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Hoofdstuk 1 

OPZET VAN DE CURSUS  

hun gaven en talenten in dienst  

te stellen van de gemeente, en 

goed integreren in het Lichaam, 
zodat zij uiteindelijk op hun 

beurt andere nieuwe christenen 

zullen kunnen helpen.  

 

Onderwerpen  

 
In deze cursus worden de vol-

gende onderwerpen behandeld: 

Fundamenten van het christe-

lijk geloof, Jezus, de christelijke 

geloofszekerheid, de Bijbel, het 
bidden, de Heilige Geest, de 

christelijke gemeenschap, het 

overwinnen van zonde en het 

dienen van Christus.  

 

Elk onderwerp wordt op de 
volgende manier behandeld:  

1. Een bijbelstudie over het  

    onderwerp.  
2. Een bijbelvers om uit het    

    hoofd te leren.  

3. Een bijbelgedeelte met 

    vragen voor discussie.  

4. Suggesties voor gebed.  

Iedere nieuwe christen moet goed 

onderwezen zijn in de fundamen-

tele punten van het geloof. Zijn 
geloof moet allereerst gebouwd 

zijn op de Rots: Jezus Christus. 

Om verder te kunnen groeien 

naar volwassenheid moet hij 

leren hoe hij de Bijbel effectief 

kan bestuderen, leren betekenis-
vol te bidden, en leren hoe hij 

zonde kan overwinnen. 

 

Bovendien moet een nieuwe 

christen opgenomen worden in 
de gemeenschap der heiligen. 

Dat betekent dat hij er een eigen 

plek vindt, een hechte relatie 

krijgt met medechristenen, en 

zelf een mede arbeider wordt in 

het verkondigen van het evange-
lie en de opbouw van de gemeen-

te.  

Nieuwe christenen moeten dan 

ook na deze cursus niet aan hun 

lot worden overgelaten, maar 
geholpen worden deel te  

gaan uitmaken van een kleine 

groep, de gelegenheid krijgen om  

V 
oor u ligt een  basiscursus voor nieuwe christenen. De   

naam geeft al aan voor wie de cursus is bedoeld, voor hen   

die aan het begin staan van hun nieuw leven in Christus, of 
die een beslissing daarover aan het overwegen zijn. 

De bedoeling van de cursus is om nieuwe christenen te onderwijzen 

in de grondbeginselen van het christelijk geloof, zodat ze vast 

gegrondvest raken in Christus, en zowel zelfstandige als actief 

betrokken, groeiende leden van Zijn Lichaam kunnen worden. 

De cursus is dan ook geen einddoel, maar veel eerder een begin. 



over uw leven met Christus.  

Maak in iedere sessie (bij voor-

keur één keer per week) tijd vrij 
voor gebed. Bid zelf en laat de  

cursist ook bidden. Tot slot over 

de leidraad voor bijbelstudie 

thuis: neem altijd even de tijd 

om te bespreken hoe het is ge-

gaan. Wat heeft de cursist ge-
leerd, waren er struikelblokken 

of moeilijke verzen, hoe zijn de 

ervaringen tot nu toe etc.?  

De sessies kunnen wat hun 

lengte betreft variëren. Een pe-

riode van ongeveer anderhalf 
uur is waarschijnlijk het meest 

effectief. Als u in een sessie niet 

door een hoofdstuk heen komt 

is dat geen probleem (bij som-

mige lessen is het vrijwel onmo-

gelijk alles in een sessie te be-
studeren), maar waak er ook 

voor dat het tempo te traag of te 

gedetailleerd wordt. Houd voor 

ogen dat dit een basiscursus is. 

 
Ook voor de cursist zelf is het 

belangrijk, om van het begin af 

aan te leren niet teveel te ver

zanden in details, maar steeds 

vanuit de hoofdlijnen te werken. 

Vandaar uit kunnen we  

5. . Een bijbelstudie leidraad 

voor de komende week voor de 

cursist.  
 

Begeleider  

 

Het is de bedoeling dat de bege-

leider samen met de cursist de 

Bijbel bestudeert aan de hand 
van de gegeven bijbelstudie, 

zodat de cursist zelf de 

waarheden uit de Bijbel leert. 

Houd als begeleider 

voortdurend voor ogen dat  
de cursist zijn geloof op de 

Bijbel baseert en niet op uw 

geloof. Bovendien is het doel 

van de begeleider om de cursist 

zelfstandig te maken.  

Aan het einde van de cursus 
moet hij zelf de Bijbel kunnen 

bestuderen en eruit leren, en 

aan een persoonlijke relatie met 

God bouwen.  

 
Getuigen  

 

Als begeleider bent u als het 

ware een coach, een mentor, die 

helpt en leidt en corrigeert en 

aanvuurt en confronteert waar 
nodig.  

Moedig het stellen van vragen 

ook aan, en keer steeds terug 

naar het Woord van God. Stel 

zelf af en toe zogenaamde open 
vragen (vragen die niet met en-

kel ja of nee te beantwoorden 

zijn), bijvoorbeeld: "Wat zou 

hiermee worden bedoeld?" Of 

"Wat betekent dit voor ons eigen 

leven?" Wees ook niet bang om 
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"de diepte ingaan", terwijl we 

toch steeds weer terugkeren 

naar die hoofdlijnen. Laat de 
cursist zelf in een aanteken-

schrift bijhouden wat hij leert. 

 

Aantekeningen  
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Bijbelstudie  

 

1. Wat is christelijk geloof?  
 

H 
et christelijk geloof kan 

in twee woorden worden 

samengevat: openbaring 

en redding. Wanneer God ons 

begint te roepen, begint Hij 
zichzelf te openbaren. Hij begint 

te laten zien wie Hij is.  

 

De volgende verzen vertellen iets 

over wie God is: 
Genesis 1:1                     

 Johannes 4:24 

Jesaja 6:3                        

Romeinen 1:20        Jesaja 55:9                    

1 Johannes 4:8  

 
Het christelijk geloof gaat over 

redding, over behoud. Het toont 

ons hoe ver God wil gaan om 

ons te redden: 

Johannes 3:16              
Marcus 10:22-34  

 

Daarom is het christelijk geloof 

niet in de eerste plaats een 

kwestie van kerkbezoek, cere-

moniën, of een lijstje met ge-
loofspunten of gedrag, ook al 

houdt het dat allemaal in, maar 

is het eerst en vooral: Christus. 

1Korintiërs 1:23-24 1Korintiërs 

2:1-2 1Korintiërs 15:1-8  
 
Vraag: Wat maakt God zo 
anders dan ons mensen?  
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2. Wie is Jezus Christus?  

 

(Hier wordt ook nog een hele 
les aan gewijd. Deze eerste 

les blijft daarom beperkt tot 

de kern.)  

 

Het evangelie, of goede 

nieuws, gaat over Christus. 
Hij is de kern van het geloof 

van een christen. De volgen-

de verzen beginnen ons te 

leren wie Jezus is: 

Mattheüs 1:18-23             
Johannes 14:6 

Lucas 1:30-33                 

Hebreeën 1:      

1-4 Johannes 1:1-4, 14, 18  

 

Jezus is een mens geweest 
zoals wij; die werd geboren, 

leefde, door lijden heenging 

en stierf. Maar Hij was meer 

dan alleen mens. Hij is God, 

de Verlosser en Redder. De 
naam van Jezus betekent 

"God de Verlosser". Hij is de 

vervulling van al wat God 

aan Israël voor eeuwen had 

getoond. Hij is ook Gods 

Woord of boodschap aan ons; 
Hij openbaart ons God. 

