect, geheel en al’. Dus dankzij het werk dat Jezus voor ons heeft 
volbracht en nu in de hemel voor ons doet, hebben wij een perfecte, complete verlossing! En die 
verlossing is voor eeuwig omdat “Hij voor a___________   l______________ en zo voor hen (ons) kan 
pleiten” (Hebreeën 7:25). (Opmerking: ‘pleiten’ is wat een advocaat doet in de rechtszaal: hij voert 
argumenten aan ter verdediging van de verdachte. Zo zal Jezus als wij zondigen verwijzen naar het 
verzoeningswerk dat hij voor ons heeft verricht aan het kruis van Golgotha – 1 Petrus 2:24).   

 

Judas vertelt ons (in Judas 24) dat God de m___________  heeft ons voor s_____________________ te 
b___________________ [beschermen] en ons onberispelijk [zondeloos] en juichend van vreugde voor 
zijn majesteit te laten verschijnen. Welke grote Godsman zegt in 2 Timoteüs 1:12 dat hij ervan overtuigd 
is, dat hij kan vertrouwen op Gods bewarende (beschermende) macht? _________________ Toen Paulus 
zijn tweede brief aan Timoteüs schreef, geloofde hij toen dat hij spoedig zou sterven (2 Timoteüs 4:6-8)? 
_________ Tegen de achtergrond van dat feit, is het wel verbazingwekkend om in 2 Timoteüs 4:18 te 
lezen dat Paulus volledige ZEKERHEID had over de beschermende kracht van God: “De ____________ 
zal me van _________ kwaad redden en me veilig naar zijn ___________ ____________________ 
brengen.” Omdat God ook werkelijk in staat is om ons te beschermen hebben wij de garantie (de 
volledige zekerheid) van een volledige verlossing! 

Vul in: waar of niet waar? 
__________  Schapen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bescherming. 
__________  De mens is de beschermer van zijn eigen ziel. 
__________  Als iemand die gered is toch nog verloren gaat, zou dat betekenen dat God niet in staat is 

geweest die gelovige te beschermen. 
__________  De almachtige God is volledig in staat om alle mensen die zijn eigendom zijn, te 

beschermen totdat ze bij hem in de hemel zijn. 
__________  Alleen God kan ons redden, maar het is wel onze eigen verantwoordelijkheid om onszelf 

te bewaren door nauwgezet te leven en door goede daden te doen, waarmee we God een 
plezier doen. 

__________  Ik weet dat ik voortdurend beschermd word in en door Gods kracht! En daarvoor ben ik 
de Heer zo dankbaar, dat ik een diep verlangen heb om te leven tot eer van hem en 
dingen te doen die hem welgevallig zijn. Ik dank God voor mijn volledige verlossing! 

__________  Door Gods genade ben ik gered en nu bewaart hij me door zijn genade en op een dag zal 
ik in de hemel zijn dankzij de genade van God! 

Dag 160 
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__________  God heeft me door genade gered, maar ik zorg er nu zelf voor dat ik gered blijf door mijn 
rechtvaardige daden. 

__________  Omdat God mij heeft gered en mij beschermt, kan ik leven op de manier die ik leuk vind. 
Sinds ik gered ben doet het er niet meer toe als ik zondig. 

__________  Gods schapen zijn voor eeuwig veilig in de hand van God (Johannes 10:28-29). 
__________  Gods schapen volgen de Herder (Johannes 10:27). 
 

 
 

12.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus door het werk dat Christus 
in de hemel voor hem doet. 

Christus doet voorbede voor ons (Hebreeën 7:25) 
Waar is de Heer Jezus vandaag (Romeinen 8:34)? ___________________________________________ 
Wat doet hij daar (Romeinen 8:34)? _____________________ Voor wie doet hij dat? __________ Lees 
Hebreeën 7:25. Christus kan alle mensen die door hem tot God gaan volkomen behouden, omdat hij voor 
altijd leeft en zo voor hen kan __________________! Zowel in Romeinen 8:34 als Hebreeën 7:25 geeft 
de werkwoordsvorm van ‘pleiten’ aan, dat Christus doorgaat (bezig blijft) met voor ons te 
_________________ . Het woord ‘pleiten’ wordt ook vertaald met het woord ‘voorbede’ en dat betekent: 
‘voor iemand bidden’ (voorbede doen/een voorspraak zijn). Deed Christus voorbede voor Simon Petrus 
(Lucas 22:31-32)? _________ Petrus had absoluut te weinig geloof toen hij zijn Heer verloochende, maar 
Jezus bad toch dat zijn g______________ niet zou b____________________. Denk je dat dit gebed is 
verhoord? _________, want _____________________________________________________________ 

In Johannes 17:1-26 vinden we een geweldig mooi voorbeeld van ‘voorbede’ (het tussentredend, 
bemiddelend gebed). Wie bad dit gebed (Johannes 17:1)? _____________ Dus wie is onze ‘voorspraak’ 
(degene die voorbede voor ons doet)? __________________ Tot wie bad Christus (Johannes 17:1, 5, 11, 
21, 24, 25)? ______________________________ Deed Christus in dit gebed voorbede voor gelovigen of 
voor ongelovigen (Johannes 17:9)? _________________________ In welk vers vraagt Christus aan zijn 
Vader om de gelovigen die bij hem hoorden, te bewaren (beschermen)? ________ In welk vers vraagt 
Christus aan de Vader om hen te beschermen voor de boze (Satan en de zijnen)? ________ In welk vers 
bidt Christus dat de gelovigen bij hem zullen zijn, daar waar hij is? ___________ Zal dat gebed worden 
verhoord (Johannes 14:3)? ________ 

Als wij onze redding zouden verliezen, dan zou Christus moeten stoppen voorbede voor ons te doen! 
Maar de Bijbel zegt ons dat Hij “a_____________ leeft om voor hen (ons) te pleiten” (Hebreeën 7:25). 
Dus is het mogelijk dat een gelovige zijn verlossing ooit zal verliezen? _________ 
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Christus als onze advocaat (voorspraak) (1 Johannes 1:8-2:2) 
Wat kun je zeggen van een gelovige die zegt: “Ik ken geen zonde” (1 Johannes 1:8)? ________________ 
________________________________________________________ Wat kun je zeggen van de gelovige 
die zegt: “Ik heb nooit gezondigd” (1 Johannes 1:10)? _________________________________________ 
__________________________ Is het volgens 1 Johannes 1:9 waar, dat als we gezondigd hebben, we 
Christus opnieuw moeten vragen ons helemaal opnieuw te redden? __________ Als een kind van God 
zondigt, wat moet hij dan doen (1 Johannes 1:9)? ____________________________________________ 
Het woord ‘belijden’ betekent: ‘hetzelfde zeggen, het eens zijn met, erkennen’. Dus wij moeten over 
‘zonde’ hetzelfde zeggen als wat God daarover zegt. We moeten onze zonde (gaan) zien zoals God die 
ziet. We moeten het er met God en met zijn Woord over eens zijn, dat wat we gedaan hebben zondig is: 
"Ja Heer, ik heb gezondigd en deze slechte daden begaan voor uw aangezicht.” (vergelijk het gebed van 
David waarin hij zijn zonden belijdt in Psalm 51:3-4). Wat zijn de twee dingen die God belooft te doen 
als wij onze zonden belijden (1 Johannes 1:9)? 1) ons _________________________________________ 
_______________ 2) ons ________________________________________________________________ 

Schreef Johannes deze dingen aan ons om ons duidelijk te maken, dat we rustig kunnen doorgaan met 
zondigen en een slecht leven leiden (1 Johannes 2:1)? _________  

Waar of niet waar? _____________________ "Als iemand zondigt, dan heeft hij zijn verlossing 
verloren” (1 Johannes 2:1). Als we zondigen, dan mogen we weten dat we een _____________________ 
hebben bij de Vader (1 Johannes 2:1). In de oorspronkelijke Griekse tekst wordt het woord ‘advocaat’ 
gebruikt. ‘Wij hebben’ staat in de tegenwoordige tijd en dat betekent, dat we ‘voortdurend een advocaat 
hebben’. Dat wil zeggen: Hij zal er nooit mee stoppen om onze advocaat te zijn. Het woord ‘advocaat’ 
betekent: ‘iemand die aan onze zijde is geroepen om ons bij te staan, ons te helpen voor de rechtbank, een 
advocaat die ons help bij de verdediging (een ‘strafpleiter’ dus)’. Wie is onze advocaat en helper, onze 
strafpleiter (1 Johannes 2:1)? ____________________________________________________________ 

Wie beschuldigt ons (klaagt ons aan) bij de Vader als wij zondigen? (Openbaring 12:9-10)? ___________ 
Satan komt bij God en zegt: ” _____________________________________ (vul je eigen naam in) heeft 
gezondigd en deze slechte dingen gedaan en omdat U een heilig God bent behoort U deze gelovige te 
straffen en hem/haar naar de vuurpoel (Openbaring 20:14) te zenden om voor eeuwig veroordeeld te 
zijn.” Maar gelukkig hebben we een A__________________ (Helper) bij de Vader, Jezus Christus, de 
rechtvaardige (1 Johannes 2:1) en hij pleit voor ons bij de Vader: "O rechtvaardige Vader, ik weet dat 
____________________________________ (vul je eigen naam in) heeft gezondigd en ongehoorzaam 
is geweest aan het woord van God, maar ik ben voor die zonde gestorven en uw straf is al over mij 
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uitgegoten toen ik stierf aan het kruis van Golgotha als zijn/haar plaatsvervanger en mijn bloed 
reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7). Mijn Vader, U moet deze gelovige niet straffen, want ik ben 
al gestraft in zijn/haar plaats!” Jezus is onze gezegende Redder! Onze volmaakte Plaatsbekleder! 
Onze geweldige Advocaat! 

 
Als we onze verlossing zouden kunnen verliezen, zou Christus moeten stoppen onze advocaat te zijn. 
Maar de Bijbel zegt: “Mocht een van u echter toch zondigen, dan _____________ wij (blijvend!) een 
__________________________ bij de _____________ ” (1 Johannes 2:1). Zal Christus stoppen met onze 
Advocaat en Helper te zijn? _________ Is het mogelijk dat een gelovige zijn verlossing verliest? _______ 

Lees heel zorgvuldig 2 Samuël hoofdstuk 11, waar de geschiedenis beschreven is van David’s grote 
zonde. Lees ook 2 Samuël 12:1-14. Welke twee slechte daden had David gedaan (2 Samuël 12:9)?  

1) __________________________________________________________________________  
2) __________________________________________________________________________ 

In welk vers van 2 Samuël 12:1-14 belijdt David zijn zonden: vers _______. In Psalm 51 staat het gebed 
van David waarin hij zijn zonde belijdt en om vergeving vraagt. In welke twee verzen belijdt David zijn 
zonden? ___________. Bad David: “Geef mij de verlossing van vroeger weer terug” (vers 14)? _______ 
Verloor David zijn verlossing door de grote zonde die hij had gedaan? ________. Wat verloor David wel 
(vers 14)? ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

Beleef jij de vreugde over je verlossing?  
Als dat niet zo is, kan de oorzaak zijn dat er zonde in je leven is, die 
nog beleden moet worden. Als dat zo is, lees dan Psalm 139 en bidt 
hetzelfde gebed als David bad in de verzen 23 en 24. Het kan ook 
goed zijn de Psalmen 51 en 32 te lezen. Nog een gedeelte dat kan 
helpen is: 1 Johannes hoofdstuk 1 en de eerste twee verzen van 
hoofdstuk 2.  
Let vooral ook op 1 Johannes 1:4  zo wordt je BLIJDSCHAP 
volkomen!!! 

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS
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12.  Elke gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat God het goede werk 

dat hij in de gelovige is begonnen ook zal voltooien (Filippenzen 1:6). 
Wat is in Filippenzen 1:6 het woord dat ‘zekerheid’ uitdrukt? ______________________ Paulus was er 
heilig van overtuigd dat Hij die een g____________ w____________ in de gelovigen van Filippi was 
___________________, dat ook tot het einde toe zou ______________________ (afmaken, compleet 
maken) tot de d______ van ______________  _____________. Wie is met dat goede werk in de levens 
van die gelovigen begonnen? __________ Wie blijft werken in de gelovigen (Filippenzen 2:13; Hebreeën 
13:20-21)? __________ Zal Hij het werk in hen afmaken (Filippenzen 1:6)? _______ Is God in staat af te 
maken wat hij is begonnen (Judas 24; 2 Timoteüs 1:12; Hebreeën 7:25)? _________ 

Naar welke grote gebeurtenis zien de gelovigen uit in 1 Korintiërs 1:7? __________________________ 
_____________________________________ Naar welke grote gebeurtenis kijken de gelovigen vol 
verwachting uit in Titus 2:13? ___________________________________________________ Hoe weten 
we dat die grote gebeurtenis er aan komt (Johannes 14:1-3)? ____________________________________ 

Waren de gelovigen in Korinte volwassen christenen, die een gezonde geestelijke groei doormaakten (1 
Korintiërs 3:1-2)? __________ Was er eenheid in de kerk van Korinte of juist verdeeldheid (1 Korintiërs 
1:10-13; 3:3-4)? _______________________________ Leefden alle leden van de kerk in Korinte op een 
heilige, zuivere wijze (1 Korintiërs 5:1, 13; 11:29-30)? ____________ En toch - ondanks al dat falen, die 
zonden en problemen - stellen we met verbazing vast, dat Paulus in 1 Korintiërs 1:8 die gelovigen vertelt: 
“Hij is het ook die u tot het _________ toe de ___________________ geeft dat u _______ __________ 
______ ______________ op de ________ van onze Heer Jezus Christus.” Is God in staat het goede werk 
af te maken dat hij begonnen was, zelfs in de gelovigen van Korinte? _________ Zelfs in jou? ________ 

 

Filippenzen 1:6 en 1 Korintiërs 1:8 noemen beide een bepaalde dag. Hoe wordt die dag daar genoemd? 
_________________________________________________________ Wanneer is die grote dag volgens 
1 Tessalonicenzen 5:2? _________________________________________________________________ 

Zoek de op de volgende bladzijde genoemde bijbelteksten op, lees ze zorgvuldig en combineer de juiste 
letter met het juiste nummer (soms kan achter een cijfer meer dan één letter geplaatst worden): 
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1. _________ God is in mij zijn werk begonnen. A. Filippenzen 2:13; 
Hebreeën 13:21. 

2. _________ God werkt nu in mij. B. 1 Korintiërs 1:7-8; 
Filippenzen 3:20-21. 

3. _________ God zal zijn grote werk helemaal afmaken.  C. Handelingen 16:31; 
Johannes 6:29; Efeziërs 
1:12-13; 1 Korintiërs 6:11 

4. _________ God heeft mij verlost, verlost mij en zal mij 
verlossen! (Het gaat hier over onze grote 
verlossing – verleden, heden en toekomst!) 

D. 2 Korintiërs 1:10 

Op wat of wie wil God ons - volgens zijn eeuwige plan - laten gelijken (Romeinen 8:28-29)? __________ 
__________________________ Wanneer zal Gods doel met ons verwezenlijkt worden (1 Johannes 3:2)? 
__________________________________________________ Waarom zullen we volgens 1 Johannes 3:2 
“aan Christus gelijk zijn wanneer hij zal verschijnen” ________________________________________ 
_________________________________________________ Wil God dat we de Heer Jezus nu al zullen 
aanschouwen? (2 Korintiërs 3:18)? ___________ Hoe kunnen we Christus vandaag ‘zien’ (Lucas 24:27, 
44-45; Johannes 5:39)? _________________________________________________________________ 

Als het mogelijk is, dat een echte gelovige zijn verlossing zou kunnen verliezen, dan zou Gods eeuwige 
doel om hem te veranderen naar het evenbeeld van Christus, hebben gefaald! Is dat mogelijk? _________ 
Als God een plan heeft om iets tot stand te brengen, zal dat doel dan bereikt worden (Jesaja 14:27; 46:10-
11)? ___________ 

 

 
 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 157 en dag 158 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 159 en dag 160 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 161 en dag 162 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 163 t/m dag 165 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:  Waarom kan niemand jou scheiden van de liefde van Christus? ______________________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Als de Bijbel zegt dat God ons ‘beschermt’, wat wordt daarmee dan bedoeld? ___________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Probeer uit te leggen waarom jij vindt dat Gods kracht groot genoeg is om de gelovige te 
beschermen: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Waarom kan de mens zichzelf niet beschermen tegen de boze (Satan)? _________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Vraag 5:  Wat doet Christus vandaag voor ons in de hemel?                      
1.________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Waarom hebben wij een hemelse Advocaat nodig? We zijn toch al gered? ______________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  Wat gebeurt er in de hemel als wij gezondigd hebben en Satan ons bij God aanklaagt? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  Heeft het verlossingswerk dat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht alleen betrekking op 
onze toekomst (straks bij hem in de hemel)? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 9:  Is de volgende uitspraak volgens jou helemaal waar of niet helemaal waar? “Ik geloof vast 
en zeker dat niets of niemand mij van de liefde van Christus kan scheiden! Als ik echter zelf 
heel bewust besluit, om Jezus de rug toe te keren om terug te keren naar Satan en zijn rijk 
om voortaan in zonde te leven, dan scheid ik mijzelf af van Jezus en behoor ik hem niet 
langer toe.” Verklaar je antwoord. ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
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Dit hoofdstuk gaat over de veranderingen in ons leven, die aantonen                                      
dat we nieuw leven hebben in Christus. 

 
In het vorige hoofdstuk hebben we aangetoond, dat de gelovige voor eeuwig veilig en geborgen is in 
Christus. Leert het woord van God ons dat de gelovige zijn redding kan verliezen en alsnog verloren kan 
gaan (Johannes 6:37-40)? __________ Ben jij als gelovige echt helemaal zeker van je eeuwige verlossing 
in Christus (Johannes 10:28)? _________.  