Daarom noemt Hij zichzelf 

dan ook de Weg, de Waar-

heid en het Leven.  

 
Vraag: Wat betekent het dat 
Jezus de weg, de waarheid 
en het leven is?  

Hoofdstuk 2 

DE FUNDAMENTEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF 



 3. Waarvoor kwam 

    Jezus Christus?  

 
Jezus kwam om ons te bevrij-

den van de puinhoop waarin 

wij onszelf hebben gebracht. De 

Bijbel is duidelijk over hoe wij 

zijn: 

Romeinen 3:23      Jeremia 17:9 
Jesaja 64:5-7  

 

Het klinkt misschien overdreven 

of negatief, zoals de Bijbel u en 

mij beschrijft. We zijn geneigd te 
denken dat dit soort beschrij-

vingen meer bij doorgewinterde 

misdadigers past dan bij ons.  

 

Dat komt omdat we zó gewend 

zijn geraakt aan onze onvol-
maaktheid, dat we het gewoon 

zijn gaan vinden. Wij vinden het 

normaal, dat wat wij ook doen, 

zeggen of denken, altijd voort-

komt uit een mengsel van on-
zuivere innerlijke drijfveren. 

 

Zonde betekent o.m. "het mis-

sen van het doel". 

Met andere woorden: een mis-

stap maken, blunderen, en ver-
wijderd blijven van het doel dat 

we zo graag willen bereiken: 

volkomen geluk voor onszelf en 

onze medemens, vervulling van 

onze diepste behoeften, 
blijvende en bevredigende rela-

ties. 

Zelfs onze beste pogingen om 

goed te doen of goed te zijn, zijn 

in de ogen van God als "een be-

zoedeld kleed". In tegenstelling  
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tot ons is God volkomen 

zonder zonde. De Bijbel 

beschrijft dat als licht zonder 
duisternis. 

Johannes 8:12                

1 Johannes 1:5  

 

Zonde verknoeit ons leven, 

maakt ons gevangenen, en 
scheidt ons van God af en 

scheidt ons dus van al het 

goede en van het leven zelf. 

Zij wordt ons fataal. Maar 

ook al verdienen we door hoe 
we zijn, ellende en dood, toch 

wil God in zijn eindeloze lief-

de, ons bevrijden. In Jezus is 

die bevrijding werkelijkheid 

geworden, door zijn dood aan 

het kruis, en door zijn op-
standing tot leven. 

1 Petrus 3:18       

Filippenzen 4:13,19  

 

4. Hoe kan ik tot God 
    komen?  

 

Om in relatie met God te 

kunnen komen moeten we 

vier stappen nemen.  

 
      A. Er valt iets toe te geven 
Dat ik geen relatie met God 

heb, dat ik op mijn eigen on-

zuivere, zelfgerichte weg 

wandel, en dat ik een radica-
le verandering nodig heb. 

Meer nog, dat ik een nieuwe 

kracht nodig heb om bevrijd 

te worden van de boeien van 

mijn egoïsme, omdat ik er 

zelf niet toe in staat ben. 
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Openbaring 3:20 

 

Je zou kunnen zeggen dat er 
drie kanten zitten aan het chris-

ten worden: het geloven, het 

toebehoren aan (doop), en het 

goddelijk zichtbare (het verwel-

komen van de Heilige Geest in 
ons leven). 

Romeinen 8:9 

We zijn pas christen geworden 

als de Heilige Geest in ons komt 

wonen.  

 
Wat is een beter moment om te 

beginnen (als u dat al niet heeft 

gedaan) dan nu direct? Er kan 

geen halfslachtigheid zijn in on-

ze overgave en toewijding aan 
Jezus Christus. Het is een 

krachtig of/of! 

Efeziërs 2:1       Mattheüs 25:46  

Mattheüs 7:24-27    

1 Johannes 5:12  

 

Psalm 51     Romeinen 7:14-25  

 
              B. Er valt iets te geloven 
Dat God genoeg om mij geeft om 

me te komen zoeken en te vin-

den. Hij heeft dit gedaan door 

naar de aarde te komen, te ster-

ven aan het kruis om zo de ver-

antwoordelijkheid te nemen 
voor mijn verkeerde daden, en 

door op te staan tot een nieuw 

leven dat Hij met mij wil delen. 

Hij doet dit nu door me te ko-

men zoeken en te roepen. 
Johannes 3:14-18         

Romeinen 5:6-10  

 

 C. Er valt iets te overwegen 
De kosten van discipelschap. 

Die kosten houden in dat ik Je-
zus op de eerste plaats zet in 

mijn leven, dat ik me niet 

schaam om bekend te staan als 

zijn volgeling, en dat ik Hem 

mijn leven laat reinigen. Het be-
tekent dat ik tijd met Hem en 

met zijn andere volgelingen 

doorbreng.  

Lucas 14:25-33    Efeziërs 2:10 

Markus 8:34-38      

Romeinen 6:1-13 
 

             D. Er valt iets te doen 

De opgestane Jezus Christus 

uitnodigen om woning te maken 

in het leven dat Hij zelf gemaakt 
heeft, en waarvoor Hij gestorven 

is. Als we Hem vragen, dan zal 

Hij komen. 

Dat heeft Hij beloofd. 

Tot dat moment blijven we zon-

der kontakt met Hem. 



 
Bijbelvers om uit het hoofd te 

leren  

 
Openbaring 3:20 "Zie Ik sta aan 

de deur en Ik klop. Indien 

iemand naar mijn stem hoort en 

de deur opent, Ik zal bij hem 

binnenkomen en maaltijd met 

houden en hij met Mij."  
 

Bijbelgedeelte voor studie  

 

Lucas 19:1-10  

 
Vragen:  

1. Waarom denk u dat Zacheüs 

de behoefte voelde om Jezus te 

ontmoeten? Waarom voelen wij 

die behoefte? 

2. Waarom was Jezus met 
Zacheüs bezig? Hoe lang denkt 

u dat het geleden was dat ie-

mand bij Zacheüs was komen 

eten? 

3. Moest Zacheüs eerst zijn 
leven veranderen voordat Jezus 

in zijn huis wilde komen?  

4. Wat brengt Jezus als Hij in 

iemands leven wil komen?  

5. Wat voor verschil maakt 

Jezus' bezoek voor het leven van 
Zacheüs?  
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Suggesties voor gebed  

 

Bid over de eigenschappen 
van God zoals die in deze les 

zijn geleerd; voornamelijk die 

eigenschappen die indruk op 

u hebben gemaakt. Nodig 

Jezus (verder) uit in uw  

leven. 
 

Leidraad voor bijbelstudie  

 

Lees elke dag één van de 

volgende hoofstukken uit het 
evangelie naar Johannes: 

1,4,9,10,11,14 en 15. Stel 

uzelf daarbij de volgende 

vragen, en schrijf de 

antwoorden op: 

1 Welke eigenschappen leert 
dit hoofdstuk mij over Jezus?  

2. Welke beloften doet Jezus 

mij hier?  

3. Wat verwacht Jezus van 

mij?  
 

Bid om leiding wanneer u 

begint, en bid ook na afloop 

over wat u hebt geleerd.  