Het is erg belangrijk dat ik niet alleen WEET dat ik gered ben, maar dat ik ook LAAT ZIEN dat ik gered 
ben. Als ik werkelijk Gods LEVEN heb ontvangen, dan kan het niet anders, dan dat dit LEVEN steeds 
meer zichtbaar zal worden in de praktijk van elke dag. Ik moet me goed realiseren dat er iets is, dat elke 
gelovige bezit: 

"Wie gelooft (in Mij) heeft eeuwig ________________" (Johannes 6:47) 
"Hij is van de dood overgegaan naar het _______________” (Johannes 5:24) 
"Wie de Zoon heeft, heeft het _______________” (1 Johannes 5:12) 

Dus iedere gelovige bezit ________________. Iemand die niet gelooft heeft het ________________ niet 
(1 Johannes 5:12 en vergelijk met Efeziërs 2:1). Hij is dus dood. Hij ademt en bestaat wel, loopt en eet 
wel, maar hij kent niet het “_______________  _______  ________” (Efeziërs 4:18). 

 

Laten we een ogenblik stilstaan bij ons fysieke (lichamelijke) leven. We weten dat een lichaam zonder 
geest _______________ is (Jakobus 2:26). Hoe wist Marta dat haar broer Lazarus werkelijk dood was 
(Johannes 11:39)? ___________________________________________ (de NBG vertaalt met ‘lijklucht’ 
- ontbinding is een zeker bewijs dat iemand dood is). Wat deed Lazarus als bewijs dat hij werkelijk weer 
levend was geworden (Johannes 11:44)? ____________________________________________ Als jij 
iemand ziet, die loopt, spreekt, eet en lacht, dan kom je ongetwijfeld tot de conclusie dat die persoon een 
fysiek (lichamelijk) _________________ heeft. 

Veronderstel dat je een jong kind hebt, van nog maar één jaar oud. Plotseling op een dag hoor je dat het 
kind van de trap valt. Zou je - terwijl je naar het kind rent om het te helpen - het kind graag horen huilen 
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of ben je gerustgesteld als je niets hoort? __________________________________________________ 
Waarom?_____________________________________________________________________________ 
Het huilen is een levensteken, een duidelijk bewijs dat het kind __________________! 

Als kinderen van God en als bezitters van LEVEN moeten wij ook levenstekenen vertonen. Er moeten 
bepaalde zichtbare, voor iedereen herkenbare kenmerken zijn waaruit duidelijk wordt dat we ‘opnieuw 
geboren’ zijn uit de Geest van God (Johannes 3:8). We zullen gaan bestuderen wat die kenmerken zijn en 
we willen tegelijkertijd bij onszelf nagaan of die kenmerken werkelijk aanwezig zijn in onze levens. De 
Bijbel zegt: “_____________________ bij uzelf of u vast op God __________________ [gelooft], stel 
uzelf _____   _____  _______________. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is?” (2 Korintiërs 
13:5). Heb jij echt ________________________ (geloof) in de Heer Jezus Christus (Handelingen 16:31)? 
_______ Ben jij werkelijk van de ___________ overgegaan in het _____________ (Johannes 5:24)? Ben 
jij werkelijk g__________ door g____________ dankzij jouw g_____________ (Efeziërs 2:8)? _______ 
Ben jij werkelijk tot Christus gekomen als een arme, hulpeloze en hopeloos verloren zondaar (Johannes 
6:37)? _________. Heb jij Hem werkelijk in je leven o___________________ als je persoonlijke Redder 
en Heer (Johannes 1:12)? _________ 
 

We gaan nu vanuit de Bijbel zien welke kenmerken van het nieuwe leven elke gelovige behoort te 
vertonen. Als deze kenmerken niet aanwezig zijn in je leven, dan betekent dat één van de twee volgende 
dingen: 1) Je bent in geestelijk opzicht ziek. Dat wil zeggen: je bent een gelovige die nog erg ‘gebonden 
is aan de wereld’ en zo het risico loopt (steeds verder) terug te vallen in de manier van denken en leven 
van voor je bekering (1 Korintiërs 3:1-4). Je moet in het reine komen met God. 2) Je bent in geestelijk 
opzicht dood. Dat betekent, dat je geen gelovige bent (ook al ga je misschien trouw naar de kerk) en het 
leven van God niet in je hebt. Je hebt misschien wel met je mond beleden dat je gered bent, maar je bent 
in werkelijkheid nooit gered. Je moet de Heer Jezus Christus nog als je persoonlijke Redder aannemen en 
op Hem en Hem alleen je vertrouwen gaan stellen (Johannes 1:12; 6:47). 

 
 
1. Een gelovige gelooft het woord van God (1 Johannes 5:9-12) 
Dat klinkt zo vanzelfsprekend: een gelovige gelooft! Als je niet gelooft ben je geen gelovige! Lees 1 
Johannes 5:9. Dit vers vergelijkt het getuigenis van ______________ met het getuigenis van _________. 
Meestal nemen we aan dat wat mensen ons vertellen waar is. Ze vertellen ons bijvoorbeeld wat ze 
meegemaakt hebben. Normaal gesproken geloven we dat dan. Liegen mensen meestal of vertellen ze 
meestal de waarheid? __________________________________________________________________. 
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Zijn leugenaars mensen die meestal liegen of vertellen ze meestal de waarheid (denk goed na voordat je 
deze vraag beantwoordt)? _______________________________________________________________ 
Als iemand jou iets vertelt, zegt je dan meestal: “Ik geloof je niet. Je bent een leugenaar!”? ___________. 
Als je op de radio hoort dat een bekende Nederlander is doodgeschoten, zou je het dan geloven? _______. 
Veronderstel dat de dokter tegen je zegt dat je zeer ernstig ziek bent. Zou je hem geloven? ___________. 
Als een vriend van je zegt, dat hij heeft gezien dat jouw fiets met een lekke band in het fietsenrek staat, 
zou je hem dan voldoende geloven om zelf te gaan kijken? _____. Geloven we het getuigenis van mensen 
meestal (1 Johannes 5:9)? _______, want ___________________________________________________  
 
 

Wiens getuigenis is betrouwbaarder dan dat van mensen (1 Johannes 5:9)? __________ Meestal vertellen 
mensen de waarheid, maar doen ze het altijd? _________ Waarom is volgens Titus 1:2 en Hebreeën 6:18 
het getuigenis van God meer gezaghebbend dan dat van mensen? _______________________________ 
_______________________________________________________________. Als we mensen al op hun 
woord geloven, hoeveel te meer behoren we dan ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ (maak de zin af). 

Als iemand het getuigenis van God niet gelooft, dan maakt hij God tot een ________________________ 
(1 Johannes 5:10). Maar iemand die echt in God gelooft (Hem volledig vertrouwt) kan zeggen: “Heer, U 
bent een God van _______________ (Deuteronomium 32:4) en de Bijbel is de ____________________ 
(Johannes 17:17) en daarom weet ik dat alles wat U in Uw Woord zegt ____________ is.” Het getuigenis 
dat God ons heeft gegeven over zijn Zoon vinden we in 1 Johannes 5:11-12. Wat heeft God ons gegeven 
(1 Johannes 5:11)? _____________  ____________ Is eeuwig leven een geschenk of is het iets wat we 
kunnen verdienen (vergelijk Romeinen 6:23)? _________________________ Waar kun je dat geschenk 
vinden (1 Johannes 5:11)? _______________________ Volgens 1 Johannes 5:12 heeft de persoon die de 
_______________ heeft het _______________ en de persoon die de ____________ niet heeft, heeft het 
__________________ niet. De persoon die het getuigenis van God over zijn Zoon gelooft kan zeggen: 
"Heer, ik geloof dat het eeuwige leven een g____________________ is en dat dit leven alleen gevonden 
wordt in uw ___________, en omdat ik Christus heb o_____________________ (Johannes 1:12) als mijn 
persoonlijke Redder, w__________ (1 Johannes 5:13) ik nu zeker dat ik eeuwig _______________ heb.” 
 

 

Sommige mensen zeggen wel dat ze in Jezus geloven, maar ze vinden het moeilijk en soms zelfs 
onmogelijk om het gehele woord van God te geloven. Hun echte probleem is ONGELOOF (lees Lucas 
24:25-27; Matteüs 22:29). Laten we eens een paar van hun problemen bekijken: 
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1)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in de Bijbel."  
Maar Jezus heeft gezegd: “Uw (Gods) woord is de _____________________” (Johannes 17:17) en hij zei 
ook, dat de Schrift _______________ van kracht blijft (Johannes 10:35) en dat alles wat in de Schriften 
(Bijbel) over Hem is geschreven in v_____________________ moest gaan (Lucas 24:44), zelfs elke jota 
en ______________ (Matteüs 5:18)! Geloofde Jezus het woord van God? __________ Wat deze mensen 
werkelijk zeggen is dit: “Ik geloof in Jezus, maar ik geloof ook dat Jezus er helemaal naast zat toen hij zei 
dat de Bijbel de waarheid is.” Is het mogelijk dat de Zoon van God het zo bij het verkeerde eind had? 
___________ Dus wat de gelovige behoort te zeggen is dit: “Ik geloof in Jezus en omdat ik in Jezus 
geloof, geloof ik ook in de ___________________.” 

2)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet wat Paulus heeft 
geschreven."  

Maar Paulus heeft gezegd:”Want dit zeggen wij u met een  ___________ _______  ____  ___________" 
(1 Tessalonicenzen 4:15; vergelijk met Johannes 16:12-13). “Wie van u denkt te kunnen profeteren of in 
het bezit van de Geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een ____________ van de ________ 
is (1 Korintiërs 14:37).  

“Broeders en zusters, op _______________ van onze __________  __________  _____________ dragen 
wij u op…” (2 Tessalonicenzen 3:6). Aanvaardde Petrus de brieven van Paulus als woord van God (2 
Petrus 3:15-16)?_______ Dus een gelovige behoort te zeggen: “Ik geloof in Jezus en ik geloof ook in wat 
______________ schreef, want Paulus was een a__________________ van J_________  _____________ 
en G_____ de V_________ (Galaten 1:1) en zijn geschriften zijn door God ingegeven (2 Timoteüs 3:16), 
net als de rest van de Bijbel." 
 

3)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in Adam en Eva."  
Maar Jezus zei: “Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin ________________ 
en _________________ heeft gemaakt?” (Matteüs 19:4; vergelijk Genesis 1:27). Geloofde Jezus 
in het scheppingsverhaal zoals dat in Genesis is beschreven?______ Was Jezus een ‘evolutionist’ 
(iemand die gelooft dat na de ‘oerknal’ alles zich geleidelijk heeft ontwikkeld) of was hij een 
‘creationist’ (iemand die gelooft dat alles door God geschapen is)? ______________________ 
Wat deze mensen eigenlijk zeggen is dit: "Ik geloof wel in Jezus, maar ik geloof dat Jezus er 
helemaal naast zat toen hij onderwees, dat Adam en Eva in het begin van de wereldgeschiedenis 
door God zijn geschapen.” Kunnen we geloven dat God er helemaal naast zou zitten? _____ Ons 
antwoord is dit: “Omdat ik geloof in Jezus, geloof ik ook ______________________________.” 

Dag 176 
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4)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in Mozes en wat hij 
heeft opgeschreven. Eigenlijk geloof ik helemaal niet dat Mozes de eerste vijf boeken van 
de Bijbel heeft geschreven." 

Maar Jezus zei: “Als u _______________ zou geloven, zou u ook ________ geloven, hij [Mozes] heeft 
immers over ________ geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan 
geloven wat _____  __________?” (Johannes 5:46-47) Geloofde de Heer Jezus dat Mozes het boek 
Exodus heeft geschreven (vergelijk Marcus 12:26 met Exodus 3:6)? _________ Lees Matteüs 4:4, 7, 10 
en vergelijk die verzen met Deuteronomium 8:3; 6:16; 6:13. Uit welk oudtestamentisch bijbelboek 
kwamen de drie verzen die de Heer Jezus gebruikte om de Satan te verslaan? _____________________ 
Vond de Heer Jezus de boeken van Mozes belangrijk en geloofwaardig (Lucas 24:25-27)? ___________ 
Beschouwde de Heer Jezus de boeken van Mozes als een deel van de Schriften (Lucas 24:44-45)? 
___________ Een psalmist zei zelfs: “Uw woord is ___________________ _____________________.” 
(Psalm 119:160). Dus behoort de gelovige te zeggen: “Omdat ik in de Heer Jezus geloof, geloof ik ook 
wat ________________ heeft geschreven.” 

 

5)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet in de zondvloed, 
waardoor de hele wereld onder water kwam te staan in de dagen van Noach."  

Maar Jezus zei: “Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop 
_____________ de __________ binnenging en de ____________ kwam die iedereen _______________” 
(Lucas 17:27). Geloofde Jezus in Noach, de ark en de zondvloed? ________ 

Wat deze mensen eigenlijk zeggen is dit: “Ik geloof in Jezus, maar ik geloof dat Jezus zich vergiste toen 
hij sprak over Noach. Jezus besefte gewoon niet, dat ‘Noach en de zondvloed’ alleen maar een verhaaltje 
was dat in werkelijkheid nooit is gebeurd.” Zouden we ons vertrouwen stellen op een God die dergelijke 
vergissingen maakt? __________. Dus een gelovige behoort te zeggen: “Omdat ik in Jezus geloof, geloof 
ik ook in een ___________________, die de gehele wereld overspoelde in de dagen van ____________.” 

6)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet dat Daniël werkelijk 
het boek Daniël heeft geschreven."  

Maar Jezus zei: “Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de 
_________________  _______________ [Daniël 9:27], zien staan op de heilige plaats…” (Matteüs 
24:15). Denk je dat Jezus geloofde dat het voor ons goed zou zijn om het boek Daniël te lezen en het 
serieus te nemen (Matteüs 24:15)? ___________ Geloofde Jezus dat Daniël dit boek heeft geschreven? 
_____________. Dus behoort een gelovige te zeggen: "Omdat ik geloof in Jezus, geloof ik ook dat 
________________ het boek ______________ heeft geschreven.” 

Dag 177 
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7)  Sommige mensen zeggen: "Ik geloof in Jezus, maar ik geloof niet dat een grote vis Jona 
inslikte."  

Maar Jezus zei: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote _______ zat…” 
(Matteüs 12:40; vergelijk met Jona 2:1). Dus een gelovige behoort te zeggen: “Omdat ik in Jezus geloof, 
geloof ik ook dat __________ werkelijk in de buik van een grote vis heeft gezeten. Jezus heeft het 
gezegd! Dus is het zo! Ik geloof het!” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 171 en dag 172 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 178 

Zelfonderzoek: Iemand die echt gered is, gelooft het getuigenis van God! Hij gelooft alles uit 
het woord van God, inclusief de brieven van Paulus, de boeken van Mozes, de profetie van 
Daniël en het boek Jona.  
Geloof jij op die manier in de Bijbel? ____________. Geloof jij in het woord van God? ___________ 
Geloof jij het getuigenis dat God heeft gegeven over zijn Zoon (1 Johannes 5:9-12)? ______________  

"Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5). 



Hoofdstuk 8: De kenmerken van een gelovige   –   pagina 48 
 

 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 173 en dag 174 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 175 en dag 176 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 het gedeelte van dag 177 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 179 

Dag 180 

Dag 181 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 

De antwoorden op de volgende vragen vind je achterin dit werkboek. 
 
Vraag 1:  Waarom is het zo belangrijk dat je niet alleen weet dat je gered bent, maar óók dat het 

zichtbaar wordt in je leven? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Vul de volgende zin aan: “Als iemand tot geloof in Christus komt en ‘opnieuw geboren’ 
(wedergeboren) wordt door de heilige Geest, ontvangt hij NIEUW ___________________” 

Vraag 3:  Als je bij iemand die zegt christen te zijn niets van het nieuwe leven ziet, wat kan dan 
volgens jou de oorzaak daarvan zijn? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Waarom is het voor christenen soms zo moeilijk om God op zijn woord te vertrouwen 
(geloven)? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Dag 182 
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Vraag 5:  Hoe zou je met één of enkele woorden kunnen aangeven wat het grootste probleem is van 
mensen die Jezus niet als hun Redder en Heer hebben aangenomen? ___________________ 
_________________________________________________________________________ 

Vraag 6: Als iemand tegen jou zou zeggen: “Ik geloof wel in Jezus, maar ik geloof niet alles wat in 
de Bijbel staat!”, wat zou jij dan zeggen? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Vraag 7: Als iemand tegen jou zou zeggen: “Ik geloof wel in Jezus, maar niet in het scheppings-
verhaal zoals dat in Genesis beschreven is!”, wat zou jij dan zeggen? __________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  
 
 

  
2.  Een gelovige heeft honger naar het woord van God (1 Petrus 2:2) 
In 1 Petrus 1:23 lezen we dat iemand _____________  _______________ wordt door Gods ___________ 
en altijd ______________ w__________. In 1 Petrus 2:2 zien we dat de persoon die opnieuw geboren is 
lijkt op een __________________  ________________________. Wat is het enige waar baby’s heel sterk 
naar verlangen en waarover ze zich opwinden (gaan huilen) als ze het niet krijgen? ______________ Als 
een baby geen verlangen heeft naar ______________ dan is er iets niet in orde! Gezonde baby’s hebben 
regelmatig ‘honger’ naar ___________. Naar welke ‘melk’ zouden de pasgeboren baby’s in Christus een 
sterk verlangen hebben (1 Petrus 2:2)? __________________________. Als een gelovige geen verlangen 
heeft naar het __________________, dan is er iets ernstigs aan de hand! Dus: een gezonde gelovige heeft 
echt honger (een diep verlangen) naar ______________________. Is er iets niet in orde met een gelovige 
die nooit zin heeft om in de Bijbel te lezen? _________ Als een gelovige werkelijk honger heeft naar het 

Dag 183 
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woord van God, zal hij dan gaan zoeken naar een kerk waar het woord van God duidelijk wordt uitgelegd 
en/of vragen aan christenen bij hem in de buurt of ze hem kunnen helpen het Woord beter te begrijpen, 
zodat hij geestelijk kan groeien? ___________. 

 
Iemand die werkelijk wedergeboren is zal de volgende dingen willen zeggen: 

1. "Heer, hoe ___________ heb ik uw woord” (Psalm 119:97, 113, 119, 127, 167).        
Aantekening: voor ‘woord van God’ worden in het Oude Testament onder meer de volgende 
woorden gebruikt: wet, richtlijnen, regels, geboden, getuigenissen. 
   

2. "Heer, uw woord __________________ mij!" (Psalm 119:77; Psalm 1:2; Psalm 119:16, 47, 143, 
174). Aantekening: het woord ‘verheugen’ betekent: er vreugde, blijdschap over hebben. 
   

3. "Heer, uw woord is voor mij een ___________________!" (Psalm 119:129). 
   

4. "Heer, neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe w_______________ mooi uw wet is.” 
(Psalm 119:18). 
   

5. "Heer, uw woord is  _______________: l____________  voor de ogen (Psalm 19:9) en geeft 
i___________________ (119:130, 105 en 2 Petrus 1:19). 
   

6. "Heer, uw woord is ________________ voor mijn hart" (Psalm 19:9; Psalm 119:111, 162). 
   

7. "Heer, uw woord is mij b_____________ dan alle geld van de wereld!” (Psalm 119:72). 
   

8. "Heer, uw woord is voor mij b_________________________ dan ____________" (Psalm 19:11) 
   

9. "Heer, uw woord is voor mij z______________ dan h____________en ik voed mij liever met uw 
woord dan dat ik zou genieten van het beste voedsel dat bestemd is voor mijn maag!” (Psalm 
19:11; Psalm 119:103). 
   

10. "Heer, ik v _______________ zo naar uw woord!" (Psalm 119:40, 131).  
 

 

 

 

 

 

  

Zelfonderzoek: De Bijbel is de persoonlijke liefdesbrief die ik van God heb ontvangen en zo 
behoor ik die brief ook te lezen. Ik behoor elke dag graag tijd apart te zetten om God te 
ontmoeten in gebed en in zijn woord! Als ik echt van de Heer houd, dan hoor ik hem graag tot 
mij spreken! God spreekt tot mij als ik zijn kostbare woord lees!   
Houd ik echt van Gods woord? ______. Verlang ik werkelijk méér naar Gods woord dan naar allerlei 
andere dingen? _______. Vind ik het fijn om de Bijbel te lezen om zo de waarheid te leren kennen uit 
het woord van de levende God? _____________. Ben ik werkelijk hongerig naar het woord van God? 
___________. Vind ik het werkelijk fijn om samen met medegelovigen de Bijbel te bestuderen en te 
bidden? __________. Is Psalm 19:8-12 echt waarheid voor mij? _________ 
 
“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 

Dag 184 
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3.  Een gelovige bidt tot zijn hemelse Vader (Romeinen 8:15-16) 
Eén van de manieren waarop een baby laat zien dat het leeft is: huilen. Een baby huilt onder meer als hij 
hongerig is, als hij pijn heeft, als hij nat is of als hij zich niet prettig voelt. Maar het enkele feit dát de 
baby huilt, bewijst dat hij _____________! We kunnen de vergelijking trekken met iemand die tot geloof 
in Christus gekomen is. Hij is (nieuw) geboren in Gods gezin (Galaten 3:26; Efeziërs 2:19) en mag 
genieten van een nieuwe relatie, die hij nooit eerder heeft gehad! Hij kan nu uitroepen: "_____________, 
_______________!" (Romeinen 8:15; Galaten 4:6; vergelijk Marcus 14:36). Hij heeft nu een persoonlijke 
relatie met de enige ___________ ________ (Johannes 17:3) en hij mag Hem nu h____________ 
_____________ noemen! (Matteüs 6:32). Hij kan nu de V__________ altijd d_______________ voor 
____________ (Efeziërs 5:20). Omdat de zonden van het nieuwe kind van God volledig zijn gereinigd en 
vergeven (Hebreeën 10:17), kan hij “zonder schroom n__________________ tot de ___________ van de 
________________, waar we _____________ als we ___________ nodig hebben barmhartigheid en 
_______________ vinden.” (Hebreeën 4:16). Als de gelovige tot God nadert, wat belooft God dan te 
doen (Jakobus 4:8; vergelijk Zacharia 1:3)? _________________________________________________ 
 

 

Gebed is eenvoudig gezegd: praten met de levende God! En net als een baby moet leren praten, zo moet 
ook de gelovige leren _______________ met God! We kunnen bidden wat de apostelen baden in Lucas 
11:1: "Heer, ____________ ons ______________" Een baby leert praten door te praten (zelfs al lijkt het 
in het begin nergens op)! Een gelovige leert bidden door ______________________________________! 
Hoe meer de gelovige gaat praten met God, des te gemakkelijker gaat het! Zou er iets mis zijn met een 
kind dat opgroeit, maar nooit heeft geleerd te praten? ____________ Als iemand zegt dat hij een kind van 
God is, maar nooit met de Heer praat, denk je dan dat er iets niet helemaal in orde is? ________________ 

De eerste kerk was een gezonde kerk want de gelovigen “bleven trouw aan het onderricht van de 
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood [denk aan het avondmaal] en wijdden 
zich aan het gebed. (Handelingen 2:42). Hoe weten we dat Daniël een man Gods was (Daniël 6:11)? ____ 
___________________________________________________________________________ Hoe weten 
we dat David een man Gods was (Psalm 55:17-18)? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________ Hoe weten we 
dat Paulus en Silas Godsmannen waren (Handelingen 16:25)? _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Dag 185 

Dag 186 
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4.  Een echte gelovige houdt van zijn broeders en zusters in Christus (1 

Johannes 3:14) 
De Heer Jezus heeft gezegd dat elke gelovige is overgegaan van de ___________ naar het ____________ 
(Johannes 5:24). Hoe kan ik zeker weten of ik al dan niet ben overgegaan van de ____________ naar het 
_____________? Het antwoord van God vinden we in 1 Johannes 3:14: “Wij _____________ dat we van 
de _____________ zijn overgegaan naar het _______________ omdat we elkaar __________________. 
Wie [de ander] niet _________________________ blijft in de _______________ (1 Johannes 3:14). 

Er zijn twee dingen waarheid in het leven van iemand die een ‘kind van de duivel’ is (1 Joh. 3:10): 
 

 
 
 

Wat heeft God vanaf het begin verkondigd (1 Johannes 3:11)?  _______________________________ 
______________________ In 1 Johannes 3:12 lezen we dat Kaïn (zie Genesis 4:1-11) een kind was van 
______________ want er waren twee dingen waarheid in het leven van Kaïn (1 Johannes 3:12): 

1. We weten dat Kaïn niet rechtvaardig leefde, want in Gods ogen handelde hij ______________ (vers 7) 
2. We weten dat Kaïn niet van zijn broer hield want __________________________________________ 
Haatte Kaïn zijn broer Abel? ______ De zonde van ____________________________ leidde uiteindelijk 
tot de vreselijke zonde van moord! Vergelijk Matteüs 5:21-22. Een ieder die zijn broeder of zuster haat is 
een __________________________ (1 Johannes 3:15). Wat weten we over een moordenaar (1 Johannes 
3:15)? __________________________________________________ Waarom behoren ook wij ons leven 

Zelfonderzoek:  
Vind jij het fijn om door de dag heen met God te praten? __________ Neem jij elke dag tijd om te 
bidden? ___________. Is een tijd van gebed (persoonlijk of in de kerk) heel belangrijk voor jou? 
__________. Heb je geleerd God te danken voor alle dingen? ___________. Kom jij voor zijn troon 
van genade en geef je werkelijk al je zorgen aan hem? ________.  

“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 

Dag 187 

Dag 188 

1. Hij leeft niet _______________________________________ 
2. Hij ______________ niet van zijn ______________________  
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in te zetten voor onze broeders (geloofsgenoten) (1 Johannes 3:16)? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Lees 1 Johannes 3:17 en geef aan: waar of niet waar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil God dat we elkaar liefhebben (1 Johannes 3:18)? _______ Wat behoren we als gelovigen in Christus 
te doen (1 Johannes 4:7)? _________________________________________ Waarom behoren we dat te 
doen? _______________________________________________________________________________  

Er zijn twee dingen waarheid voor iemand die echte liefde heeft voor de ander (1 Johannes 4:7):  
 

 
 

Wat kunnen we zeggen van iemand die geen liefde heeft (1 Johannes 4:8)? ________________________ 
Is God een God van liefde (1 Johannes 4:8)? _______ Als wij, zoals Efeziërs 5:1 zegt, het voorbeeld van 
God behoren te volgen, wat moet dan waarheid zijn in onze levens? _____________________________ 
Hoe weten we dat God van ons houdt (1 Johannes 4:9-10)? _____________________________________ 
_________________________ Wat bedoelt Johannes in 1 Johannes 4:11 als hij zegt dat God ons zó heeft 
liefgehad (vergelijk Johannes 3:16)? _______________________________________________________ 
Waarom behoren we volgens 1 Johannes 4:11 elkaar lief te hebben? ______________________________ 
__________________________________________ Waarom hebben we lief (1 Johannes 4:19)? _______ 
_______________________________________ Als iemand zegt dat hij God liefheeft, maar zijn broeder 

 

__________  Dit vers spreekt over iemand die een echt probleem ziet in het leven van zijn broeder. 
__________ Deze persoon is in staat die broeder bij te staan in de nood.  
__________  Deze persoon wil zijn broeder ook echt helpen. 
__________  Deze persoon weigert zijn broeder te helpen. 
__________  De liefde van God woont in deze persoon. 
__________  Deze persoon is mogelijk een echte gelovige. 
__________  Deze persoon is net zoals de persoon die in Jakobus 2:15-16 wordt beschreven. 

Dag 189 

1. Hij is uit ________  __________________________________  
2. Hij kent _______________________ (vergelijk Johannes 17:3). 
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haat, wat is hij dan in werkelijkheid (1 Johannes 4:20)? __________________________ Als iemand zijn 
broeder, die hij kan zien, haat, kan hij dan toch van God houden, die hij niet kan zien? (1 Johannes 4:20)? 
_________ De persoon die echt van God houdt behoort ook ____________________________________ 
__________________________ (1 Johannes 4:21). Lees ook 1 Johannes 2:9-11.  

 
Kort voordat hij stierf aan het kruis van Golgotha, gaf de Heer Jezus zijn discipelen een nieuw gebod 
(Johannes 13:34): “heb elkaar ________. Z_________ ___ _________ _____ ____________________, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben.” Dat betekent dat wij elkaar moeten _______________________ op 
dezelfde wijze als ___________ ons heeft liefgehad! Efeziërs 4:32 leert ons dat we _________________ 
moeten vergeven op dezelfde wijze als _________ ons in Christus heeft vergeven! Als Christus door en 
door slechte zondaars, zoals wij waren, kon liefhebben (zie Romeinen 5:6-8), zou jij dan je broeders en 
zusters in Christus kunnen liefhebben? _________ Als Christus ons al onze ______________ heeft 
kwijtgescholden (Kolossenzen 2:13), kunnen wij dan hen vergeven die ons iets hebben misdaan? ______ 

Hoe zal de wereld kunnen weten dat wij echte volgelingen (discipelen) van Christus zijn (Johannes 
13:35)? ______________________________________________________________________________ 

Is de volgende uitspraak waar of niet waar: “Als iemand werkelijk van zijn broeders en zusters in 
Christus houdt, is het vanzelfsprekend dat hij ook het verlangen heeft om met hen samen te komen in een 
gemeente (kerk) waarin Christus en het woord van God centraal staan.” (vergelijk Hebreeën 10:25; 
Handelingen 2:42)? _________________________ Zorgden de gelovigen in de eerste christengemeente 
op een liefdevolle wijze voor elkaar (Handelingen 2:44-45)? _____________ 

 

 

 

 
 

 

 

Zelfonderzoek:  
 Houd jij werkelijk van je medegelovigen? ____ Zou jij je leven geven voor je medegelovigen? ______ 
Houd jij van hen in woord en daad? _______ Bid je voor hen? _____ Probeer je hen op alle mogelijke 
manieren te helpen? _______ Kom je zo vaak als mogelijk is met je geloofsgenoten samen? ________ 
Houd je van hen omdat Christus van jou houdt en zijn leven voor jou heeft overgegeven? __________ 
 
“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 

Dag 190 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 183 en dag 184 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 185 en dag 186 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 191 

Dag 192 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 187 en dag 188 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 189 en dag 190 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:  Waarom is het eigenlijk heel logisch dat een gelovige honger heeft naar het woord van God? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Dag 193 

Dag 194 

Dag 195 
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Vraag 2:  Wat is bidden eigenlijk? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

Vraag 3:  Hoe leer je bidden? ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Hoe (onder meer) kun je zeker weten dat je bent overgegaan uit de dood in het leven? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Wat zijn twee dingen die kenmerkend zijn voor een ‘kind van Satan’ (een ongelovige)? 
1. _________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Wat zijn twee dingen die kenmerkend zijn voor een ‘kind van God’?  
1. _________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  Waarom behoor je als christen je medegelovigen te helpen in woord en daad? ______ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
  
5.  Een gelovige gehoorzaamt het woord van God (1 Johannes 2:3) 
Iemand die eeuwig leven heeft, is iemand die de enige ware God ___________ en hem die God gezonden 
heeft ____________  _______________ (Johannes 17:3). Hoe kunnen we weten of we al dan niet 
Christus werkelijk kennen als onze persoonlijke Redder en Heer? Wat zal de persoon die werkelijk 
Christus kent doen volgens 1 Johannes 2:3? _________________________________________________ 
___________________________ Denk eens na over iemand die zegt: “Ik ben zo blij dat ik de Heer Jezus 
ken als mijn Redder!”, maar als je naar zijn manier van leven kijkt, dan valt je op dat hij helemaal niet 
leeft in overeenstemming met het woord van God. Wat zijn de twee dingen die mogelijk gelden voor deze 
persoon (1 Johannes 2:4)?  1. ___________________________________________________________   
2. __________________________________________________________________________________  

Dag 196 
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De persoon die zich houdt aan het woord van God, is iemand in wie de liefde van God _______________  
geworden is (hij gegroeid naar volwassenheid) en daardoor kan de gehoorzame gelovige weten dat hij 
_______ Christus is (1 Johannes 2:5). Hoe behoort iemand die werkelijk IN Christus blijft, te handelen en 
te leven (1 Johannes 2:6)? _______________________________________________________________  

 
Laten we eens kijken hoe de Heer Jezus leefde in deze wereld. Zoek de volgende bijbelteksten op, lees ze 
zorgvuldig en combineer de juiste letter (uitspraak) met het juiste nummer (bijbeltekst): 

1. ________ Johannes 5:30; 6:38 A. De Heer Jezus hield zich altijd aan (naleven, gehoorzamen) 
het woord van zijn Vader.  

2. ________ Johannes 8:29 B. De Heer Jezus deed altijd de dingen, die de Vader graag 
wilde. 

3. ________ Johannes 8:54-55 C. De Heer Jezus deed altijd de wil van zijn vader. 

Hoe wordt iemand volgens 1 Johannes 5:1-2 een ‘kind van God’ (omcirkel het juiste antwoord): 
a. Door te geloven dat Jezus de Christus is.  
b. Door onze medegelovigen lief te hebben. 
c. Door God lief te hebben. 
d. Door Gods geboden na te leven. 

Wat is ‘God liefhebben’ volgens 1 Johannes 5:3? _____________________________________________ 
We weten dat Gods geboden niet ________________ zijn. Is het een zware last voor ons, om te doen wat 
God ons zegt te doen? _______ Legt God ons geboden op om ons het leven moeilijk te maken? ________ 
Klopt het dat we ons meestal het ellendigst voelen als we de Heer ongehoorzaam zijn geweest? ________ 
Vond David dat de geboden van God ‘iets vreselijks’ waren (Ps. 19:8-12)?  ________ In Deuteronomium 
6:24 lezen we dat God wetten (geboden) heeft gegeven “opdat het ons ___________ zou gaan” (vergelijk 
Deuteronomium 10:13; Jeremia 32:39). God wil het allerbeste voor ons! 
 

Wat zal een christen doen die van de Heer Jezus houdt (Johannes 14:15)? ________________________ 
______________________________ De persoon die werkelijk van Christus houdt, is iemand die 1) zijn 
geboden _____________ en ze 2) __________________________ (Johannes 14:21-23). Als een persoon 
werkelijk van de Heer Jezus houdt, zal hij zijn ____________ willen ____________________ (Johannes 
14:23). De persoon die niet van Christus houdt, zal zijn ___________________ niet _________________ 

Dag 198 
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(Johannes 14:24). Hoe laat de gelovige dus zien dat hij werkelijk van zijn Redder en Heer houdt? ______ 
____________________________________________________________________________________ 

Behoren kinderen hun ouders te gehoorzamen (Kolossenzen 3:20)? ______ Behoren slaven hun aardse 
meesters te gehoorzamen (Kolossenzen 3:22)? __________ Behoren vrouwen het gezag van hun man te 
erkennen (1 Petrus 3:5-6)? ___________ Dus als kinderen van God behoren we ons te gedragen als 
g__________________________ k_____________________ (1 Petrus 1:14). Als ‘slaven uit liefde voor 
Christus’ (zie 1 Korintiërs 6:19-20) behoren we God te verheerlijken en hem te g____________________ 
in a______________ (vergelijk Kolossenzen 3:22). En omdat in de Bijbel de gemeente (kerk) wordt 
vergeleken met een bruid (zie Efeziërs 5:22-23), behoren wij ___________________ te gehoorzamen, die 
het ____________ is van de ______________ (Efeziërs 5:23). 