 

 
Aantekeningen: 
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Hoofdstuk 3 

DE KERN VAN DE ZAAK: JEZUS  

Bijbelstudie 

 

Jezus was volledig mens 
 

Johannes 4:6          

Mattheüs 4:2 

Johannes 19:5  Mattheüs 12:46 

Marcus 6:3      Mattheüs 4:1-11 

 
Jezus werd geboren in een een-

voudig gezin, en was een mens 

zoals wij; Hij had honger en 

dorst, werd moe. Hij deelde in 

onze menselijke ervaringen, 
zoals werken voor je brood, op-

groeien in een grote familie, en 

meemaken hoe anderen tegen je 

zondigen. Hij kende ook de 

kracht van de verleiding tot zon-

de.  
 

Jezus was meer dan een mens 

alleen  

Hij was God in het vlees. De Jo-

den waren vanwege hun strikte 
monotheïsme (er is maar één 

God) wel de laatste die konden  

accepteren dat een mens één 

met God kon zijn. Toch wa-

ren velen overtuigd. 
Waarom?  

Ze luisterden naar zijn 
onderwijs.  
Mattheüs 5:44 Handelingen 

20:35 Johannes 7:16  

Onderwijs zoals dit hadden 
zij nog nooit gehoord!  

Ze zagen zijn gedrag, dat vol-
komen zondeloos  
 

Het leven van Jezus was een 
uniek zedelijk wonder.  

Ze zagen zijn wonderen.  

Johannes 6 

Johannes 11:43-44 

Lucas 4:39   Marcus 6:47-52  

 
Ze ontmoetten Hem na zijn 
opstanding.  
Mattheüs 12:39-41 

Romeinen 1:3-4   

1 Korintiërs 15:3-11 
Efeziërs 1:19-20 1 Petrus 1:3 

 

De volgelingen van Jezus ba-

seerden hun overtuiging op 

zijn opstanding. 

Het bewijs is overvloedig; het 
lege graf, de verschijningen 

van Jezus, en de opkomst 

van de kerk tegen alle ver-

drukking in.  

 
Jezus vraagt een standpunt. 

Er zijn voor ons drie keuze- 
 



 mogelijkheden om ons 

standpunt over wie Jezus was te 

bepalen. Hij was een misleider 
(Mat. 27:63), of gek (Joh. 8:52), 

of "mijn Heer en mijn God" (Joh. 

20:28). De enige optie die we 

niet hebben is zeggen dat Hij 

alleen maar een goede man was. 

Pilatus begreep iets van die 
keus, hoewel hij zelf de 

verkeerde maakte: "Wat zal ik 

doen met Jezus?" (Mat. 27:22). 

 

De verstandige reactie is Hem te 
ontvangen, en zo het gezin van 

God binnen te gaan 

(Joh. 1:1213).  

Vraag: wat is voor u het meest 
overtuigende bewijs dat Jezus 
de Christus de Zoon van God is?  
 

Bijbelvers om uit het hoofd te 

leren  

Mattheüs 16:16 "gij zijt de 

Christus, de zoon van de 

levende God!"  

 

Bijbelgedeelte voor studie  

Het bijbelgedeelte voor studie en 

discussie is Filippenzen 2:1-13.  

Suggesties voor gebed  

Kies een vers dat tijdens deze 
les speciaal veel indruk op u 

heeft gemaakt, breng dat vers 

naar voren in gebed, en bid dat 

God dit vers voor u tot leven wil 

laten komen.  
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Leidraad voor bijbelstudie  

Lees de volgende verzen van 

het onderwijs van Jezus:  

Mattheüs 5:13-16, 

Mattheüs 6:19-34  

Mattheüs 7:1-5  
Mattheüs 5:43-48  

Mattheüs 6:1-3  

Mattheüs 7:7-12  

Mattheüs 15:1-20  

Mattheüs 18:21-35  
 

Stel uzelf daarbij de volgende 

vragen, en schrijf de ant-

woorden op:  

 

1. Over welk onderwerp leert 
Jezus mij hier iets?  aan te 

kunnen (1 Johannes 3:13).  

 

2. Een nieuw vreugde in de 

omgang met medechristenen 
(1 Johannes 3:14).  

 

3. Een nieuwe vrijgevigheid 

vanuit de geest (1 Johannes 

3:17). 

 
4. Een nieuwe ervaring van 

overwinning op verleidingen 

(1 Johannes 4:4, 5:4).  

 

Een nieuw ontdekken van 
antwoorden op gebed (1 Jo-

hannes 3:22).  

 

5. Een nieuw begrip en een 

nieuwe orde van prioriteiten 

(1 Johannes 5:20-21).  

 



 
Bijbelstudie  

 

In de voorgaande lessen hebben 
we het belang gezien van het 

komen tot Christus. Dat wil 

zeggen Hem aanvaarden, en 

Hem leren kennen. Met andere 

woorden het ontstaan van een 

relatie met Christus. Laten we 
nog even als herhaling een paar 

verzen hierover opzoeken. 

Filippenzen 3:10   Johannes 1:2  

Openbaring 3:20 Johannes 6:37  

 
Wanneer we ons fundament op 

de Rots bouwen, is het belang-

rijk dat wij volledig zeker kun-

nen zijn. De volgende verzen 

beantwoorden essentiële vragen 

met betrekking tot onze verze-
kerdheid in Christus.  

 

1. Kan ik er zeker van zijn dat ik 

geaccepteerd ben (Johannes 

6:37)?  
2. Blijft God mij mijn fouten uit 

het verleden aanrekenen 

(Romeinen 8:1)?  

3. Wanneer ik faal, word ik dan 

uit het christelijke gezin gegooid 

(1 Johannes 1:9)?  
4. Zal ik het wel kunnen volhou-

den (2 Korintiërs 12:9)?  

5. Hoe kan ik de verleiding tot 

zonde overwinnen (1 Korintiërs 

10:13)?  
 

Twijfel en vertrouwen  
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Eén van de belangrijkste be-

gin problemen die we als 
christenen kunnen ervaren is 

twijfel. Hoe kan ik er zeker 

van zijn dat ik aanvaard 

ben? In de volgende verzen 

vinden we drie gronden voor 

een rustig vertrouwen, dat 
met de ervaring zal groeien:  
 

 1. Wat de Vader ons belooft 

1 Johannes 5:1012).  

 
2. Wat de Zoon voor ons 

heeft bereikt (1 Johannes 

4:10; 1 Petrus 3:18).  

 

3. Wat de Heilige Geest in 

ons doet (1 Johannes 4:13).  

Hoofdstuk 4 

 

CHRISTELIJKE GELOOFSZEKERHEID  



 De eerste brief van Johannes 

vertelt ons wat ze zijn:  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. Nieuw verlangen om God te 

verblijden. (1 Johannes 2:5).  

2. Een nieuwe bevestiging van 

vergeving (1 Johannes 2:1-2)  
3. Een nieuw bereidheid om 

tegenstand aan te kunnen 

(1 Johannes 3:13).  

4. Een nieuw vreugde in de om-

gang met medechristenen 

(1 Johannes 3:14).  
5. Een nieuwe vrijgevigheid van-

uit de geest 1 Johannes 3:17  

6. Een nieuwe ervaring van 

overwinning op verleidingen (1 

Johannes 4:4, 5:4).  
7. Een nieuw ontdekken van 

antwoorden op gebed 

(1 Johannes 3:22).  

8. Een nieuw begrip en een 

nieuwe orde van prioriteiten (1 

Johannes 5:20-21).  
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God wilde niet dat we zouden 

moeten gissen of hopen dat 

we bij Hem horen; het is de 
bedoeling dat we er zeker van 

zijn 1 Johannes 5:12-13.  

 

Bijbelvers om uit het hoofd 

te leren  

1 Johannes 5:12 "Wie de 

Zoon heeft, heeft het leven; 

wie de Zoon niet heeft, heeft 
het leven niet".  