 
Lees de volgende tekst (Galaten 3:1), die is overgenomen uit de Statenvertaling (de NBG-vertaling en de 
NBV geven de grondtekst minder goed weer): 
 

 

Wat horen we volgens Galaten 3:1 te gehoorzamen? De ______________________ Wat is ‘de waarheid’ 
volgens Efeziërs 1:13 en Johannes 17:17? _____________________________________ Wat behoren we 
volgens Deuteronomium 11:27; 13:4; 27:10; 28:62; 30:2, 8, 20 te gehoorzamen? ____________________ 
Wat behoren we volgens Jeremia 7:23; 11:4, 7; 26:13; 38:20; 42:6 te gehoorzamen? _________________ 
In welk opzicht faalde het volk Israël (Jeremia 3:13, 25; 11:8; 17:23; 32:23; 40:3; 42:21; 43:4, 7; 44:23)?   
____________________________________________________________________________________ 

 
Lees 1 Samuël 15:1-23. Welke opdracht (gebod) gaf God aan Saul (1 Samuël 15:3)? ________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Waarom zou God die opdracht hebben gegeven (lees Deuteronomium 7:1-6, vooral vers 4)? _________ 
_______________________________________________________________ In welk opzicht was Saul 
ongehoorzaam aan deze opdracht (1 Samuël 15:8-9)? _________________________________________  

In welk opzicht was Saul gehoorzaam aan deze opdracht (1 Samuël 15:8-9)? ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 

“O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij 
de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn?” 

Dag 199 
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Had Saul zelf het idee dat hij het bevel van God goed had uitgevoerd (vers 13)? ______ Waarom spaarde 
Saul ‘het beste van het kleinvee en de runderen’ (vers 15)? _____________________________________  
Vond Samuël dat Saul God had gehoorzaamd (vers 19)? ________ Waarnaar verlangt God méér dan naar 
wat dan ook (vers 22)? __________________________ Is ongehoorzaamheid een echte zonde (vers 23)? 
__________ Is deze zonde in Gods ogen even vreselijk als toverij en afgodendienst? _______ Wat werd 
door Saul ‘verworpen’? _________________________________ Wie werd als gevolg daarvan door God 
verworpen (vers 23)? ________________ 

 
Wat was in Matteüs 8:27 gehoorzaam aan de stem van Christus? ________________________________ 
Wie gehoorzaamde ook aan zijn stem (Marcus 1:27)?  _____________________________ Gehoorzamen 
dode mensen aan zijn stem (Johannes 11:43-44; 1 Tessalonicenzen 4:16)? _________  

 

 

 

 

 
 

 
6.  Een gelovige gaat niet door met zondigen, maar wil een rechtvaardig leven 

leiden (1 Johannes 3:7-8) 
1 Johannes 2:29 zegt dat iemand, die echt wedergeboren is, ___________________________ leeft (de 
rechtvaardigheid in praktijk brengt). Wat zijn twee dingen die we weten van de persoon die zondigt (1 
Johannes 3:6; het woord ‘zondigt’ staat in de tegenwoordige tijd en betekent: ‘doorgaan met zondigen, 
voortdurend zondigen’)? 1) _____________________________ 2) ______________________________ 
De persoon die gerechtvaardigd is (verklaard even rechtvaardig te zijn als Christus) leeft _____________ 
_________________ (1 Johannes 3:7). Wat weten we van iemand die doorgaat met zondigen (1 Johannes 
3:8)? ____________________________________________ Wie een echt k________ van God is, gaat 
niet door met _________________; “hij kán zelfs niet ___________________ (tegenwoordige tijd: hij 

Zelfonderzoek:  
Vind jij dat God wat te veel vraagt als hij verwacht dat zijn kinderen hem dienen in liefdevolle 
gehoorzaamheid? _______ Houd jij echt van de Heer Jezus? _________ Luister jij naar zijn stem door 
elke dag een stukje uit je Bijbel te lezen en dat biddend te overdenken? ________ Vind jij het fijn om 
hem te gehoorzamen? __________ Is het je diepe verlangen om te leven in overeenstemming met het 
woord van God? ____________ Ben je bereid alles te doen wat God van je vraagt? _________ Geloof 
je werkelijk dat God zijn geboden aan je geeft voor je eigen bestwil? _______ Leef jij in deze wereld 
als een gehoorzaam kind van God? __________?  

 “Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 

Dag 201 

Dag 202 
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kan niet doorgaan met zondigen, hij kan niet voortdurend blijven zondigen), want hij is uit God geboren.” 
(1 Johannes 3:9). Iemand die niet is gered, schiet niet slechts tekort in het liefhebben van zijn broeder, 
maar hij leeft niet ___________________________ (1 Johannes 3:10). De persoon die wel wedergeboren 
is _______________ niet (1 Joh. 5:18; staat weer in de tegenwoordige tijd: gaat niet door met zondigen). 

Welk advies zou jij geven aan iemand die niet behouden is? (omcirkel het juiste antwoord) 

a.   "Je moet stoppen met voortdurend zondigen!" (vergelijk Genesis 19:7) 
b.   "Je moet beginnen rechtvaardig te leven!" 
c.   "Je moet opnieuw geboren worden!" (Johannes 3:7) 

 
Als iemand werkelijk eigendom is van de Heer Jezus (2 Timoteüs 2:19) zal hij niet alleen maar de Naam 
van de ___________ noemen, maar hij zal ook _________________ (zonde) ______ _____ ________ 
willen gaan. Wat weten we van de mensen die doorgaan met het doen van dingen die opgesomd zijn in 
Galaten 5:19-21? ______________________________________________________________________ 
Wat weten we van mensen die doorgaan met in zonde (ongerechtigheid) te leven (1 Korintiërs 6:9-10)? 
____________________________________________________________________________________ 

Wat is het antwoord van Paulus op deze vraag: “Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de 
genade te laten toenemen?” (Romeinen 6:1-2) “_______  ____  __________  ____________!” …. 
“Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade 
leven? (Romeinen 6:15)? ______________  _______!” De natuurlijke (ongeestelijke) mens (1 Korintiërs 
2:14) denkt in zijn hart als volgt: "Iemand die gered is kan best doorgaan met in zonde te leven, want dan 
kan iedereen zien hoe genadig en geduldig God is ten opzichte van zijn slechte kinderen." Zou dit de 
houding moeten zijn van een echte gelovige? ________ De geestelijke mens (1 Korintiërs 2:15-16) beseft 
heel goed dat de genade van God hem juist laat zien, dat hij twee dingen moet afwijzen (Titus 2:11-12):  

 
 

En Gods genade leert hem drie dingen die typerend moeten zijn voor zijn leven: 

 

 

 1. _______________________________________ 
 
   2.  _______________________________________ 

Dag 203 

 1. _______________________________________ 
 

2. _______________________________________ 
 

3. _______________________________________ 
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Hier zijn een paar van de dingen die Gods genade ons leert over een leven in overeenstemming met zijn 
wil:  

1. God heeft ons in zijn genade (onverdiende gunst/goedheid) vergeven (Efeziërs 4:32) en dat laat 
ons zien dat wij ook elkaar behoren te _______________________! 

2. God heeft in zijn genade ons zó liefgehad (Johannes 13:34) en daaruit leren we dat wij ook elkaar 
behoren ________  _____  _________________!  

3. God heeft ons door genade even rechtvaardig verklaard als zijn Zoon (1 Johannes 3:7; vergelijk 
Romeinen 3:24) en daaruit leren wij dat wij een _________________________ leven behoren te 
leiden (vergelijk 1 Petrus 2:24).  

4. In Christus heeft God zich in zijn genade vernederd door mens te worden en zich te laten 
kruisigen (Filippenzen 2:5-8) en dat laat ons zien, dat wij ook een nederige houding moeten 
hebben en zorgdragen voor de belangen van ________________________ (Filippenzen 2:4).  

5. God is zo barmhartig voor ons geweest (Romeinen 12:1) en dat leert ons, dat wij bereid moeten 
zijn onze __________________ in zijn dienst te stellen als een _______________, ___________ 
en God ___________________________   ________________!  

6. God heeft ons in zijn genade tot zich geroepen om heilig te zijn (Efeziërs 4:1) en dat leert ons om 
de weg te gaan die ___________ bij de roeping die we hebben __________________________ ! 

 

 

 

 
 

 

 
7.  Een gelovige vindt het moeilijk om in een zondige omgeving te (moeten) 

leven (2 Petrus 2:7-8) 
Als we geacht worden  het _____________________ van ________ te volgen als ___________________ 
die hij liefheeft (Efeziërs 5:1), dan moeten wij de dingen  ___________ die God fijn vindt en dan moeten 
we niet de dingen ____________ die God haat! Waarvan houdt de Heer Jezus volgens Hebreeën 1:8-9? 

Zelfonderzoek:  
Wordt jouw leven getypeerd door zuiver denken, goed handelen en door te spreken en te leven in 
overeenstemming met Gods wil? __________ Heb jij het leven in ongerechtigheid (zonde) definitief 
achter je gelaten? _________ Geniet je er in je dagelijks leven van dat je bent bevrijd van de macht 
van de zonde? __________ 
 
“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.”  (2 Korintiërs 13:5) 

Dag 204 
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__________________________ En wat haat hij? __________________ Daarom moeten wij ook het 
k____________ h_____________ en  het g___________ l_____________________ (Amos 5:15). Wat 
moeten gelovigen verafschuwen en haten (Romeinen 12:9)? Het ______________ Wat zullen de mensen 
willen doen, die werkelijk van de Heer houden (Psalm 97:10)? _________________________________ 
Wat doen zij, die ontzag hebben voor de Heer (Spreuken 8:13)? _________________________________  

Lees de volgende verzen uit Psalm 119: 
Vers 104: “Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad.”                                             
Vers 113: “Wankelmoedigen* haat ik, maar uw wet heb ik lief.”                                                            
Vers 128: “Ik richt mij naar al uw regels, en haat elk bedrieglijk pad.”                                                  
Vers 163: “Ik haat, ik verafschuw de leugen, maar uw wet heb ik lief.” 

*) wankelmoedigen zijn ‘twijfelaars’, die heen en weer slingeren tussen trouw aan God en het terugvallen 
in hun oude zondige leven 
Als we werkelijk van Gods woord houden, wat zijn dan de drie dingen in deze teksten die we als 
gelovigen zullen haten?  
 

 
 
Bij welke stad sloeg Lot zijn tenten op nadat Abraham en hij uiteen gingen (Genesis 13:11-
12)?_________________________ Hoe worden de mensen van die stad beschreven (Genesis 13:13)? 
________________ Wat voor soort man was Lot (2 Petrus 2:7-8)? Hij was een _____________________ 
Wat was het dat God in Sodom en Gomorra haatte (Genesis18:20)? ______________________ Zou God 
de stad verwoest hebben als hij er nog vijftig rechtvaardige mensen had gevonden (Genesis 18:23-
26)?_______ Kan de rechtvaardige Rechter ooit onrecht doen (Genesis 18:25)?_______ Zou God de stad 
verwoest hebben als er nog tien rechtvaardigen hadden gewoond (Genesis18:27-32)?_______ Verwoestte 
God de stad (2 Petrus 2:6; Judas 7)?_______ Hoe verwoestte hij die (Genesis 19:24-25)? _____________  
_____________________________________ Wat zegt het ons vandaag dat God destijds die zondige 
stad heeft verwoest (vergelijk Genesis 18:32)? ______________________________________________ 
_______________________________________________ Wat deed God voor Lot (2 Petrus 2:7; Genesis 
19:15-16)? __________________________________________ Vond Lot het fijn om in Sodom te leven 
(2 Petrus 2:7-8)? ________ Met welke twee dingen die in Sodom gebeurden had Lot het erg moeilijk?  
                            1. (2 Petrus 2:7) ________________________________________________________ 
                            2. (2 Petrus 2:8) ________________________________________________________ 

1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 

Dag 206 
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Welk advies gaf Lot aan de mannen van Sodom (Genesis 19:7)? ________________________________ 
________________________________________________________ Hielp dat in die situatie?________ 

Als een kind van God zondigt is de heilige Geest __________________ (Efeziërs 4:30) en moet God zijn 
kind ______________________ (Hebreeën 12:5-11) en dat kind moet zijn zonden __________________ 
(1 Johannes 1:9). Wat was de grootste zonde van Petrus (Lucas 22:57)? ___________________________ 
_______________________________ Wat deed Petrus nadat hij gezondigd had, waaruit bleek dat hij een 
echte gelovige was (Lucas 22:62)? ________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 196 en dag 197 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 207 

Zelfonderzoek:  
Vind jij het net als Lot ook soms moeilijk om in een wereld te leven waarin zoveel zondige dingen 
gebeuren? __________ Hoe kun je toch als een rechtvaardige (over)leven temidden van een zondige 
omgeving? ________________________________________________________________________ 
Vind jij het echt heel erg als je hebt gezondigd? ________ Waarom? __________________________ 
__________________________________________________________________________ Heb je er 
berouw (verdriet) over als je hebt gezondigd? _______ Hoe weet je zeker dat je zonden zijn vergeven 
nadat je ze berouwvol beleden hebt? ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 198 t/m dag 200 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 201 en dag 202 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 208 

Dag 209 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 203 en dag 204 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 205 en dag 206 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:  Is iemand die zegt dat hij Jezus kent, maar Gods geboden niet bewaart (gehoorzaamt) volgens 

de Bijbel een kind van God? ________ Toelichting: ________________________________ 

Dag 210 

Dag 212 en 213 

Dag 211 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Hoe kun je (onder meer) weten volgens de Bijbel dat je een kind van God bent? __________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  In aansluiting op de voorgaande vragen: wat was heel opvallend (typerend) in het leven van 
de Heer Jezus? ______________________________________________________________ 

Vraag 4:  Waarom heeft God ons geboden (inzettingen, leefregels) gegeven? _____________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Is het een moeilijke en zware opgave voor een christen om zich aan Gods geboden te 
houden? ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Waarom vond God het geen goed idee van Saul om het beste van het kleinvee en de runderen 
te sparen met de bedoeling die als offerdieren te gebruiken? __________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  De Bijbel zegt op verscheidene plaatsen dat een gelovige ‘niet zondigt’. Hoe kan dat 
eigenlijk, want elke gelovige zondigt toch wel eens? ________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  Waarom is het voor jou, als kind van God, ‘logisch’ om mensen die jou iets ergs hebben 
aangedaan te willen vergeven? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  

Vraag 9:  Waarom is het voor een christen soms moeilijk om in deze wereld te leven? ______________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 10:  Vond God dat Lot een zondaar was, nadat hij had gekozen om in een zondige stad als Sodom 
te gaan wonen en er te blijven wonen? __________ want ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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8.  Een gelovige is iemand die goede daden doet (3 Johannes 11) 
Lees Efeziërs 2:8-10 en antwoordt waar of niet waar: 

1._________ Goede daden zijn nodig om gered te worden. 
2._________ Als een mens door goede daden gered zou kunnen worden, dan zou die mens zich 

daarop mogelijk kunnen beroemen (laten voorstaan) bij God. 
3._________ Voor sommige mensen zal er een dag komen, dat ze zich in de aanwezigheid van 

God kunnen beroemen op hun eigen verdiensten (1 Korintiërs 1:29-31; Romeinen 
3:27). 

4._________ Goede daden zijn vruchten die logischerwijs volgen op de redding, aangezien God 
vanaf dat moment in het leven van een gelovige goede dingen gaat bewerken. 

5._________ Alleen gelovigen kunnen goede daden voortbrengen die aangenaam zijn voor God 
(vergelijk Romeinen 8:8-9). 

6._________ Gods volmaakte plan voor de gelovige is, dat hij goede daden zal voortbrengen en 
een vruchtbaar leven leiden (vergelijk Johannes 15:16). 

 
Welke twee verzen in Efeziërs 2 onderwijzen dezelfde waarheid als Titus 3:5? Vers _____ en vers _____. 
Welk vers in Efeziërs 2 laat dezelfde waarheid zien als Titus 3:1, 8, 14? Vers ______ 

Wat geldt als waarheid voor iemand die werkelijk eigendom is van God (3 Johannes 11)? _____ 
________________________________________________ Wat weten we over iemand die ‘kwaad doet’ 
(tegenwoordige tijd! Dat wil zeggen: die blijft zondigen) (3 Johannes 11)? _________________________  
_______________________________ Volgens 1 Johannes 3:6 is de persoon die zondigt iemand die God 
nooit __________________ en Hem niet ___________. Kan die persoon dan toch gered zijn? ________. 

Voor welke groep mensen waarschuwde de Heer Jezus zijn discipelen (Matteüs 7:15)? Voor __________ 
___________________ Hoe presenteren die mensen zich volgens Matteüs 7:15? ___________________ 
___________________ Maar wat zijn ze in werkelijkheid in hun binnenste (Matteüs 7:15)? __________ 
_________________________________________ Probeer in Handelingen 20 het vers te vinden waarin 
Paulus waarschuwt voor hetzelfde gevaar: vers ______. Hoe kunnen deze mensen toch herkend worden, 
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ondanks dat ze zich uiterlijk mooi voordoen (Matteüs 7:16, 20)? ________________________________ 
Zal een doornstruik heerlijke druiven voortbrengen? _________ Zal een wijnstok doornen voortbrengen? 
_______. Wat mogen we verwachten van een wijnstok? ________________. Wat mogen we verwachten 
van een appelboom? ______________ Wat mogen we verwachten van een goede boom? (Matteüs 7:17)? 
____________________________ Wat kunnen we verwachten van een slechte boom? (Matteüs 7:17)? 
__________________________ Het is onmogelijk dat een goede boom ___________________________ 
voortbrengt en het is onmogelijk voor een ________________________om _______________________ 
voort te brengen (Matteüs 7:18). Wat zal er gebeuren met elke slechte boom (Matteüs 7:19)? _________ 
______________________________________________________ Dus wat zal er gebeuren met die valse 
leraars en valse profeten (vergelijk 2 Petrus 2:1)? _____________________________________________  

 
Brengen alle gelovigen vrucht voort (Matteüs 13:8, 23)? _______ Zijn sommige gelovigen vruchtbaarder 
dan anderen (Matteüs 13:8,23)? _____ God verlangt ernaar, dat zijn kinderen ___________ voortbrengen 
(Johannes 15:2) en dat ze ____________ vrucht zullen dragen (Johannes 15:8, zie ook vers 5). Over wat 
voor soort vrucht sprak de Heer Jezus? In Galaten 5:22 lezen we dat de _______________ van de 
_______________ is 1)_______________ 2) ________________ 3) ________________ (vul alleen de 
eerste drie in). Laten we eens nagaan of dit dezelfde vrucht is als waarover de Heer Jezus sprak in de 
hoofdstukken 14 t/m 16 van Johannes. Wat wordt in Johannes 15:9-10 als ‘vrucht’ gezien? ___________ 
Over welke vrucht gaat het in Johannes 14:27; 16:33? ______________ En over welke vrucht gaat het in 
Johannes 15:11; 16:20, 22? _________________ Is dat dezelfde vrucht als in Galaten 5:22? _________ 

Geloof zonder daden is ____________ (Jakobus 2:17, 20, 26). Combineer de juiste letter met het juiste 
nummer: 

1._______  Dood geloof  A.  Geloof en daden 
2. ______   Levend geloof  B.  Lichaam alleen (lichaam zonder de ziel/geest) 
3. ______   Dood lichaam (vers 26) C.  Lichaam en ziel (geest) 
4.______    Levend lichaam (vers 26) D.  Geloof alleen (geloof zonder daden) 

 

 
Jakobus leert ons dat een mens (mede) gerechtvaardigd wordt (door God verklaard even rechtvaardig te 
zijn als Christus!) uit ________________ en niet alleen uit geloof (Jakobus 2:21, 24) en Paulus leert ons 
dat een mens wordt gerechtvaardigd op grond van ons _______________ (Romeinen 5:1). Jakobus leert 
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ons dat Abraham gerechtvaardigd werd uit __________________________________________ (Jakobus 
2:21) en Paulus leert ons dat Abraham niet gerechtvaardigd werd op grond van zijn ________________ 
maar uit _______________ (Romeinen 4:1-5 en vergelijk Romeinen 3:26-28). Spreekt de Bijbel zichzelf 
dan tegen of staan er misschien toch fouten in (Johannes 17:17; 2 Timoteüs 3:16; Psalm 119:89, 160; 
enz.)? ___________ Als we werkelijk begrijpen wat Paulus en Jakobus onderwezen, gaan we inzien dat 
er geen sprake is van enige tegenstrijdigheid. 