 

Bijbelgedeelte voor studie  

Het bijbelgedeelte voor studie 

en discussie is Handelingen 

9:1-22. Veel van het verhaal 

van Sauls bekering is uniek, 

maar tegelijkertijd geldt veel 
ervan voor iedere persoon die 

Jezus ontdekt.  

 

Vragen:  
1. Saul van Tarsus was intel-
ligent, religieus, enthousiast 

en oprecht. Zo iemand heeft 

toch geen bekering nodig, 

toen niet en nu niet?  

2. Later noemt Saul zijn be-

kering een voorbeeld (1 Tim. 
1:16). Op welke manier is dit 

zo?  

3. Was er een soort Ananias 

in uw leven om u te helpen 

Jezus te ontdekken?  
4. Welke veranderingen be-

gonnen er te komen in Sauls 

leven die hemzelf en anderen 

overtuigden dat de bekering  



 echt was?  

5. Wat heeft u het meest 

geraakt in dit verhaal?  
 

Suggesties voor gebed  

Voor God is geen van zijn kin-

deren te eenvoudig om met Hem 

te kunnen praten. Hij wil graag 

dat we net zo natuurlijk spreken 
met Hem als met elkaar. In onze 

gedachten bidden is net zo 

waardevol en goed als hardop 

bidden. Maar als we hardop bid-

den, helpt ons dat om ons te 
concentreren, en we kunnen 

anderen er in laten delen. Bid in 

dit gebed over datgene waarover 

u zich onzeker voelt in uw rela-

tie tot God. Vraag Hem u te 

bevestigen door u te overtuigen 
door middel van zijn Woord, en 

door uw geloof in Hem kracht 

bij te zetten.  

 

Leidraad voor bijbelstudie  
 

Lees de volgende verzen:  

Lucas 15:1-10  

Lucas 15:11-32  

 

Aantekeningen: 
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Marcus 4:35-41  

Mattheüs 25:14-30  

Johannes 17  
Johannes 18  

Stel uzelf de volgende vragen 

En schrijf de antwoorden op: 

 

1. Welke verzekering geeft 
Jezus mij in deze verzen? 

 

2. Wat  vragen deze verzen 

van mij; in geloof en in aktie? 



 

Bijbelstudie 

 

1. Wat is de Bijbel?  
Christenen merken dat regelma-

tige bijbelstudie en gebed één 

van de belangrijke manieren is 

waarop hun discipelschap zich 

ontwikkelt. De Bijbel is een col-

lectie van 66 boeken, die door 
ongeveer 40 verschillende au-

teurs zijn geschreven. Geschre-

ven in drie talen (Hebreeuws, 

Grieks en Aramees), en gedu-

rende een periode van meer dan 
duizend jaar. Het boek omvat 

een grote variëteit aan literaire  

genres, en toch heeft het een 

verbazingwekkende eenheid in 

doel en inhoud. Dat komt omdat 

de Bijbel een uniek "door God 

geïnspireerd" boek is. De Bijbel 

is niet in de eerste plaats een 
handboek over ethiek of moraal, 

en evenmin in de eerste plaats  

een geschiedenisboek. Hèt  
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thema van de Bijbel is Gods 

interventie in deze wereld om 

ons van en uit onze zelfge
richtheid te redden. Het is het 

boek over behoud. God heeft 

het ons gegeven om de waar-

heid over Hem te openbaren 

aan alle mensen in alle tijden. 

2 Timoteüs 3:14-17 
2 Petrus 1:21 

Mattheüs 5:18 Marcus 13:31  

 

2. Waarom zouden we de 

Bijbel lezen?  
 

In de Bijbel vinden we de vol-

gende uitspraken over het 

nut van dit boek voor ons:  
1. Het is een spiegel die ons 

toont wie en hoe we zijn 
(Jakobus 1:22-25).  

2. Het is een zwaard om te 

gebruiken tijdens verleiding 

(Efeziërs 6:17; Heb. 4:12).  

3. Het is een hamer om ons te 

breken (Jeremia 23:29).  
4. Het is zoet als honing, en 

voedzaam als melk of vlees 

(Ezechiël 3:3, 1 Petrus 2:2, 

Hebreeën 5:12:14).  

5. Het kan ons zuiveren, lei-
den, vrede en wijsheid geven 

(Psalm 119:9, 105, 165 en 

Spreuken 4:4-6).  

6. Geen wonder dat we niet 

kunnen groeien zonder de 

Bijbel (Psalm 119:162, Jozua  
1:89, 2 Timotheüs 3:14-17).  

Hoofdstuk 5 

 

HET LEZEN VAN DE BIJBEL  



 Het is één van de belangrijkste 

manieren om in contact te blij-

ven met de Heer (Johannes 
15:7).  

 

3. Hoe moeten we de Bijbel  

     lezen?  

 

Het is belangrijk dat we aller-
eerst begrijpen wat we lezen. 

Kies daarom een vertaling die u 

het beste verstaat. Het kan nut-

tig zijn om een bijbelcommen-

taar aan te schaffen, om u te 
helpen begrijpen wat de bete

kenis van de verzen was voor 

degenen aan wie zij in eerste 

instantie werden geschreven 

(zoals bij de boodschappen van 

de profeten, of bij de brieven 
aan de verschillende gemeenten) 

  

Lees regelmatig, en vermijd 

steeds naar dezelfde boeken of 

hoofdstukken terug te keren. 
Ieder woord van God is nuttig 

om te onderwijzen en op te voe-

den en te corrigeren, zoals 2 

Timoteüs 3:14-17 zegt. Pas 

altijd het gelezene toe op uzelf. 

Stel uzelf tijdens het lezen de 
volgende soort vragen:  

● Is hier een belofte waarop ik 

mag staan?  

● Is hier een gebod om te 

gehoorzamen?  
● Is hier een nieuw inzicht om 

me in te verheugen? 

● Is hier een waarschuwing om 

ter harte te nemen?  

● Is hier een gebed dat ik kan  

gebruiken?  
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● Is hier een voorbeeld om te 

volgen of juist te vermijden?   

● Wat betekende dit voor de-
genen voor wie dit in eerste 

instantie werd geschreven? 

● Wat betekent dit voor mij? 

Roept het op tot verandering 

in mijn leven? 

● Versterkt het mijn geloof of 
bemoedigt dit 

Schrijf uw bevindingen op in 

uw aantekeningschrift, en 

bid voor, tijdens en na afloop 

van uw studie. Laat uw ge-

bed gaan over dankzegging 

en over uw vragen. U zult 
ook zeker af en toe vragen 

hebben, waarop u niet met-

een een antwoord vindt. 

Schrijf ze op, zodat u ze 

eventueel aan een me

dechristen kunt stellen. En 
als er vooralsnog geen bevre-

digend antwoord komt, laat 

het dan rusten. Heel vaak 

komen de antwoorden na 

verloop van tijd ineens van-
zelf.  

 

Tot slot over het memorise-

ren van schriftgedeelten. Pro-

beer regelmatig een vers te  

heel veel indruk op u heeft  



 gemaakt; dat als het ware "op 

uw hart geschreven" is door 

God, en leer dat uit uw hoofd. U 
zult zien dat dit zonder veel 

moeite zal gaan. Schrijf deze 

teksten in een apart boekje of 

schrift, als parels van grote 

waarde die God u persoonlijk 

heeft gegeven.  
 

 

4. De inhoud van uw 

    dagelijkse tijd met God  

 
Ga naar God  

 

Zoek een plaats en tijdstip 

waarop u alleen kunt zijn, en 

zet dan bewust alle afleiding en 

drukte van uw dagelijkse leven 
van u af, zodat u zich kunt rich-

ten op God, zijn waarheid en 

zijn goedheid. Herinner uzelf 

eraan dat Hij van u houdt en 

met u wil communiceren, en dat 
Hij er niet op uit is om alles in-

gewikkeld te maken! Hij is met 

u en bij u, en wil enkel merken 

dat u uzelf voor Hem opent.  

 
Ga naar de Bijbel.  
 

Lees het gedeelte voor die dag 

rustig door, liefst twee keer; de 

eerste keer om er een idee van 

te krijgen, en de tweede keer om 
de details op te nemen. Stel de 

vragen zoals hierboven beschre-

ven.  

 

Ga naar uw aantekeningen-
schrift.  
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Zonder dat het te veel tijd 

kost, kunt u de meest 

belangrijke waarheden en 
lessen die u heeft geleerd 

opschrijven.  

 

Ga naar uw studiehulpen.  
 

Als u studiehulpen heeft, 
zoals een bijbelcommentaar, 

maak daar dan op dit punt, 

en niet eerder gebruik van. 

Kijk of zij u verder inzicht 

kunnen geven, of misschien 
vragen of problemen helpen 

oplossen.  

 

Ga bidden.  
 

Onthoud dat u met een 
Vriend spreekt! Richt uw 

hart eenvoudigweg tot God 

en praat met Hem over wat u 

hebt bestudeerd. Bedank 

Hem, vraag Hem om hulp, en 
wees open en eerlijk over 

uzelf. (Aan gebed zelf zullen 

we een aparte les wijden.)  

 

Richt u op de komende dag, 
avond of nieuwe morgen.  
 

Neem het geleerde met u mee 

in uw dagelijkse leven, 

bijvoorbeeld door middel van 

een paar  kernwoorden. 
Gedurende de dag zal u dat 

helpen om op God gericht te 

blijven.  

 

Bijbelvers om uit het hoofd 

te leren  



 Psalm 119:105 "Uw woord is als 

een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad".  
 

Bijbelgedeelte voor studie  

 

Het bijbelgedeelte voor studie en 

discussie is  

Handelingen 8:26-40.  
Vragen:  

1. Wat was de reiziger aan het 

doen tijdens zijn rit? Waarom 

had hij hulp nodig?  

2. Hoe precies hielp Filippus 
hem? Wat zou een moderne 

equivalent kunnen zijn van de 

hulp die hij gaf?  

3. Wat voor effect had het 

beginnende begrip  

 
Aantekeningen: van Gods 

waarheid op het leven van de 

Ethiopiër?  

1. Wat voor effect zou een helder 

begrip van de Bijbel op ons 
moeten hebben als wij onszelf 

eraan blootstellen?  

2. Waar past de Heilige Geest in 

dit alles?  

 

Leidraad voor bijbelstudie  
 

Bestudeer de volgende 

bijbelverzen op de manier zoals 

in deze les is behandeld:  

Jakobus 1:1:18  
Jakobus 1:19-27  

Jakobus 2  

Jakobus 3:1-12  

Jakobus 3:13-18, 4:1-10  

Jakobus 4:11-17, 5:1-6  
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aantekeningen 
 

 



 

Lofprijzing - waardering en 

vreugde voor wie Hij is. 

Psalm 96:7-8  
 
Belijdenis - erkennen van onze 

zonden en die voor de Heer 

brengen zodat zij vergeven 

kunnen worden. 

Psalm 32:3-5 Psalm 51:1-2  
 
Dankzegging - voor zijn gaven, 

zijn redding en zijn antwoorden 

op gebed. 

Psalm 103:1-5  

 
Meditatie - nadenken over zijn 

Heilige Schrift. 

Jozua 1:8  

 

Onszelf - gewillig, blij in zijn 

dienst zijn. 

Romeinen 12:1-2  
 

Bij gebed gaat het er niet om dat 

we God forceren om te doen wat 

wij willen. Het is veel meer een 

samenwerken met Hem in Zijn 

doelen met de wereld. In gebed 
ontdekken we zijn innerlijk; Zijn 

gedachten en Zijn hart. We voe-

gen ons naar zijn wil. 

Daarom gaan gebed en werken 

samen.  
Efeziërs 5:10,17 

Mattheüs 10:5 

Mattheüs 9:38  

Jacobus 2:14-26 
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1. Gebed  

 

Er is een wereld van verschil 
tussen kennis over iemand, 

en iemand kennen. Iemand 

die nooit bidt kan wel heel 

veel over God weten, maar 

alleen een man of vrouw van 

gebed kan God kennen. 
Psalm 73:25-26 

Johannes 10:27-30  

We zijn geroepen tot een zich 

voortdurend verdiepend le-

ven met de Heer die van ons 
houdt en die van ons wil dat 

wij ons hele leven met Hem 

delen. 

1 Tessalonicenzen 5:10  

 

Elke volwassen relatie be-
staat uit geven en 

ontvangen. Door hoe God is 

en hoe wij zijn, ontvangen we 

oneindig meer dan we ooit 

kunnen geven, maar God 
vraagt ons om aan Hem te 

geven: 

Hoofdstuk 6 

 

LEREN BIDDEN 



 op het innerlijk van God. Het 

gebed in Johannes gaat hierop 

voort en laat ons zien hoe Jezus 
zelf bad. 

Lucas 11:1-3     Johannes 17  

 

C. Leer van boeken in en 

buiten de Bijbel  

 
De Psalmen zijn een enorme 

collectie gebeden, waarvan de 

meeste van David zijn. David 

had een diepe en hechte relatie 

met God, en dat komt in zijn 
psalmen naar voren. Ook ge-

zangboeken en geestelijke 

liederen kunnen een bron van 

inspiratie zijn.  
 

D. Leer van de Heilige Geest  
 

De Heilige Geest is ons ook ge-

geven om ons te helpen bidden. 

Romeinen 8:15-16, 26-27  

 
3. Onbeantwoord gebed  

 

Soms kan het zijn, dat we het 

gevoel hebben dat onze gebeden 

niet worden beantwoord. Waar 

ligt dat dan aan? Kunnen we er 
iets aan doen?  

 

De volgende bijbelverzen geven 

ons indicaties wat de oorzaak 

kan zijn van onbeantwoord ge 
bed: 

Jacobus 4:2           Lucas 18:1-8 

Mattheüs 7:7  Marcus 14:36 

Jacobus 4:3 

Mattheüs 14:15-16 

Jacobus 4:8 
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Leren bidden 

 

Gebed behoort net zo na-
tuurlijk te zijn als een ge-

sprek met een medemens, en 

eigenlijk nog veel natuurlij-

ker, omdat God volmaakt is 

en ons dus niet zal kwetsen, 

ons altijd zal begrijpen, en 
betekenisvol zal reageren. 

Ondanks dat moeten we bid-

den leren. Hieronder noemen 

we de belangrijkste metho

den waardoor we kunnen 
leren bidden:  

 

A. Leer door te doen  

 

Maak op regelmatige basis 

tijd vrij voor gebed. Bid zowel 
alleen als met anderen, want 

bidden leren we ook, net zo-

als praten, door het samen 

met anderen te doen. Bid 

niet alleen op een vaste tijd, 
maar ook gedurende de dag, 

met korte gebeden. Bid gedu-

rende uw dagelijkse bezighe

den als er nood is of als u 

ergens van onder de indruk 

of heel blij of dankbaar over 
bent. 