Hoe werd Abraham gered? Wat leert de Bijbel daarover (Romeinen 4:3)? _________________________ 
________________________________________________ Werd Abraham dus gered door het geloof of 
door daden? _____________________ Zoek het vers in Genesis 15 dat ons laat zien dat Abraham werd 
gerechtvaardigd uit geloof: vers _______.  Gebruiken zowel Paulus als Jakobus dit vers (Romeinen 4:3 en 
Jakobus 2:23)? _______. Wanneer werd Abraham gerechtvaardigd uit daden (Jakobus 2:21)? 
__________ ______________________________________________________ Vond deze gebeurtenis 
plaats vóór of nadat Abraham was gerechtvaardigd door geloof (vergelijk Genesis 15:6 met Genesis 22)? 
___________  

Vul in: waar of niet waar: 

__________  Abraham werd eerst gerechtvaardigd uit daden en later werd hij gerechtvaardigd door het 
geloof. 

__________  Abraham werd eerst gerechtvaardigd door het geloof en later werd hij gerechtvaardigd 
door zijn daden. 

__________  In Gods ogen werd Abraham rechtvaardig verklaard op het moment dat hij in God 
geloofde (zijn vertrouwen op God stelde) (Genesis 15:6; Romeinen 4:3-5). 

Als het waar zou zijn dat Abraham zijn redding had verdiend door wat hij had gedaan, wat had hij dan 
kunnen doen? (Efeziërs 2:9; Romeinen 4:2)? ________________________________________________ 

 
Wist God dat Abraham een gelovige was (Genesis 15:5-6)? ________ Weet de Heer of jij al dan niet een 
gelovige bent (2 Timoteüs 2:19; Johannes 6:64)? __________ Wie is de enige persoon die werkelijk ons 
hart kent en in staat is te zien of we werkelijk geloven in de Heer Jezus Christus (Jeremia 17:10)? 
_____________ De vraag die we moeten beantwoorden is deze: Hoe konden mensen weten dat Abraham 
een man van geloof was? Was er iets in Abraham’s leven dat aantoonde dat hij een oprecht geloof 
(vertrouwen) had in God? Hoe demonstreerde (hoe toonde) Abraham dat hij een levend geloof in zijn 
God had? We gaan nu in de Bijbel zoeken naar het antwoord op die vragen. 
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In Genesis 12:2 beloofde God dat uit Abraham een groot ____________ zou voortkomen. Welk probleem 
had Abraham, waardoor het leek alsof die belofte nooit zou kunnen worden vervuld (Genesis 15:2-3)? 
________________________________________. Welke belofte gaf God aan Abraham in Genesis 15:5? 
________________________________________. Geloofde Abraham die belofte (15:6)? _______. Werd 
hij gerechtvaardigd (15:6)? ______ Werd hij gerechtvaardigd uit daden of door geloof? ______________ 
Welk probleem zien we in Genesis 16:1? ________________________________________ Wat had God 
beloofd uit Abraham te laten voortkomen (Genesis 17:5)? ______________________________ Beloofde 
God aan Abraham nageslacht (afstammelingen) te geven (Genesis 17:6-8)? ________ Wat beloofde God 
in Genesis 17:15-16 aan Abraham te geven? _____________________ Geloofde Abraham God toen hij 
deze belofte hoorde, of geloofde hij God niet (zie Genesis 17:17)? _________________ In Genesis 17:19 
belooft God opnieuw Abraham een _________ te geven en Hij zegt erbij dat Abraham hem de naam 
_________ moet geven. Belooft God ook aan Isaak nageslacht te geven (17:19)? _______ Dus Abraham 
wist, dat Isaak ook kinderen zou krijgen! Hoe was het mogelijk dat Sara nog een zoon zou krijgen op haar 
hoge leeftijd (Genesis l8:14)? ___________________________________________________ (vergelijk 
Lucas 1:34-37). Hield God zich aan zijn belofte (Genesis 21:1-2)?_______. Lees ook Romeinen 4:16-22. 

 
Wie zouden later Abraham’s nageslacht genoemd worden: de afstammelingen van Ismaël (de zoon van de 
slavin Hagar) of de nakomelingen van Isaak (de zoon van Sara) (Genesis 21:10-12 en Romeinen 9:7)? 
_____________________ Dat betekent, dat het nageslacht dat God aan Abraham belooft in Genesis 15:5, 
de afstammelingen zijn van Isaak en niet die van Ismaël. Wie dienden als slaven in Egypte gedurende 400 
jaar, de nakomelingen van Ismaël of die van Isaak (Genesis 15:13)? ______________________________  

Vul in: waar of niet waar: ___________________ “Door de beloften die God in Genesis 17:19 en 21:12 
had gegeven, wist Abraham dat Isaak ook kinderen zou krijgen.” 

In Genesis 22 stelt God het geloof van Abraham op de proef (testen) (zie vers 1) en hij biedt Abraham een 
mogelijkheid om aan iedereen te bewijzen (de waarheid aantonen), dat hij inderdaad een man van geloof 
was. Jakobus zegt dan, dat het Abraham werd toegerekend als een r______________________________  
d____________ (Jakobus 2:21). Hier, in Genesis 22, laat Abraham aan de wereld zien, dat zijn geloof 
geen dood geloof was, maar een geloof dat werkte! 

Welke opdracht geeft God aan Abraham (Genesis 22:2)? _______________________________________ 
___________________________ God gaf Abraham de opdracht zijn enige zoon te offeren: hem te doden 
met een mes en hem daarna te verbranden met vuur. Hoe reageert een man van geloof als God hem een 
opdracht geeft (Hebreeën 11: 8)? ________________________________ Haastte Abraham zich om Gods 
opdracht uit te voeren (Genesis 22:3)? ________. We weten, dat God Abraham ervan weerhield zijn zoon 
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te doden (Genesis 22:10-13), maar wist Abraham dat van tevoren? ________ Wat was Abraham vast van 
plan te doen, toen hij aankwam op de plaats die God hem had genoemd (Genesis 22:9-10)? ___________ 
_______________________________ Was hij werkelijk van plan zijn zoon te doden op het altaar? ____ 

 

GOD CONFRONTEERDE ABRAHAM DUS MET EEN ‘ONMOGELIJK’ PROBLEEM! 
1) God had hem immers een BELOFTE gegeven: “Isaak zal kinderen krijgen.” 

Een man van geloof moet Gods beloften geloven. Abraham geloofde de belofte en wist dat Isaak kinderen 
zou krijgen, want “hij was ervan overtuigd dat God bij _________________ was te ___________ wat hij 
had ___________________” (Romeinen 4:21). 

2) God gaf hem nu de OPDRACHT: “Dood uw zoon!” 

Een man van geloof moet de opdrachten van God gehoorzamen. Abraham begon het bevel te 
gehoorzamen en wat hem betreft zou hij het mes nemen en zijn zoon slachten. Abraham wist dat het nog 
maar even zou duren, of zijn zoon zou dood zijn…! 

MAAR….. HOE KAN EEN DODE ZOON NOG KINDEREN KRIJGEN? 
Zoiets is ondenkbaar! Het is onmogelijk! Maar God had Abraham al wat ervaring laten opdoen met het 
onmogelijke! Wat was er nog meer onmogelijk geweest (Genesis 18:11-13)? ______________________ 
______________________________________________ Was God in staat om leven te laten voortkomen 
uit een vrouw die “niet langer vruchtbaar was” (Romeinen 4:18-19)? ________ Abraham wist dat het 
onmogelijk was dat een dode Isaak nog kinderen zou kunnen krijgen, maar wat wist hij wel (Genesis 
18:14)? ______________________________________________________________________________ 

Abraham wist dat Isaak moest sterven en hij wist ook dat Isaak kinderen zou krijgen! Maar: hoe zou dat 
mogelijk kunnen worden? Door GELOOF zag Abraham de oplossing! Hij geloofde “dat het voor God 
____________________ moest zijn ____________ [Isaak] uit de _________ ____ ____ ____________” 
(Hebreeën 11:17-19). Lees heel goed Genesis 22:5. Abraham zei tegen zijn knechten dat ze moesten 
wachten omdat hij en Isaak God gingen aanbidden. Voor Abraham betekende "AANBIDDING" dat hij 
zou gaan doen wat God hem had opgedragen te doen, namelijk zijn zoon offeren. Abraham zei eigenlijk: 
"Ik en de jongen gaan naar daarginds. Ik zal daar mijn zoon offeren en daarna komen wij naar jullie 
__________________" (Genesis 22:5). "Ik ga mijn zoon om het leven brengen, maar we komen weer 
levend bij jullie terug!" Abraham geloofde (vertrouwde) God, dat hij Isaak zou opwekken en weer tot 
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leven brengen! Wat een geweldig geloof had deze man! God beproefde zijn geloof en Abraham 
doorstond die test glansrijk! 

 
De geschiedenis in Genesis 22 is in feite een beeld van iets dat in de toekomst zou gaan gebeuren (een 
voorafschaduwing) (Hebreeën 11:19), namelijk van een veel groter offer en een veel grotere opstanding. 
God weerhield Abraham er van om zijn enige zoon, van wie hij zielsveel hield, om te brengen (Genesis 
22:12). Maar wat deed God uiteindelijk zelf, vele honderden jaren later (Romeinen 8:32)? ____________  
______________________________________________ Maar de Heer Jezus kon niet in de dood blijven 
(lees Handelingen 2:24) omdat hij NAGESLACHT moest krijgen (Jesaja 53:10) en hij moest _________  
_________________ in zijn luister laten delen (Hebreeën 2:10). Dus wat deed God (Handelingen 4:10)? 
____________________________________________________________________________________ 

Laten we nu teruggaan naar Jakobus 2. Spreekt Jakobus 2:14 over een persoon die geloof heeft of over 
een persoon die zegt geloof te hebben? _________________________________ Is het eigenlijk mogelijk 
om te zien of iemand geloof heeft? _____________ Als jij een volkomen vreemde zou ontmoeten, zou je 
dan door alleen naar hem te kijken kunnen vaststellen of hij al dan niet een gelovige is? _________. Om 
te bewijzen dat hij geloof heeft, moet die persoon goede daden doen, die voortkomen uit een echte relatie 
met God (God heeft die daden tevoren voor die gelovige voorbereid) en die samengaan met oprecht 
geloof (zie Efeziërs 2:10 en Titus 3:8). 

Heeft de persoon die in Jakobus 2:16 wordt beschreven getoond een levend geloof te hebben? _________ 
Wat bewees hij in feite (1 Johannes 3:14)? __________________________________ Zo iemand kan wel 
beweren te geloven, maar volgens Jakobus 2:17 heeft zo iemand een _________ geloof. Vers 18 leert ons 
dat een gelovige zijn geloof in elk geval toont door goede daden te doen! Reddend geloof is geloof dat 
werkt! Johannes Calvijn heeft eens gezegd: "Geloof alleen redt, maar het geloof dat redt is niet alleen.” 
Daden zijn een vrucht van (vloeien logischerwijs voort uit) onze rechtvaardigmaking! De wereld is ziek 
en moe van christenen die mooi praten over genade, maar tegelijkertijd een onwaarachtig leven leiden! 

 
Leert de apostel Paulus ons, dat geloof en daden behoren samen te gaan (Efeziërs 2:8-10 en Titus 3:8)? 
_______ Zijn Paulus en Jakobus het met elkaar eens, dat Abraham werd gerechtvaardigd door geloof 
(Romeinen 4:2-3 en Jakobus 2:23)? ________ Waren de schrijver van de brief aan de Hebreeën en 
Jakobus het er met elkaar over eens, dat Abraham werd gerechtvaardigd door daden toen hij zijn zoon 
offerde (Hebreeën 11:17-19 en Jakobus 2:21)? ________. Zijn de Schriften tegenstrijdig of sluiten ze 
juist harmonieus op elkaar aan? ___________________________________________________________ 
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Iemand met een ‘dood geloof’ kan wel geloven dat er één God is, maar wie geloven dat ook (Jakobus 
2:19)? _______________________ Waar loopt het voor mensen met een dood geloof op uit (Matteüs 
25:41)? ______________________________________________________________________________ 

Denk nog eens na over Jakobus 2:26. Om te weten dat er leven in een lichaam zit, moet je kijken naar 
levenstekens! Noem drie tekens van lichamelijk leven? 1_____________________________________ 
2._____________________________________ 3._____________________________________ Om te 
weten of een persoon werkelijk ‘reddend geloof’ (geloof in Christus waardoor je gered bent) heeft, moet 
je ook kijken naar levenstekens! Wat zijn enkele tekens van nieuw geestelijk leven?      

1. (1 Johannes 3:14) ____________________________________________________________________ 
2. (1 Johannes 2:3) _____________________________________________________________________  
3. (1 Johannes 3:9) ____________________________________________________________________  
 
 

 

 

 

 
 
8.   Een gelovige is iemand die Christus belijdt (Romeinen 10:9-11) 
Het woord belijden komt van het Griekse woord homologeo (homos = gelijk; logeo van het werkwoord 
lego = zeggen) en betekent: "instemmen, overeenstemmen, het gelijke of hetzelfde zeggen [Woordstudies 
Studiebijbel deel 14 nr. 3154], het eens zijn met de andere persoon.” De gelovige in Christus dient met 
zijn __________ te b_______________ dat Jezus Christus zijn H_________ is (Romeinen 10:9-10) en 
dient dus hoorbaar en openlijk in te stemmen (het eens te zijn) met wat God heeft gezegd met betrekking 
tot zijn Zoon (1 Johannes 5:9-12).
Net zoals een etiket op een fles hoort overeen te stemmen met de inhoud van die fles, zo behoren 
gelovigen duidelijk te laten zien (te belijden) dat ze één zijn met hun Heer en Heiland, zonder zich 

Zelfonderzoek:  
Is jouw leven vruchtbaar of is het onvruchtbaar (2 Petrus 1:8)? ________________________ Welke 
delen van de vrucht van de heilige Geest (Galaten 5:22) zijn nog niet duidelijk zichtbaar in je leven? 
__________________________________________________________________________________ 
Vind jij het fijn om ‘goede daden’ te doen of vind je het meer je plicht om die te doen? ____________ 
_____________________________ Wordt uit je daden zichtbaar dat je een kind van God bent? _____ 
 
“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 
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daarvoor te schamen. “Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem _____________, komt niet ________________ 
uit.’ (Romeinen 10:11). Iedere gelovige zou met Paulus moeten kunnen zeggen: “Voor dit ____________ 
(goede nieuws over Christus) ________________ ik mij niet, want het is Gods ________________ 
_____________ voor allen die geloven” (Romeinen 1:16). Schaamde Christus zich ervoor om in het 
openbaar voor ons te sterven (Matteüs 27:39, 54-55, enz.)?___________ 

Welk woord betekent het tegenovergestelde van ‘belijden’ (zie Johannes 1:20; 1 Johannes 2:22-23)? 
_________________________ Belijden is "JA" zeggen; ontkennen is "NEE" zeggen. In Lucas 22:57-60 
behoorde Petrus te zeggen: “______, ik ken Hem!” (vers 57) en even later “______, ik ben één van hen!” 
(vers 58) en daarna “_____, ik was bij Hem!” (verzen 59-60) Maar Petrus ______________________ het 
(vers 57). Waaraan kun je zien dat Petrus - ondanks een enorm tekort aan geloof - toch een gelovige was 
(vers 62)? ___________________________________ Heeft Petrus later de Heer openlijk voor duizenden 
mensen BELEDEN (Handelingen 2:14, 22-24, 29, 36, 41)? _____ Als iemand jou zou vragen: “Erken 
(belijd) jij openlijk dat Jezus jouw persoonlijke Redder en Verlosser is?”, wat zou dan je antwoord zijn? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Het belijden met je mond moet in overeenstemming zijn met je gedrag tijdens je leven. Titus 1:16 
beschrijft een groep LERAARS (mensen die de indruk geven Gods wil te kennen).  

Combineer - na Titus 1:16 goed gelezen te hebben - de juiste letter met het juiste nummer: 

1. ____________ De boodschap van hun lippen. A. "We kennen God niet" 

2. ____________ De boodschap van hun leven. B. "Ze zijn weerzinwekkend!" 

3. ____________ Wat God van hen vindt. C. "We kennen God!" 

 

Hun levenswandel is in conflict (stemt niet overeen) met hun spreken en dat is in Gods ogen 
‘weerzinwekkend’! Hoewel ze zeggen God te kennen, zijn ze in werkelijkheid ____________________ 
en de w___________________ is niet in hen (1 Johannes 2:3-4). Het is zo belangrijk dat de wereld ziet 
dat we Christus, die we met onze mond belijden, ook in de praktijk van ons leven (door ons doen en 
laten) dienen! 
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Vind je de volgende uitspraken waar of niet waar? 

____________ 
“Het is voor een ongelovige onmogelijk om Christus te belijden. Alleen gelovigen 
kunnen zeggen dat ze bij Christus horen.”                                                          
(Titus 1:16; 2 Timoteüs 2:19; 1 Johannes 2:4, 6, 9). 

____________ “Iedere gelovige zal Christus belijden en hem openlijk erkennen als zijn 
persoonlijke Redder en Heer.” (Romeinen 10:9-11; 1 Johannes 4:15). 

____________ “Het kan gebeuren dat een gelovige op een zeker moment een tekort aan geloof 
heeft en dan zelfs de Heer kan verloochenen (ontkennen).” (Lucas 22:57-60). 

 

Wat heeft de Heer in Matteüs 10:32 beloofd te doen voor hen die hem zouden belijden voor de mensen? 
__________________________________________________________________ En wat beloofde hij in 
Lucas 12:8? ____________________________________________________ En wat in Openbaring 3:5? 
_______________________________________________________________ Wie wordt bedoeld met de 
‘overwinnaar’ in Openbaring 3:5 volgens 1 Johannes 5:5? _____________________________________ 

Het belijden (getuigen) dat Jezus Christus je Heer en Heiland is, brengt vaak ‘kosten’ met zich mee (zie 
als voorbeeld Johannes 9:22) en als gevolg daarvan schieten christenen soms tekort in het belijden van 
Jezus (Johannes 12:42). Ze willen Jezus wel volgen, maar ze willen het lijden dat daarmee gepaard gaat 
liever ontlopen. Gedurende de grote christenvervolgingen in de eerste drie eeuwen na Christus, werden de 
gelovigen die de Heer niet wilden verloochenen ondanks het risico van zwaar lijden, bekend als 
GELOOFSGETUIGEN! Ze schaamden zich er niet voor zich te vereenzelvigen met Jezus Christus (Hem 
te belijden), zelfs als ze daarvoor moesten sterven. 

 
 
 

  

 
 
 

Zelfonderzoek:  
Ben jij iemand die de Heer Jezus belijdt voor je vrienden, familie en buren? ________ Ben jij iemand 
die de Heer Jezus zou willen omhelzen en zeggen: “Mijn Heer en mijn God!”? _________ (Johannes 
20:28)?  Schaam jij je er soms voor om over Hem te praten en anderen te vertellen wat hij heeft 
gedaan en gezegd? _______ Welke dingen zouden er - na het voorgaande bestudeerd te hebben – in 
jouw leven moeten veranderen? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
“Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef.” (2 Korintiërs 13:5) 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 214 t/m dag 216 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 217 en dag 218 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 219 en dag 220 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 221 en dag 222 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 223 en dag 224 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 227 

Dag 228 

Dag 229 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

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

Vraag 1:  Wat zijn volgens de Bijbel ‘goede daden’? _______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Brengen alle gelovigen ‘vrucht’ voort? _________ want ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Noem enkele ‘vruchten’ die de Heer graag ziet in het leven van een gelovige: ____________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Vraag 4:  Wat versta jij onder ‘dood geloof’? ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Wat is volgens jou een ‘levend geloof’’? __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Leg uit, waarom Jakobus zegt dat Abraham gerechtvaardigd werd op grond van ‘daden’ en 
Paulus zegt dat een mens alleen gerechtvaardigd wordt ‘uit geloof’? ___________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  Hoe kun je zien dat iemand een echte christen is? ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Vraag 8:  De geschiedenis uit Genesis, waarin Abraham zijn zoon Isaak gaat offeren, is een ‘vooraf-
schaduwing’, een beeld van iets dat in de toekomst zou gaan gebeuren. Van wat? _________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 9:  Wat wordt in de Bijbel bedoeld met het woord ‘belijden’? ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 10:  Is iedereen die met zijn mond Christus als Heer belijdt, ook werkelijk een christen? ________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Vraag 11:  Maak de volgende zin af: “Als een christen met zijn mond belijdt dat Jezus zijn Redder en 
Heer is, dan moet in zijn leven ook ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________” 

Vraag 12:  Wordt een gelovige die ernstig in geloof tekort schiet en Jezus verloochent onmiddellijk door 
God afgeschreven als gelovige? _________ maar ___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 

 

 

In het voorgaande hebben we al negen tekens bestudeerd, die wijzen op de aanwezigheid van geestelijk 
leven. Als iemand werkelijk gered is, dan behoort hij te weten dat hij gered is en hij behoort ook te tonen 
dat hij gered is. Zijn leven behoort een duidelijke verwijzing te zijn naar zijn geweldige Redder, de Heer 
Jezus Christus. Als kind van God behoort hij zich duidelijk te onderscheiden van hen die de Heer niet 
kennen (zie 1 Tessalonicenzen 4:5). 

Als we werkelijk Gods LEVEN ontvangen hebben, dan behoort dat LEVEN zichtbaar te zijn: “Daarom 
ook is iemand die ________ met Christus is, een _____________ ____________________. Het oude is 
voorbij, het __________________ is gekomen (2 Korintiërs 5:17).  

De volgende oefening is bedoeld om in herinnering te roepen wat we in vorige lessen hebben bestudeerd. 
Combineer de juiste letter met het juiste nummer. 
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EEN ECHTE GELOVIGE… 
1. ______  ...gelooft het woord van God. 
2. ______  ...heeft honger naar het woord van God. 
3. ______  ...bidt tot zijn hemelse Vader. 
4. ______  ...houdt van zijn broeders (geloofsgenoten). 
5. ______  ...gehoorzaamt de Heer (houdt zich aan zijn Woord). 
6. ______  ...gaat niet door met zondigen, maar leeft zuiver. 
7. ______  ...vindt het afschuwelijk om temidden van zonde te leven. 
8. ______  ...doet goede daden. 
9. ______  ...belijdt openlijk Christus als Redder en Heer.  

   
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  
G.  
H.  
I.  

 
 
1 Johannes 3:14  
1 Petrus 2:2 
2 Petrus 2:7-8 
1 Johannes 3:7-8 
1 Johannes 5:9-10 
1 Johannes 2:3-4 
Romeinen 8:15-16 
Romeinen 10:9-10 
Matteüs 10:32-33 
Jakobus 2:14-26  

 

 

Als je een kind van God bent, dan behoren al deze dingen (steeds meer) ZICHTBAAR te zijn (worden), 
want het zijn de karaktertrekken die bij de familie van God horen (net zoals kinderen altijd wel op de één 
of andere manier op hun vader en/of moeder lijken) (1 Johannes 3:9-10).  
 

 

 

 

 

 

 
 
Als de genoemde ‘karaktertrekken’ niet (steeds meer) herkenbaar zijn in je leven, dan is er sprake van een 
ernstig geestelijk probleem. Er zijn dan twee mogelijkheden (we hebben die al eerder genoemd): 1) Je 
bent in geestelijk opzicht ziek. Dat wil zeggen: je bent wel een gelovige, maar je bent nog erg ‘vleselijk’ 
(je vertoont nog veel kenmerken van je oude leven) en er is zelfs het gevaar dat terugvalt in je oude 
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Om over na te denken! 
Iemand heeft eens deze vraag gesteld:  
“Stel dat je in een land leeft waar christenen worden vervolgd en jij 
zou worden gearresteerd omdat je christen bent, zou er dan voldoende 
bewijs door de aanklager kunnen worden aangevoerd om je veroor-
deeld te krijgen?”  
Met andere woorden: Zou de aanklager een versleten, vaak gebruikte Bijbel als bewijsmateriaal 
kunnen aanvoeren, omdat op bijna alle bladzijden jouw vingerafdrukken staan? Zouden er getuigen 
kunnen worden opgeroepen, die uit eigen ervaring kunnen vertellen dat jij hebt getuigd over je 
Redder? Is er een dominee of voorganger (of misschien je vader of moeder), die zou kunnen getuigen 
dat jij een oprecht gelovig, meelevend lid bent van een gemeente waar Christus centraal staat?  
Zou jij veroordeeld kunnen worden omdat er voldoende bewijs is? ____________________________ 

GELOVIGE
IK HOU VAN JEZUS
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zondeleven (1 Korintiërs 3:1-4). Je moet in het reine komen met God en duidelijke keuzes gaan maken in 
je leven! 2) Je bent geestelijk dood. Dat wil zeggen, dat je geen gelovige bent en het leven van God niet 
in je hebt. Je hebt misschien wel met je mond beleden dat je gered bent, maar je bent in werkelijkheid nog 
niet gered. Als jij tot de conclusie komt dat je nog geestelijk dood bent, maar je wilt wel heel graag de 
reddende hand van Jezus vastgrijpen, wacht dan niet met het vragen van hulp aan iemand in je omgeving 
waarvan je weet dat die oprecht God dient! Bedenk, dat er niets belangrijker is dan het hebben van een 
persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus! Doe er dus al het mogelijke voor om tot een echte, 
levende relatie te komen met de enige ware God en met Jezus Christus, zijn Zoon! 

 
10.  Een gelovige is iemand die volhardt (blijft doorgaan) in het geloof 

(Hebreeën 3:6, 14) 
We zijn nu zover, dat we nog één levensteken aan onze lijst gaan toevoegen en die heeft te maken met het 
doorgaan (het volharden) in het geloof. Een christen heeft in zijn leven te strijden tegen de zonde en zal 
daarin soms ook falen. Verdrietig genoeg kan een christen daardoor zijn contact met God kwijtraken - 
zelfs voor langere tijd (hoewel hij zijn zonde onmiddellijk aan God zou moeten belijden - 1 Johannes 
1:9). Kan een gelovige, als hij bewust verdergaat (2 Timoteüs 4:10) op een zondige weg, uiteindelijk zelfs 
geheel terugvallen in zijn oude leven, en geheel losraken van Christus? Ja, dat is de uiterste consequentie 
van een bewuste keuze om weer in de zonde te gaan leven, in plaats van te leven als een rechtvaardige in 
Christus. De Bijbel ontkent die mogelijkheid niet, maar maakt tegelijkertijd heel duidelijk dat God van 
zijn kant er alles aan zal doen om de gelovige vast te houden. We hebben het al eerder gezegd: niemand is 
sterker dan God en niemand is in staat een gelovige te roven uit zijn hand! 
Er is maar één oorzaak waardoor een gelovige zijn 
veilige positie kan kwijtraken, en dat is uitsluitend door 
een eigen, weloverwogen keuze om terug te keren naar 
zijn oude leven en zich weer onder de macht van Satan 
te stellen. Het is eigenlijk te dwaas om woorden aan te 
besteden! Daarom spreekt de Bijbel in dit verband over 
‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel’ en: ‘Een 
gewassen zeug rolt al snel weer door de modder.’ (2 
Petrus 2:22 – zie ook Hebreeën 6:4-6 en 10:26-31). God 
heeft de mens geschapen met een vrije wil en hij 
respecteert die ook (lees ook 1 Korintiërs 15:2 en let op 
het woordje ‘als’).  
Zonder hier thans verder op in te gaan, is het goed te beseffen dat ieder mens tot het einde van zijn leven 
de vrijheid heeft om te kiezen aan wie hij zich werkelijk toevertrouwt. Een gelovige, die Christus echt 
heeft leren kennen, zal - behoudens de hiervoor genoemde uitzondering - zijn geloof nooit meer willen 
verlaten om een afvallige te worden. 
 

 

1. EEUWIGE VEILIGHEID betekent, dat de gelovige in Christus voor eeuwig veilig en 
geborgen is. Het boek Hebreeën laat geen misverstand bestaan over het eeuwige karakter van de 
veiligheid van de gelovige (althans voor zover het van God afhangt). Zoek in het boek Hebreeën de 
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verzen op, die onderstaande feiten bevatten over onze eeuwige veiligheid in Christus (het hoofdstuk is al 
genoemd; het juiste vers moet je zien te vinden): 

Hebreeën 5: _______  Redding is voor eeuwig (“eeuwige redding”). 
Hebreeën 7: _______  Christus is in staat volkomen te redden ("volkomen redden"). 
Hebreeën 7: _______  Christus blijft altijd voor hen die hem toebehoren pleiten. 
Hebreeën 9: _______  Onze verlossing is eeuwig ("eeuwige verlossing"). 
Hebreeën 9: _______  Onze erfenis is voor eeuwig ("eeuwige erfdeel"). 
Hebreeën 9:_______  Christus pleit ten behoeve van de zijnen bij God. 
Hebreeën 10: ______  Christus heeft zijn heiligen voor eeuwig volmaakt gemaakt. 
Hebreeën 12: ______  God berispt en straft (niet: veroordeelt) zijn kinderen. 
Hebreeën 13: ______  Christus zal ons nooit afvallen en ons nooit verlaten. 
Laat de schrijver van de brief aan de Hebreeën zien, dat de gelovige die volhardt in het geloof voor 
eeuwig veilig en geborgen is in Christus? _________ 

 

2. HEBREEËN 3:6.  Wat is vandaag het huis van Christus (1 Timoteüs 3:15 en Matteüs 16:18)? 
__________________________. Christus is de Bouwmeester en het Hoofd. Wie is het huis van Christus 
vandaag (Hebreeën 3:6)? _________________________ “Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder 
schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.” Als iemand daaraan niet vasthoudt heeft hij of nooit 
echt geloofd in Christus of ________________________________________________________________  

 

 

 

 
 
 

Denk aan steigers die zijn opgericht rondom een 
gebouw gedurende de bouw of tijdens 
herstelwerkzaamheden. Steigers hebben slechts een 
tijdelijke functie; ze vormen geen vast onderdeel van 
het gebouw. Dat wordt bewezen doordat de steiger 
wordt afgebroken als het werk gereed is. Wat zal 
iemand die werkelijk deel uitmaakt van het huis van 
God volgens Hebreeën 3:6 doen? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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3. HEBREEËN 3:14. Uit deze tekst blijkt dat we al in het verleden deelgenoot geworden zijn van 
Christus. Een ‘deelgenoot’ is een partner, iemand die iets met de ander gemeenschappelijk heeft. Een 
gelovige is een deelgenoot van Christus en heeft dus ook deel aan Christus’ leven. Hij is op een unieke 
manier met Christus verbonden. Hoeveel gelovigen zijn deelgenoten van Christus (Hebreeën 3:14), dat 
wil zeggen: hoeveel echte gelovigen hebben Christus en hebben deel aan zijn LEVEN (zie 1 Johannes 
5:12; Johannes 6:47)? ___________________________________________________. Wanneer werd jij 
‘deelgenoot’ van Christus? “OP HET MOMENT DAT IK _____________________________________” 

Hoe alleen kunnen we volgens Hebreeën 3:14 "deelgenoot van Christus" blijven? ___________________ 
___________________________________________________________________. Als iemand niet “tot 
het einde toe resoluut vasthoudt aan zijn aanvankelijk vertrouwen (geloof)” (zie Hebreeën 3:14), dan kun 
je daaruit afleiden, dat die persoon geen deel________________ van Christus is en het misschien nooit is 
geweest. Hij blijkt op zijn best een uiterlijke verbinding met Christus te hebben gehad (denk aan de 
steigers rond een huis). Hoewel Christus er alles aan zal doen om ons vast te houden zal hij dat nooit doen 
tegen onze eigen wil. Wijzelf moeten bij Christus willen blijven. Wil jij in Christus blijven? _________ 

 
4. 1 KORINTIËRS 15:2. In deze tekst komt weer het woord ‘vasthouden’ voor (hetzelfde woord 
als in Hebreeën 3:6 en 3:14). Als iemand het Evangelie dat Paulus heeft gepredikt niet VASTHOUDT, 
maar iets heel anders gelooft, dan is die persoon niet ge_______ en dat andere geloof is t_____________ 
(zie 1 Korintiërs 15:2). Is er een onderscheid tussen het echte reddende geloof en een geloof dat zal 
blijken TEVERGEEFS te zijn? ________ Als iemand werkelijk een ‘reddend geloof’ heeft, dat zal hij het 
Evangelie, waardoor hij _______________ is, willen VASTHOUDEN (1 Korintiërs 15:2). Als een 
persoon in Christus gelooft (op hem zijn vertrouwen stelt) is hij gered. We mogen verwachten dat die 
persoon twintig of dertig jaar later zal zeggen: “Ik vertrouw nog steeds op de Heer Jezus Christus, die 
voor mij stierf en is opgestaan uit de dood.” En op zijn sterfbed zal hij nog steeds deze waarheid belijden: 
“Mijn hoop is gebouwd op niets minder dan op het bloed van Jezus en op zijn gerechtigheid!” Als hij op 
iets anders zou vertrouwen, dan zou er iets totaal mis zijn met hem. Verbindt Paulus in 1 Korintiërs 15:2 
ook een voorwaarde aan het behouden worden van de gelovige? ______, want er staat het woordje 
“_________” in dat vers en de voorwaarde is, dat de gelovige het Evangelie moet ___________________ 
Dus ook in dit vers komt weer de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige naar voren! God doet van 
zijn kant alles wat mogelijk is om ons te beschermen, maar hij verwacht van ons dat wij op hem en hem 
alleen ons vertrouwen blijven stellen!  
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5. KOLOSSENZEN 1:22-23.  
Waar of niet waar: ___________________________ “God zal IEDERE GELOVIGE heilig, zuiver en 
onberispelijk bij zich brengen.” (Kolossenzen 1:22; Judas 24-25). 