Daniël 6:11        Marcus 1:35 

Mattheüs 18:20  

Mattheüs 14:30  

Nehemia 2:4-5  
 

B. Leer van Jezus  

 

In het basisgebed: het Onze 

Vader, laat Jezus zien hoe 

ons gebed gericht moet zijn, 



 Bidden we eigenlijk wel? En me-

nen we het? Is onze bedoeling 

met gebed zelfgericht? Staat er 
onbeleden zonde in de weg? 

Houden we vol in gebed? Zoe-

ken we Gods wil? 

 

Zijn we open over ons zelf, of 

dragen we toch een masker? 
God wil dat we met Hem praten 

zoals we zijn, en niet vormelijk 

of machinaal zeggen wat we 

denken dat Hij wil horen. De 

antwoorden komen niet altijd in 
de vorm die wij verwachten of 

op ons tijdstip. Het kan zijn dat 

God wil dat we zelf ons eigen 

gebed beantwoorden, of het ant-

woord kan nee zijn. En soms 

kan het zijn, dat God wil dat we 
van Hem gaan houden om wie 

Hij is en niet om wat we van 

Hem kunnen krijgen.  

 

Bijbelvers om uit het hoofd te 
leren  

 

Johannes 15:7 "Indien u in Mij 

blijft en mijn woorden in u blij-

ven, vraag wat u maar wilt, en 

het zal u gegeven worden".  
 

Bijbelverzen voor studie  

 

Kolossenzen 3:12-14  

 
1. Wat zijn de belangrijkste din-

gen in de levens van deze men-

sen die hij nog nooit had gezien, 

waarvoor Paulus God dankt? 

2. Waarvoor is dankzegging zo'n 

belangrijk onderdeel van gebed?  
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3. Paulus is niet bang om 

God dingen te vragen in ge-

bed, maar waar vraagt hij 
vooral om? Hoe zouden wij 

moeten bidden voor onze 

vrienden?  

4. Paulus bidt om Gods 

kracht te mogen kennen. 

5. Wat voor soort dingen doet 
die kracht?  

Wat zijn de belangrijkste 

kenmerken van christelijke 

discipelschap in deze verzen?  

 
Suggesties voor gebed  

 

Bid deze keer over gebed zelf, 

en kies de onderwerpen uit 

deze les die u het meest ge-

raakt hebben.  
 

Leidraad voor bijbelstudie  

 

Lees de volgende Psalmen:  

8, 22, 23, 25, 32, 119, 139. 
 

Stel uzelf de volgende vragen:  

1. Welke gedachten deelt Da-

vid in deze psalm met God?  

2. Welke gevoelens uit hij?  

3. Herkent u vergelijkbare 
gedachten en gevoelens bij 

uzelf? 

4. Wat leert deze Psalm God?   

5. Wat leert deze Psalm u 

over uw liefde en houding ten 
opzichte van God? 

 

 
 

 



 
Bijbelstudie  

 

1. De Heilige Geest  
 

Eén van de meest geweldige 

gebeurtenissen in het leven van 

een nieuwe christen is het 

ontvangen van de Heilige Geest. 

Daardoor immers komt het 
leven van God zelf in ons! 

Zelf zijn we niet in staat om een 

werkelijke verandering in ons-

zelf tot stand te brengen. We 

willen wel goed doen, maar zo-
als we in de eerste les hebben 

gezien, zelfs onze beste pogingen 

blijven als een bezoedeld kleed.  

 

Door het ontvangen van de Hei-

lige Geest wordt echter alles an-
ders. Nu kunnen we een nieuw 

hart krijgen. Nu kan ons 

denken elke dag vernieuwd 

worden. Nu kunnen we God 

echt leren kennen, en langzaam 
aan gaan denken, voelen en 

doen zoals Hij. In deze les gaan 

we wat dieper in op de werking 

van de Heilige Geest.  

 

Al in het Oude Testament komt 
de aanwezigheid van de Heilige 

Geest naar voren. Hij was er in 

het begin, bij de Schepping. 

Hij was beschikbaar voor 

mensen met een speciale missie, 
zoals profeten, priesters en 

sommige koningen.  
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Genesis 1:2-3 

1Samuël 16:11-13  

 
In het Oude Testament keek 

men echter met verlangen uit 

naar de dag waarop de 

Heilige Geest beschikbaar 

zou komen voor veel meer 

mensen, als de Messias 
eenmaal zou komen.  

Jesaja 11:1-10        Jesaja 55   

Jesaja 61:1-6     Joël 2:28-32 

Jeremia 31:31-34    

Ezechiel 36:25-27 
 

Jezus zelf was toen Hij op 

aarde leefde vol van de 

Heilige Geest. 

Johannes 1:32-34 

Johannes 7:37-39 

Hij beloofde dat Hij na zijn  

dood de Geest, zijn ‘andere 
Zelf’, zou komen en in 

gelovigen zou gaan leven. 

Hoofdstuk 7 

 

DE HEILIGE GEEST 



 de Heilige Geest vulde alle 

gelovigen die aanwezig waren. 

Handelingen 2  
 

In tegenstelling tot het Oude 

Testament is de Heilige Geest 

nu beschikbaar voor alle 

gelovigen, in plaats van alleen 

voor een paar mensen met een 
speciale taak. De Heilige Geest 

blijft in ons ondanks het feit dat 

wij nog altijd onvolmaakte 

mensen zijn, en is niet langer 

onpersoonlijk, maar getuigt van 
Jezus zelf. 

Johannes 15:26  

 

Jezus zegt dan ook, dat de 

Vader en Jezus zelf in ons 

komen wonen. 
Johannes 14:15-23 

Johannes 17:22-23  

 

2. De vrucht van de Geest  

 
De Heilige Geest komt in ons 

leven met onze bekering. Het is 

Gods Geest die ons hart en ons 

verstand begint te doordringen 

waardoor we alles in een ander 

licht beginnen te zien. Door 
Gods Geest gaan we beseffen 

hoe onvolmaakt we zijn, hoe 

genadig en liefdevol God is, en 

kunnen we waarheid begrijpen.  

 
Galaten 4:6 Johannes 16:7-9,13  

 

Door dit alles worden we tot 

bekering geleid. 

Romeinen 2:4  

Na onze definitieve keuze om  
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ons aan Jezus Christus over 

te geven, begint de Heilige 

Geest in ons te leven te 
werken om er vrucht voort te 

brengen. Zo langde ranken 

aan de wijnstok blijven, 

prodceert het sap van Gods 

Geest langzaam maar zeker 

vruchten. 
 

Galaten 5:22-24 

Johannes 15:1-5 

 

We kunnen deze vruchten 
niet zelf voortbrengen. Maar 

we kunnen wel verhinderen 

dat ze groeien wanneer we de 

Heilige Geest bedroeven of 

uitdoven. 

Efeziërs 4:30 
1 Tessalonicenzen 5:19  

 

Vraag: Hoe denkt u dat de 
Heilige Geest bedroefd zou 
kunnen worden, en hoe zou 
iemand de Heilige Geest in 

zich kunnen uitdoven?  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 3. De gaven van de Geest  

De Heilige Geest is een zeer 

vrijgevige gever. Behalve het 
voortbrengen van vruchten in 

gelovigen, zijn er nog vele 

andere gaven van de Geest. 