Als een gelovige op een zeker moment toch besluit Jezus niet langer te willen volgen en hij dus niet blijft 
geloven (Kolossenzen. 1:23), wat kun je daaruit dan concluderen? (omcirkel de juiste antwoorden):  

a. De gelovige zal als gevolg van die bewuste keuze zijn redding verliezen.  
b. God is niet in staat de gelovige voor struikelen te behoeden (zie Judas 24).  
c. Die persoon was nooit een echte gelovige en daarom heeft hij niet volhardt in het geloof.  
d. Als een gelovige Jezus verlaat is hij vanaf dat moment geen gelovige meer.  

‘Doorgaan in het geloof’ is één van de kenmerken van een gelovige. Er zijn zeker tijden dat hij kan falen, 
struikelen of afdwalen. Denk aan Petrus, die zijn Heer tot driemaal toe verloochende. Maar de Heer bad 
voor Petrus dat zijn geloof niet zou b__________________ (Lucas 22:31-32). Het geloof van Petrus 
wankelde, maar herstelde zich en uiteindelijk faalde zijn geloof niet. Hij bleef een trouwe gelovige tot het 
einde van zijn leven. Het ‘doorgaan/volharden in het geloof’ betekent niet dat gelovigen zichzelf moeten 
beschermen en dat alleen de gelovigen met voldoende karaktervastheid en uithoudingsvermogen in de 
hemel kunnen komen. Zelfs Petrus wist, dat de gelovigen “door de _______________ van ________ 
beschermd worden.” (1 Petrus 1:4-5). De reden dat gelovigen kunnen volharden in het geloof is, dat God 
de zijnen toerust met alles wat daarvoor nodig is. Als wij op hem blijven vertrouwen, kan werkelijk 
niemand ons uit zijn hand roven (Johannes 10:28-29). 

6. LUCAS 8:6, 13. Wat was precies HETZELFDE bij het zaad dat op de rotsachtige bodem viel en 
het zaad dat in goede aarde viel (vergelijk vers 6 en vers 8)? _________________________________  

 
Zo is het ook met mensen die zeggen dat ze geloven. Hoe ontvangen zij in eerste instantie het Evangelie 
(zie vers 13)? ____________________________ Blijven ze daarin geloven tot het einde toe? ______ Hoe 
lang blijven ze geloven (v.13)? _______________________________________________ Wat doen deze 
gelovigen als het moeilijker wordt en als er tegenslag komt? ___________________________________ 
Blijven ze dan geloven (zijn ze ‘onwrikbaar gegrondvest’ in Christus) (Kolossenzen 1:23)? ___________ 
Zou je kunnen zeggen dat hun geloof ‘tevergeefs’ is (1 Korintiërs 15:2)? _________ Lees 1 Petrus 1:6-7. 

Dag 237 

Dag 236 



Hoofdstuk 8: De kenmerken van een gelovige   –   pagina 87 
 

 

Hoe wordt de echtheid van iemands geloof beproefd (getest)? ___________________________________ 
Ze blijken niet diep genoeg geworteld te zijn in Christus! 

 

 

 

 

 

 
 

Lees Lucas 8:15. Het zaaien op goede grond heeft betrekking op de mensen, die niet alleen het woord van 
God hebben gehoord, maar het ook k_____________________ (koesteren betekent in dit verband: 
liefdevol vasthouden). Hetzelfde woord vinden we ook in Hebreeën 3:6 en 3:14 en in 1 Korintiërs 15:2. 
De gelovige hoort het Woord en moet het Evangelie tot het einde toe vasthouden (1 Korintiërs 15:2). 

 
In Johannes 3:16 (en op veel andere plaatsen) staat het woord “GELOOFT” in de tegenwoordige tijd en 
dat betekent dat de activiteit ‘geloven’ voortduurt. Er wordt dus steeds bedoeld: BLIJVEN GELOVEN 
(VERTROUWEN): “opdat iedereen die in hem gelooft [blijft geloven] niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.” Omcirkel nu de antwoorden die juist zijn: 

a. Iemand die niet blijft geloven is nooit een gelovige geweest. 
b. God laat soms dingen in je leven gebeuren om je geloof te beproeven (testen). 
c. Iemand die niet doorgaat met op Jezus te vertrouwen is mogelijk nooit een gelovige geweest. 
d. Een gelovige heeft een beproefd geloof. 
e. Een gelovige is iemand die het vaste voornemen heeft te blijven geloven. 
f. Er gaat soms tijd overheen voordat je kunt zien of iemand een gelovige is. 

Kan een gelovige toch nog voor eeuwig verloren gaan (Hebreeën 10:38-39)? ___________ Waartoe leidt 
het ‘terugdeinzen’ (= het zich ontrekken aan het geloof) volgens vers 39? _________________________ 
_________________________ In Lucas 8:15 betekent het woord ‘STANDVASTIGHEID’: met alle inzet 
blijven bij het Woord (dus ook onder vervolging en verdrukking, moeite en strijd).  

Goede 
grond (vers 8)

Rotsachtige grond (vers 6)

Als je langs die twee opgroeiende planten (de 
één op rotsachtige bodem en de andere op 
goede grond) zou wandelen, zou je dan in 
eerste instantie enig verschil zien? ________ 
Wat is er nodig voordat je in staat bent het 
verschil tussen die twee aan te geven 
(omcirkel het juiste antwoord): 
a.  Er is regen nodig.
b.  Er is tijd voor nodig.
c.  Er is kunstmest nodig.
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7. MATTEUS 24:13 (vergelijk Matteüs 10:22). Zullen de verzoekingen van de eindtijd moeilijk zijn 
voor de gelovigen (Matteüs 24:21-22)? _______ Wat gebeurt er met de mensen die geen ‘reddend geloof’ 
hebben als het heel zwaar wordt (Lucas 8:13)? ______________________________________________ 
Als de kerk waartoe jij behoort plotseling in een tijd van zware vervolging terecht zou komen, denk je dat 
dan heel erg duidelijk zal worden wie de ‘echte’ gelovigen zijn? _______ Denk je dat het aantal mensen 
dat de kerk bezoekt sterk zal teruglopen als gevolg van een zware christenvervolging (als gevangenschap 
en marteling dreigt)? __________ Als iemand in verzoekingen niet STANDHOUDT (is hetzelfde woord 
als in Lucas 8:15 ‘standvastigheid’) tot het einde toe, wat blijkt daaruit dan volgens jou (Matteüs 24:13)? 
Omcirkel het juiste antwoord:  

a.  Uit zijn ontrouw blijkt dat hij zijn redding verloren heeft. 
b.  Uit zijn ontrouw blijkt dat hij nooit gered is, want echte heiligen ____________________________ in 

tijden van vervolging (Matteüs 24:13). 
Vul in: waar of niet waar: 
______________  Om gered te worden moet iemand die nog niet gered is de verzoekingen tot het 

einde toe doorstaan (Handelingen 16:30-31). 

______________  Iemand die werkelijk zijn vertrouwen op de Heer heeft gesteld is in staat in de 
verzoekingen vol te houden tot het einde toe. God zal hem beschermen en hem er 
doorheen helpen.  

______________  De reden dat een heilige die in de eindtijd door zware verzoekingen gaat het kan 
volhouden tot het einde toe, is dat hij gered is en dus wordt beschermd door de 
kracht van God. 

______________  Als iemand beweert een gelovige te zijn maar het in verzoekingen niet volhoudt tot 
het einde toe en besluit zich aan te sluiten bij Satan en zijn demonen, dan wordt 
daarmee aangetoond dat zijn getuigenis niet waar was. 

Vergeet niet dat ‘volhouden tot het einde toe’ niet iets is dat een ongeredde persoon doet; het is iets dat 
een geredde persoon doet. Het is het bewijs van zijn redding en geen voorwaarde voor zijn redding! 
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8.   HET SCHIP VAN GELOOF (HANDELINGEN 27:22-25, 31, 44) 
Het schip van Handelingen 27 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Het schip van geloof 
 

 

 

 

 

 

 

In Handelingen 27 lezen we het verslag van Paulus en anderen, 
die zich aan boord van een schip bevinden tijdens een zeer zware
storm. Alles wees erop, dat het schip zou vergaan en dat iedereen 
zou verdrinken. Maar God had andere plannen. Hoeveel van de 
bemanningsleden zouden verloren gaan (vers 22)? _______ 
Hoeveel zouden er gered worden (vers 24)? _________ Wie zei 
dat (Handelingen 27:25)? ________ Hoewel God in vers 31 had 
beloofd dat allen die aan boord waren veilig aan land zouden 
komen, waarschuwt Paulus hen aan boord van het schip te 
_______________. Deze waarschuwing was nodig omdat we in 
vers 30 lezen, dat de bemanning op het punt stond het schip te 
verlaten. Als ze het schip hadden verlaten, zouden ze dan toch 
gered zijn (vers 31)? __________ Bleven ze ALLEN aan boord 
zoals Paulus hen had opgedragen in vers 31? ______ Werden ze 
ALLEN gered (vers 44)?________ 

Het schip van 
Handelingen 27

Iedere gelovige bevindt zich in feite op het ‘schip van geloof’ 
(Johannes 6:47; Hand. 16:31). Zal één van die gelovigen verloren
gaan (Johannes 10:28-30)? __________ Wie zei dat? _________ 
Hoewel God belooft dat alle gelovigen veilig zijn, geeft God toch 
ernstige WAARSCHUWINGEN aan de gelovigen en zegt Hij 
hen OP TE PASSEN niet a_____ t_____ v____________ van de 
levende God en zo ‘AFVALLIGEN’ te worden (Hebreeën 3:12). 
God moedigt de gelovigen aan IN HET SCHIP TE BLIJVEN (zie 
Kolossenzen 1:23 "__________________ in het geloof"; 
Handelingen 13:43 "te _____________ bij de genade Gods"; 
Handelingen 14:22 "te _____________bij het geloof"). 

Het schip van 
geloof
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Net zoals God de waarschuwing van Paulus gebruikte als een MIDDEL om de bemanning te beschermen, 
zo gebruikt God heel veel waarschuwingen (zoals we die onder meer vinden in Hebreeën 3:6, 12, 14; 1 
Korintiërs 15:2; Hebreeën 10:38; enz.) als een MIDDEL om de gelovigen voor eeuwig veilig en geborgen 
in Christus te beschermen. Op dezelfde manier zal een liefhebbende vader/moeder zijn/haar jonge kind 
ernstig waarschuwen voor de gevaren van het spelen op de straat. Het doel van die waarschuwing is het 
kind te beschermen voor gevaren. De ouder kan het kind geruststellen door te zeggen: “Als je op de stoep 
speelt wordt je niet aangereden door een auto, maar kom niet op straat!” Het zou dwaas zijn om te 
zeggen: “Je wordt echt niet aangereden door een auto en je kunt gaan spelen waar je maar wilt.” Als het 
kind de waarschuwing in de wind slaat en toch op straat gaat spelen loopt het dan ernstig gevaar 
aangereden te worden? _________ Als een christen steeds weer de liefdevolle waarschuwingen van God 
niet ter harte neemt, loopt hij dan het risico in een geestelijk gevaarlijke situatie te raken? __________ 
Ging een geweldige Godsman als Paulus er van uit dat het voor hem heel gemakkelijk was om in de 
hemel te komen omdat hij immers een gelovige was (Filippenzen 3:10-13)? ________ Zelfs een man als 
Paulus was voor 100% gemotiveerd om te volharden in het geloof, gehoorzaam te zijn en te blijven aan 
Jezus en op hem en hem alleen zijn vertrouwen te blijven stellen! Wil jij een man als Paulus in dat 
opzicht volgen (1 Korintiërs 11:1)? _________ 

 

 

 
Lees vandaag de gedeeltes van dag 231 en dag 232 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 242 
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Lees vandaag de gedeeltes van dag 233 en dag 234 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 235 en dag 236 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 237 en dag 238 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 243 

Dag 244 

Dag 245 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Lees vandaag de gedeeltes van dag 239 t/m dag 241 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 minstens vijf tekens die bij jou wijzen op de aanwezigheid van geestelijk leven:   

1. _________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________   
3. _________________________________________________________________________  

Dag 247 

Dag 246 
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4. _________________________________________________________________________  
5. _________________________________________________________________________ 

Vraag 2:  Wat bedoelt de Bijbel als een gelovige ‘vleselijk’ genoemd wordt (1 Korintiërs 3:1-4)? _____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  Hoe is het mogelijk dat een gelovige zich toch weer afkeert van Jezus Christus en terugvalt in 
een leven in de zonde? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 4:  Betekent het terugvallen in het oude leven, dat God niet in staat is zijn kinderen een afdoende 
te bescherming te bieden? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 5:  Hoe kun je als christen het geloof tot het einde van je leven ‘onverwrikt vasthouden’? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 6:  Hoe wordt het geloof van een christen beproefd (getest)? ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  Wat was de houding van Paulus met betrekking tot het bereiken van de hemelse heerlijkheid 
(opstanding uit de doden) (Filippenzen 3:10-13)? ___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Vraag 8:  Dit is de laatste vraag van deze serie bijbellessen. Beschrijf in welk opzicht het bestuderen 
van deze bijbellessen je leven heeft veranderd: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

Dag 248 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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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 13  
Vraag 1:  Als iemand echt tot geloof gekomen is, is hij voor eeuwig veilig in Christus. Dat is een feit 

(het staat vast). Maar als die gelovige dat niet goed weet, blijft hij misschien toch (zijn leven 
lang) daaraan twijfelen… En die twijfel maakt, dat hij niet volop kan genieten van zijn 
eeuwige redding en geen ‘overwinnend leven’ kan leiden.  

Vraag 2:  Iemand kan wel zeggen dat hij zeker is van zijn eeuwige redding, maar als die zekerheid alleen 
maar berust op het feit dat hij naar zijn eigen idee heel goed heeft geleefd, dan komt hij toch 
bedrogen uit! De Bijbel laat duidelijk zien, dat onze zekerheid alléén gebaseerd is op het 
volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. 

Vraag 3:  God vertelt in de Bijbel heel veel over de zekerheid die een christen heeft over zijn eeuwige 
redding. Hoe meer je daarover leest en in je laat doordringen wat God daarover zegt, hoe meer 
je zekerheid zal groeien. De Geest zal de waarheid van het Woord in je hart bevestigen! 

Vraag 4:  De Bijbel laat zien, dat er maar één weg is naar de eeuwigheid met God en die loopt via de 
Heer Jezus. Ons grote probleem is dat wij door de zonde de kloof tussen een heilige God 
(zondeloos) en onszelf (zondaren) onmogelijk konden overbruggen. 

Vraag 5:  Als je zeker bent over je eeuwige bestemming (de hemel met Christus!), kun je tijdens je leven 
op aarde - ondanks allerlei moeilijke omstandigheden die zich kunnen voordoen - zonder enige 
angst en twijfel leven en zo meer bruikbaar zijn voor God.  

 
Blok 14  
Vraag 1:  Omdat God niet kan liegen of zichzelf verloochenen (Numeri 23:19; 2 Timoteüs 2:13). 
Vraag 2:  Met de ‘tweede dood’ wordt de ‘eeuwige dood’ bedoeld. De Bijbel spreekt in termen van: het 

eeuwig van God gescheiden zijn, en van: de vuurpoel. 
Vraag 3:  De gelovige gaat niet verloren! 
Vraag 4:  Toen deze mensen tot bekering kwamen werden hun zonden vergeven. Ze werden gewassen 

(schoongemaakt) door het bloed van het Lam (Openbaring 7:14). 
Vraag 5:  Ze zullen uit de dood worden opgewekt en eeuwig met Christus leven. 
Vraag 6:  Door ons streven naar (steeds meer) geld en bezit zal de Heer Jezus en wat hij van ons vraagt 

steeds meer naar het tweede plan verschuiven. Onze relatie met hem lijdt daar onder en we zijn 
steeds minder bruikbaar voor hem (vruchteloos). 

Vraag 7:  God wil dat we tevreden zijn met wat we hebben en dat we ons realiseren dat we rijker zijn 
dan wie en wat dan ook: we hebben immers deel aan Christus en aan de hemelse heerlijkheid! 
(Efeziërs 1:3). 

Vraag 8: Het woord ‘geenszins’ betekent: ‘helemaal nooit!’ (nooit en te nimmer) en het woord 
‘begeven’ betekent: losmaken. Dus: we zullen nooit en te nimmer losgemaakt kunnen worden 
van Christus!    

 
Blok 15 
 Vraag 1:  - Hij wordt een kind van God 

- Hij ontvangt de heilige Geest 
- Hij wordt ledemaat van het lichaam van Christus 
- Hij wordt gewaarmerkt 
- Hij wordt gereinigd van alle zonden 
- Hij wordt overgeplaatst vanuit het rijk van Satan naar het Koninkrijk van God 
- Jezus wordt zijn nieuwe eigenaar 

Vraag 2 Wij veroorzaken daardoor dat God verdrietig (bedroefd) over ons is, want wij gaan helemaal 
voorbij aan zijn liefde voor ons en aan het offer dat hij voor ons heeft gebracht door zijn Zoon 
naar deze wereld te zenden. De heilige Geest zal in ons hart berouw en bekering willen 



Beantwoording van de extra vragen   –   pagina 96 
 

 

bewerken, zodat we onze zonden belijden en voortaan de zonde uit de weg zullen gaan. Maar 
ook als we ongehoorzaam zijn blijven we kind van God. 

Vraag 3:  God straft ons om ons te leren dicht bij hem te blijven, ver weg van de zonde en het onrecht, 
want die brengen schade toe aan onze liefdesrelatie met God. Goede aardse vaders doen in 
feite hetzelfde met hun kinderen (ook al vinden die dat niet altijd zo prettig). 

Vraag 4:  Als we tot geloof in Christus komen, geeft God ons de heilige Geest als een onderpand, een 
garantie, dat hij ons volledig zal verlossen (dus ook van de invloed van de zonde) en dat we 
later eeuwig bij hem mogen zijn in zijn heerlijkheid (hemel). Denk ook aan de uitleg van de 
verlovingsring. 

Vraag 5:  Iedereen die tot geloof in Christus komt, wordt ‘opnieuw geboren’ doordat de heilige Geest in 
zijn leven komt. Dat betekent dat iemand die de heilige Geest niet heeft ontvangen, niet tot 
geloof in Christus is gekomen. God kent de harten van de mensen door en door (Hij weet of 
iets echt is of niet) en hij maakt daarbij geen vergissingen.  

Vraag 6:  Het woord zegt het al: de heilige Geest is een Geest en heeft dus geen stoffelijk lichaam, zoals 
wij hebben. In de Bijbel ‘zien’ we de heilige Geest soms in ‘de gedaante’ van (bijvoorbeeld) 
een duif (Matteüs 3:16). 

Vraag 7:  De heilige Geest zelf kan niet gezien worden door anderen, maar de mensen om ons heen 
kunnen – als het goed is – wel zien dat wij ‘heel anders’ zijn dan de mensen van de wereld. 
Bijvoorbeeld doordat we vol liefde zijn voor anderen, behulpzaam, niet roddelen en kletsen, 
heel geduldig zijn, gehoorzaam zijn, betrouwbaar enz. (zie Galaten 5:22). 

Vraag 8:  Eigenlijk is er maar één manier! Je wordt ‘automatisch’ lid van Gods wereldwijde kerk 
(gemeente) als je tot geloof in Christus komt. Maar het is natuurlijk wel heel goed om je ook 
bewust aan te sluiten bij dat deel van het wereldwijde lichaam van Christus in je eigen 
woonplaats!  
 

Blok 16 
 Vraag 1:  Omdat we zo sterk verbonden zijn met Christus kan niets of niemand ons van hem scheiden. 
Ook vervolging of de dood niet! God belooft het. 

Vraag 2:  Daarmee wordt bedoeld dat niemand ons meer bij God vandaan kan trekken. 
Vraag 3:  God laat zijn almacht op vele manieren zien in de Bijbel en in de loop van de geschiedenis van 

deze wereld. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij heeft de macht van Satan definitief 
gebroken. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van Satan en ons overgeplaatst in zijn koninkrijk. 
Ook vandaag redt hij nog mensen. 

Vraag 4:  De mens zonder Christus is in de macht van een vijand die veel groter en sterker is dan de 
mens zelf. Hij moet eerst bevrijd worden en daarna beschermd. Alleen God kan dat! 

Vraag 5:  Hij doet voorbede voor ons en hij verdedigt ons als onze Advocaat. 
Vraag 6: Ja, we zijn gered, maar als wij zondigen klaagt Satan ons aan en dan hebben wij Jezus nodig, 

die bij de Vader voor ons optreedt als onze Advocaat.  
Vraag 7:  Jezus pleit ons vrij voor de troon van God onder verwijzing naar zijn volbrachte werk voor 

onze zonden aan het kruis van Golgotha. 
Vraag 8:  Het verlossingswerk heeft betrekking op verleden, heden en toekomst. Verleden: toen we tot 

geloof kwamen zijn wij bevrijd van de macht van Satan; heden: de heilige Geest in ons helpt 
ons in deze zondige wereld te leven tot eer van God (heiligmaking); toekomst: als we straks bij 
de Heer in de hemel zijn, zijn we ook verlost van de invloed van de zonde. Dan is onze 
verlossing volledig! 

Vraag 9:  Deze uitspraak is geheel juist. Niets of niemand kan ons roven uit de hand van God. Alleen 
ikzelf kan besluiten Jezus de rug toe te keren. Jezus houdt ons niet tegen onze eigen wil vast. 
Maar het is bijna ondenkbaar dat iemand die Jezus werkelijk kent zou besluiten hem de rug toe 
te keren. 

 
Blok 17 
 Vraag 1:  Omdat het ‘nieuwe leven’ dat we in Christus hebben ontvangen onmogelijk verborgen kan 

blijven. Om een voorbeeld te geven: als een man en een vrouw heel erg veel van elkaar houden 
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is het onmogelijk dat hun liefde voor elkaar ‘onzichtbaar’ blijft. En als je echt enthousiast bent 
over een bepaalde sport die je beoefent, zullen anderen dat zeker merken. Het is minstens zo 
vanzelfsprekend dat iemand die gered is door Jezus (overgegaan vanuit de eeuwige dood naar 
het eeuwige leven!) dit laat blijken in de dagelijkse praktijk van zijn leven. 

Vraag 2:  Dit woord moet zijn: LEVEN. Bij zijn wedergeboorte ontvangt de mens EEUWIG LEVEN. 
Dat ‘leven van God’ is IN de echte gelovige aanwezig door de heilige Geest. Kolossenzen 1:27 
zegt het zo: “Christus is in u.” (in de NBG staat: “Christus onder u”, maar in de grondtekst 
staat wel degelijk ‘IN’). Christus woont door de heilige Geest IN de gelovige en Hij wil zijn 
opstandingsleven in en door ons heen zichtbaar maken in de wereld! 

Vraag 3:  De oorzaak kan zijn dat iemand nog een ‘vleselijke’ christen is (iemand die nog veel 
kenmerken van het oude leven vertoont), maar het kan ook zijn dat zo iemand niet gered is en 
dus geen christen is. Daarover hoeven mensen gelukkig niet te oordelen! Maar het is wel 
belangrijk eerlijk naar je eigen leven te kijken (jezelf te onderzoeken) of bij jou de Bijbelse 
kenmerken zichtbaar zijn die horen bij iemand die van God een nieuw leven ontvangen heeft. 

Vraag 4:  Misschien is ons grootste probleem dat we God vaak nog zo slecht kennen en daarom niet 
goed weten of we hem wel kunnen vertrouwen. We zeggen dat natuurlijk niet hardop, maar het 
blijkt soms wel in de praktijk van ons leven. Soms willen we iets heel erg graag en dan doet 
God precies iets wat we helemaal niet willen…. Of er gebeurt iets wat we helemaal niet 
begrijpen (Waarom is ________________________ gestorven…. God had hem/haar toch best 
kunnen genezen?). God steeds beter leren kennen maakt, dat we God steeds meer gaan 
vertrouwen – ook als het gaat om dingen die we niet begrijpen! 

Vraag 5:  Dat woord is: ONGELOOF. Ongeloof maakt dat een mens de reddende hand van Jezus niet 
wil vastpakken en daardoor wegzinkt in de eeuwige dood. 

Vraag 6:  Bij deze vraag zijn verscheidene goede antwoorden mogelijk. Bespreek je antwoord met 
iemand die de Bijbel goed kent. 

Vraag 7:  Bij deze vraag zijn verscheidene goede antwoorden mogelijk. Bespreek je antwoord met 
iemand die de Bijbel goed kent. 

 
Blok 18 
 Vraag 1:  Je kunt het vergelijken met een pasgeboren baby, die intuïtief weet dat het moet drinken voor 

een gezonde lichamelijke ontwikkeling. Iemand die wedergeboren is door de Geest van God 
heeft diezelfde behoefte in geestelijk opzicht. Als die behoefte er niet is, zit er iets niet goed. 

Vraag 2:  Bidden is eenvoudig gezegd: praten met God. Dat moet je leren! Het leerproces is te 
vergelijken met dat van een jong kind, dat het ‘praten’ begint met onverstaanbaar gebrabbel, 
dat zich geleidelijk ontwikkelt tot iets dat te verstaan is. Het geweldige is dat God een jonge 
gelovige vanaf zijn eerste pogingen om met hem te praten, al volkomen begrijpt!  

Vraag 3:  Je leert bidden door gewoon met God te gaan praten. 
Vraag 4:  1 Johannes 3:14 zegt dat het bewijs is: dat we elkaar liefhebben. Anders gezegd: uit het feit dat 

we elkaar liefhebben blijkt, dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de heilige 
Geest (Romeinen 5:5). 

Vraag 5:  Een ongelovige leeft – althans in Gods ogen - niet een rechtvaardig (zuiver/rein/zondeloos) 
leven en hij schiet ook tekort in het liefhebben van de ander. 

Vraag 6:  Een gelovige is uit God geboren (wedergeboren) en kent God (1 Johannes 4:7). 
Vraag 7:  Als je beseft wat Christus voor jou heeft gedaan om je te redden en je een nieuw (eeuwig) 

leven te schenken, dan kan het niet anders dan dat de heilige Geest in je innerlijk je het 
verlangen geeft om ook anderen in nood te helpen (de liefde van Christus drijft je dan – zie 2 
Korintiërs 5:14). 

 
Blok 19  
Vraag 1:  De Bijbel zegt in 1 Johannes 2:4-5 heel duidelijk dat een kind van God iemand is, die de 

waarheid (Gods woord) kent en gehoorzaamt. Overigens mag dat voor ons nooit een reden zijn 
om met de beschuldigende vinger naar de ander te wijzen! Het uiteindelijke oordeel daarover 
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komt alleen God toe. Kijk dus - ook aan de hand van deze bijbelverzen - naar je eigen leven en 
toets dat aan het woord van God. 

Vraag 2:  Als je de gehoorzaamheid doet uit liefde voor Jezus en jouw levenswandel de karakteristieken 
vertoont die ook zichtbaar waren in het leven van Jezus, blijkt daaruit dat je een kind van God 
bent (1 Johannes 2:4-6). 

Vraag 3:  Het leven van Jezus werd getypeerd door gehoorzaamheid aan zijn Vader! “Ik ben gekomen, 
God, om uw wil te doen” (Hebreeën 10:7). 

Vraag 4:  God heeft ons richtlijnen gegeven voor ons eigen bestwil! 
Vraag 5:  In Matteüs 11:30 zegt de Heer Jezus zelf, dat de last die hij ons te dragen geeft, licht is. Het 

vraagt wel - in navolging van Jezus - gehoorzaamheid en zelfopoffering van ons. We moeten 
steeds weer onze eigen wil ondergeschikt maken aan de wil van God!  

Vraag 6:  God vindt gehoorzaamheid belangrijker dan het brengen van (dieren)offers. Ongehoorzaam-
heid is namelijk een ernstige zonde! 

Vraag 7:  Het woord ‘zondigt’ staat in de ‘tegenwoordige tijd’ en heeft de betekenis: ‘doorgaan met 
zondigen, voortdurend zondigen, in de zonde leven’. Een christen die soms zondigt, leeft niet 
in de zonde! Als hij werkelijk een kind van God is, vindt hij het erg als hij gezondigd heeft en 
wil niets liever dan weer in het reine komen met God (berouw, belijden van schuld, vergeving 
vragen en ontvangen en de zonde de rug toekeren!). 

Vraag 8:  Omdat je weet dat de Heer Jezus al jouw zonden vergeven heeft en in jouw plaats de straf 
daarvoor heeft gedragen. Wie ben jij dan om de ander niet te willen vergeven? 

Vraag 9:  Omdat je in deze wereld vaak te maken krijgt met allerlei zondige, slechte dingen, die soms 
erg aantrekkelijk zijn ‘verpakt’. Het niet meedoen aan die dingen maakt, dat je soms ‘buiten de 
groep’ komt te staan (alleen) en dat voelt niet prettig. Misschien is dat wel (een deel van) de 
‘lichte last’ die Jezus je oplegt (zie ook Efeziërs 4:20). 

Vraag 10: Nee, God zag Lot als een rechtvaardige volgens 2 Petrus 2:7. Ondanks zijn (waarschijnlijk ook 
in Gods ogen) verkeerde keuze om in Sodom te gaan wonen en er te blijven, zag God vooral 
dat Lot van hem hield en dat Lot dag aan dag zwaar leed door het zien en horen van allerlei 
dingen die in strijd waren met Gods wetten. 
 

Blok 20  
Vraag 1:  Onder ‘goede daden’ kan worden verstaan: al het voor God aangename dat de gelovige 

voortbrengt als vrucht van het nieuwe leven dat hij heeft ontvangen. De gelovige ‘bedenkt’ die 
werken niet zelf, maar ze worden geïnspireerd door Gods Geest, die in de gelovige woont. Het 
vraagt wel steeds een keuze van de gelovige (hij kan ook besluiten Gods wil niet te doen). Het 
doen van ‘goede daden’ kan hem soms veel kosten; het vraagt zelfverloochening. Maar uit 
liefde en dankbaarheid voor zijn Redder en Heer is het voor de gelovige een voorrecht om zijn 
wil te doen. 

Vraag 2:  Ja, want de Bijbel zegt dat alle gelovigen vrucht voortbrengen. De ene gelovige brengt wel 
méér vrucht voort dan de andere (Johannes 15). 

Vraag 3:  Veel van de vruchten die een gelovige voortbrengt kunnen op de een of andere manier worden 
ondergebracht bij de ‘vrucht van de heilige Geest’ (zie Galaten 5:22). 

Vraag 4:  ‘Dood geloof’ is een ‘geloof’ dat niet bevestigd wordt door de kenmerken van nieuw leven. 
Iemand kan wel zeggen dat hij in Christus gelooft, maar als dat niet concreet zichtbaar wordt 
in zijn leven is het bijbels gezien geen ‘levend geloof’ (Jakobus 2:22). Overigens: het oordeel 
daarover blijft voorbehouden aan God! 

Vraag 5:  Een ‘levend geloof’ is een echt geloof in Jezus Christus, dat wordt bevestigd door de 
levenswijze van de gelovige. Hij brengt vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn 
(Matteüs 3:8). 

Vraag 6:  In dit gedeelte is uitgelegd, dat het geloof in Jezus Christus de enige basis is voor onze 
rechtvaardigmaking. Jakobus laat zien, dat geloof moet blijken uit ‘werken’. Het is onmogelijk 
dat iemand een echte gelovige is, als hij weliswaar zegt te geloven maar in zijn levenswijze 
geen enkele teken vertoont van nieuw leven. Overigens: het oordeel daarover is aan God! 

Vraag 7:  Aan daden die bevestigen wat hij belijdt. 
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Vraag 8:  De geschiedenis van het offer van Abraham heeft een aantal typerende gelijkenissen met het 
lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Abraham is daarin het beeld van Vader 
God en Isaak van de Heer Jezus (het offerlam). 

Vraag 9:  Met ‘belijden’ wordt bedoeld: instemmen, overeenstemmen, het eens zijn met de ander.  
Vraag 10:  Nee, het belijden met de mond is op zichzelf geen bewijs dat iemand werkelijk christen is. Een 

echte gelovige vertoont ook ‘levenstekenen’, waaruit blijkt dat er nieuw leven is. 
Vraag 11:  “Als een christen met zijn mond belijdt dat Jezus zijn Redder en Heer is, dan moet in zijn 

leven ook het nieuwe leven dat hij heeft ontvangen zichtbaar worden!” (iemand die geen enkel 
teken van leven vertoont is dood). 

Vraag 12:  Nee, maar het is vervolgens wel belangrijk hoe de gelovige reageert. Petrus vond het vreselijk 
dat hij zijn Heer had verloochend, hij had er spijt van en heeft zich bekeerd. In Johannes 21 
staat de geschiedenis waarin Petrus met Jezus in het reine komt en Jezus hem opnieuw 
aanstelt. 
 

Blok 21  
Vraag 1: Gelooft het woord van God – heeft honger naar het Woord – bidt tot zijn hemelse Vader – 

houdt van zijn geloofsgenoten – gehoorzaamt de Heer – gaat niet door met zondigen – vindt 
het afschuwelijk om temidden van de zonde te leven – doet goede daden – belijdt openlijk 
Christus – volhardt in het geloof. 

Vraag 2:  Een ‘vleselijke’ christen wordt in de Bijbel ook wel een ‘onmondige’ genoemd. Daarmee 
wordt een jonge (baby) christen bedoeld, die nog een aantal kenmerken vertoont van zijn oude 
leven. In het proces van groei naar volwassenheid zullen de kenmerken van het nieuwe leven 
steeds meer zichtbaar worden. Het is eigenlijk een ongezond verschijnsel als gelovigen die de 
Heer al vele jaren kennen, nog steeds de kenmerken vertonen die horen bij hun ‘kindertijd’. 
“Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen!” (Efeziërs 4:20 NBG-vertaling). 

Vraag 3:  Dat zal bij mensen die de Heer Jezus echt hebben leren kennen zelden voorkomen. Maar het 
kan zijn dat - mede door onvoldoende geestelijke groei - de aantrekkingskracht van de wereld 
(met daarachter het rijk van de duisternis) zo groot is, dat de nog vleselijke christen besluit om 
gehoor te geven aan die lokroep. God was zeker in staat deze christen te beveiligen, maar 
respecteert diens beslissing. God zal van alles blijven doen (misschien ook door dingen in zijn 
leven te laten gebeuren) om zijn geliefd kind te behouden voor zichzelf. 

Vraag 4:  Jezus is in staat ieder volkomen te redden die door hem tot God gaan! (Hebreeën 7:25). Zijn 
macht is onbeperkt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” (Matteüs 28:18). 
Het terugvallen in het oude zondeleven komt voort uit een bewuste keuze van de mens. 

Vraag 5:  Eigenlijk is één ding belangrijk: dicht bij Jezus blijven! “Blijf in mij” (Johannes 15:4). In de 
praktijk betekent dit: zoek de gemeenschap met Hem door het lezen van het Woord, het gebed 
en door in de stilte te gaan en te luisteren naar zijn stem! Vraag je steeds weer af: “Heer, wat 
wilt U dat ik doe?” 

Vraag 6:  God beproeft ons geloof onder meer, als er ingrijpende dingen in ons leven gebeuren. In dat 
soort situaties komt het erop aan hoe de gelovige reageert. Blijft hij op God vertrouwen als een 
geliefde sterft? Blijft hij geloven (vast vertrouwen) dat God een oplossing heeft als hij 
werkloos wordt? Enz. Denk niet dat verkeerd reageren automatisch betekent, dat je geen 
christen bent. Het is een leerproces: we moeten leren dat God betrouwbaar is in alle 
omstandigheden van ons leven! 

Vraag 7:  Paulus’ houding is heel bijzonder en laat ons zien, dat hij er alles voor wil doen om Christus 
nog beter te leren kennen. Hij heeft een soort ‘heilige ontevredenheid’ over zich, want hij weet 
dat hij in een nog diepere gemeenschap met Christus kan komen! 

Vraag 8:  Dit is een persoonlijke vraag, die jij alleen kunt beantwoorden. 