Voorbeelden daarvan 

vinden we in: 

2 Timoteüs 3:26 
Ezechiël 37:1-14 2 Petrus 1:21 

1 Korintiërs 12:4-13 Lucas 1:35 

Romeinen 12:3-13 

Lucas 4:14,18 2 Korintiërs 3:18 

Romeinen 6:23  
 

Inspiratie van Gods Woord, de 

vleeswording van Jezus, nieuw 

leven voor mannen en vrouwen, 

het toerusten van Gods mensen 

om zijn priesters in deze wereld 
te kunnen zijn, zijn slechts eni-

ge van de vele gaven van de 

Geest. Zijn hoogste doel is ons 

te laten worden als Christus.  

 
4. Enkele vragen over de 

     Heilige Geest  

 

● Wie heeft de "doop met de 

Geest" (1 Kor. 12:3,13, Rom. 

8:9)?  
● Kunnen we de Geest zeggen 

welke gaven Hij ons moet geven 

(1 Kor. 12:7-11)?  

● Wat is het doel van de 

geestelijke gaven? 
(1 Kor.. 12:7, 14:5)?  

● Wat is de hoogste geestelijke 

gave (1 Kor. 13)?  

● Hoe is het om vervuld te zijn 

met de Geest  (Hand. 5:17-23, 

Luc. 11:13)?  
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Bijbelvers om uit het hoofd 

te leren  

 

Lucas 11:13 "Indien dan gij, 

hoewel gij slecht zijt, goede 

gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal 

uw Vader uit de hemel de 

Heilige Geest geven aan hen, 

die Hem daarom bidden?"  

 
Bijbelverzen voor studie  

1 Korintiërs 12:1-13  

1. Hoe verbindt vers 3 Jezus 

met de Heilige Geest?  
2. Wat leert u van de 

verscheidenheid van gaven 

en de ene bron waar uit ze 

voortkomen?  

3. Wat leren de verzen 8-10 
ons over het soort bedienin-

gen dat we in onze 

gemeenten zouden moeten 

uitvoeren?  

4. Wat betekent "met een 

Geest gedrenkt" zijn (zie ook  



 Joh. 7:37-39)?  

5. Geven deze verzen de indruk 

dat er twee soorten christenen 
zijn: "gewone" en de "met de 

Geest vervulde"?  

6. Vraagt u de Geest om u te 

vullen en u toe te rusten voor 

werken van dienstbetoon met 

de gaven die Hij nodig vindt? 
"Vraag, en u zult ontvangen, 

zodat uw vreugde volkomen zal 

zijn".  

 

Suggesties voor gebed  

Schrijf voor uzelf de twee meest 

belangrijke dingen op waarvan 

u graag zou willen dat de Geest 
die in u doet. Bid daar samen 

over.  

Leidraad voor bijbelstudie  

 

Lees de volgende 

hoofdstukken uit de Bijbel:  

1.  Richteren 13 t/m 16 
(Simson)  

2. 1 Samuël 16 t/m 17 (David)  

3. Handelingen 6 t/m 7 

(Stefanus)  

 

Beantwoord daarbij voor uzelf 

de volgende vragen:  
1. Werden deze personen door 

de Heilige Geest geleid?  

2. Waaraan is dat te zien, en 

wat is het gevolg ervan? 

3. Leren deze hoofdstukken mij 

iets over hoe de Heilige Geest 
kan worden in mijn leven? 
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Aantekeningen 

 
 

 



 H et leven als christen is 

geen op zich zelf staan-

de aangelegenheid 
maar houdt in dat  men zich 

thuis voelt bij anderen in een op 

God gerichte maatschappelijke 

ordening: de Kerk. 

De Kerk heeft een slechte repu-

tatie in de ogen van vele men-
sen, maar het bijbelse idee is 

daarentegen heel opwindend en 

uitdagend. Voorstelling van de 

kerk in het Nieuwe Testament: 

 
Elke voorstelling benadrukt een 

ander aspect van datgene waar-

van de christen deel uitmaakt of 

waartoe de gelovige behoort. 

 

● Het gezin van God (Gal.4:4-7, 
Ef. 2:17-19). 

● De bruid van Christus (2 Kor. 

11:1-3, Ef. 5:25-33, Op. 21:2-8). 

● De tempel van de Heilige 

Geest (Ef. 2:19-21, 1Kor 3:16; 
6:19). 

● Het burgerschap in de hemel 

(Fil. 3:17-21). 

● Het lichaam van Christus 

(1Kor. 12:12-28, 

Rom. 12 :1-14). 
● Gods leger (Ef. 6:10-20). 

 

Functies van de Kerk 

 

● Aanbidding: onze 

verantwoording tegenover God 
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onze verantwoording 

tegenover de wereld waarvoor 

Christus stierf. 
 

Lees 1 Petrus 2:1-12 en zie 

hoe deze drie functies nauw 

met elkaar verbonden zijn. 

 

De eenheid van de Kerk 
 

Jezus bad dat er eenheid 

onder Zijn volgelingen zou 

zijn (Joh. 17:20-21) en zij 

slaagden daar in het begin 
(min of meer) in. 

In de loop van de tijd leidden 

menselijke zwakheid en bij-

zondere nadruk op sommige 

zaken tot het ontstaan van 

verschillende denominaties. 
 

Maar God haat verdeeldheid 

onder Zijn volk! Ondanks 

uiterlijke schijn, is er een 

God gegeven eenheid onder 
alle christenen 

(Efeziërs 4:4-6).  

 

We moeten deze eenheid 

bewaren en waar nodig 

herwinnen.  
 

Het Nieuwe Testament kent 

geen onderscheid tussen 

"geestelijken" en leken. 

Het NT kent geen denomina-
ties. 

 

Hoofdstuk 8 

 

DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP 



 En het Nieuwe Testament is 

heel duidelijk dat alleen "in 

naam" christen zijn niet 
voldoende is! 

 

De Kerk is een één klasse maat-

schappij die alle grenzen van 

sekse, opvoeding, klasse en 

nationaliteit te boven gaat 
(Ef. 2:14-18; Gal. 3:28). 

Zij kent geen verschillen in 

status tussen christenen 

onderling; alleen en onderscheid 

in functies. Liefde is de band die 
ons allen zou moeten verenigen 

(Kol. 3:14). 

 

De Kerk is zowel universeel 

(Mat. 16:18) als plaatselijk 

(Kol. l:2). 
De Kerk is zowel zichtbaar als 

onzichtbaar. 

Bekering en geloof zijn de poort 

naar Gods onzichtbare Kerk 

(l Pet. 2:4) en de doop is het 
uiterlijk teken van de leden van 

de zichtbare Kerk  

(Hand.16:30-3 l). 

 

Uiterlijke belijdenis garandeert 

geen innerlijke toewijding maar 
behoort daarmee samen te gaan 

(Rom. 10:9-10). 

AIs u niet gedoopt bent kunt u 

vragen gedoopt te mogen wor-

den (Mat. 28:19; Gal. 3:26-27). 
 

Dan kunt u deelnemen aan de 

familiemaaltijd, de “Tafel des 

Heren". Jezus gebood zíjn 

volgelingen daaraan deel te 

nemen ter nagedachtenis aan 
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Zijn dood, als een manier om 

te groeien in Zijn genade, en 

als een voorproef van het 
hemelse (l Kor. 1l:232ó). 

 

Verzen om te leren 

 

Leer 1 Kor. 12:27: " Gij nu zijt 

het lichaam van Christus en 
ieder van u maakt daar deel 

van uit". 

Bijbelverzen voor studie:  

 

Het bijbelgedeelte om te be-

studeren: Romeinen 12:1-13.  
 

1. Wat houdt ware aanbidding 

in?  

2. De Kerk is Christus 

(geestelijke) Lichaam op aarde. 
Welke gevolgen brengt dat met 

zich mee? Ziet u die in uw 

plaatselijke gemeente?  

3. Als "ieder lid met elkaar 

verbonden is" (vers 5) wat 

betekent dat dan voor onze 
relaties?  



 4. Volgens Paulus hebben we 

verschillende gaven en 

bekwaamheden. Welke gaven 
heeft u?  Welke gaven heeft u 

volgens de andere mensen in uw 

groep? Hoe worden deze gaven 

gebruikt voor het algemene 

welzijn van de plaatselijke 

gemeente?  
5. Onderzoek de praktische re-

sultaten (vruchten) die in deze 

verzen genoemd worden, die het 

gevolg zijn van een volledige, 

oprechte overgave aan de Heer. 
Weerhoudt iets u ervan om "uw 

lichaam als een offer te geven 

aan God"?  

 

Suggesties voor gebed  

 
Zonder u af met twee personen. 

Bid over het gebruik van de 

gaven die elk van u heeft 

gekregen. Bedenk vervolgens 

wat u graag zou zien dat in uw 
plaatselijke gemeente zou 

gebeuren. Bid ervoor en doe dat 

gedurende de komende week 

elke dag.  

 

Boeken  

Thomas à Kempis: 

De navolging van Christus. 
Philip Yancey: Bidden. 

Richard Foster: Gebed. 

Derek Prince: De pijlers van het 

christelijk geloof. 

Dr. Alex. Wil. Ness: 

Plan voor uw leven. 
Dr. D. Martin LLloys-Jones: 

De Bergrede. 
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Aantekeningen 

 
 

 



 
Verleiding  

 

Verleiding is iets dat wereldwijd 
voorkomt, en zij neemt eerder 

toe dan af, als je christen bent 

geworden: dat is 

vanzelfsprekend want u staat 

nu aan de andere kant.  

Verleiding komt op ons af door:  
"De wereld": dat is de maat-

schappij die God buitensluit 

(1 Joh. 2:15-16).  

"Het vlees": dat is onze gevallen 

natuur (Rom. 7:21-23).  
"De duivel": dat is de tegen God 

gerichte kracht van het kwaad 

(1 Thes. 3:5).  

 

Genesis 3 geeft een opzienba-

rend inzicht in de manier waar-
op verleiding te werk gaat. Ga 

niet voorbij aan de belangrijke 

waarheden die het hoofdstuk 

ons laat zien.  

 
Waar komen de verleidingen 

vandaan? 

 

Omdat we een grote vijand heb-

ben die van buiten komt, Satan: 

geen pretfiguur met gespleten 
hoeven maar de samenbunde-

ling van het kwade, één van 

Gods schepselen die tegen God 

in opstand kwam en die alles 

wat goed is in Gods wereld 
kapot wil maken.  
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Klinkt dit 
ongeloofwaardig?  

 

Jezus wist onmiskenbaar  

dat de duivel bestaat (Mat. 

4:1-11). Religieuze ervaring 
wijst in dezelfde richting 

(1 Petr. 5:8-9).  

 

Hoe komt verleiding tot 

ons?  

 
Zorgvuldig vermomd (Gen. 

3:1). Zij toont nooit Haar wa-

re gedaante. Zij is er op uit 

ons bij verrassing te overval-

len. Satan kan niet scheppen 
alleen maar bederven.  

Satan valt ons aan op de vol-

gende manieren:  

 

1. Het lichaam: door de 

fatsoenlijke behoeftes te 
verdraaien (Gen. 3:6).  

2. De geest: door twijfel te 

zaaien over Gods goedheid (v. 

Gen. 3:1), Zijn Woord (Gen. 

3:1), en Zijn Heiligheid (Gen. 
3:4).  

3. Door ambitie: ofwel door  

Hoofdstuk 9 

 

HET KWADE OVERWINNEN 



 de neiging om tot de top te 

willen behoren (Gen. 3:3-4).  

 
Al deze dingen zijn er op  

gericht de wil te beïnvloeden tot 

ongehoorzaamheid (Gen. 3:6). 

Alleen als we eraan toegeven 

verandert verleiding in zonde.  

 
Wat zijn de gevolgen?  

 

Als we toegeven aan verleiding:  

1. Geeft zij ons een schuldgevoel 

(Gen. 3:7, 9-10).  
2. Treft zij ook andere mensen 

(Gen. 3: 6).  

3. Maakt zij dat God onwerkelijk 

wordt en niet meer welkom, 

(gericht de wil te beïnvloeden tot 

ongehoorzaamheid Gen. 3:8-9); 
zie Jesaja 59:1-2.  

4. Produceert zij angst en 

morele lafheid (v. 10-12).  

5. Brengt zij Gods oordeel over 

ons (Gen. 3:14-19).  
 

Waar is het antwoord?  

 

Vers 15: Jezus, "het zaad van de 

vrouw," vermorzelde de kop van 

de slang op Golgotha. Hij 
doorstond de volledige invloed 

van verleiding en overwon die. 

Hij is levend en leeft in ons als 

overwinnaar (Kol. 2:15). Hij 

biedt ons zijn zedelijke kracht 
aan om onze nederlagen in 

toenemende mate om te zetten 

in overwinningen (Rom. 8:37).  

 

Punten om te onthouden  
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1. Verleiding is geen zonde. 

Er aan toegeven is dat wel.  

2. Jezus werd zwaarder be-
proefd dan welk mens ook, 

maar Hij  

gaf er nooit aan toe (Heb. 

4:15).  

3. Omdat Jezus de strijd won 

op Golgotha, kan Hij onze 
gevechten ook winnen (Heb. 

2: 18).  

4. Er is altijd een uitweg - als 

u er voor open staat (1 Kor. 

10:13). Bid om Zijn hulp als 
verleiding u bezoekt.  

5. U kunt een gevecht verlie-

zen - zelfs vele gevechten - en  

toch de oorlog winnen. Heb 

goede moed; Hij is nog niet 

met u klaar (1 Joh. 3:2-3). 
 

Welke dingen moet u 

vermijden?  

 

1.Flirt niet met de wereld - 
de maatschappij, films, tijd-

schriften, gepraat, houdin-

gen en ambities die uw liefde 

voor Christus doen afstom-

pen.  

2. Spaar uw eigen vlees niet - 
het zelfzuchtige "ik" moet da-

gelijks op het kruis blijven 

zodat de Geest van Jezus 

door u kan schijnen (Gal. 

2:20; Rom. 8:13).  
3. Sluit geen enkel compro-

mis met Satan. Weersta hem 

(Jak. 4:7; 1 Petr. 5:9).  

4. Houd u verre van occulte 

zaken - occulte boeken en 

praktijken moeten beleden  



 worden en worden afgezworen 

(Hand. 19:18-20) Er is niets zo 

belabberd als een halfbakken 
christelijk leven leiden!  

 

Bijbelverzen voor studie:  

 

Het gedeelte om te bestuderen 

is Lucas 4:1-13.  
1. Aan welke verleidingen stond 

Jezus bloot? Welke verleidingen 

zouden dat vandaag de dag 

zijn?  

2. Is er iets belangrijks te 
zeggen over het moment waarop 

en de plaats waar de verleiding 

op uw pad komt?  

3. Jezus haalde verschillende 

bijbelverzen aan om aan de 

verleiding het hoofd te bieden 
(Deut. 8:3; 6:13; 6:16). Wat 

leren we hiervan?  

4. De mens is "gevallen" in de 

hof van Eden (Gen 3). Jezus 

overwon in de woestijn. Welke 
vergelijkingen en verschillen 

ziet u in deze twee gebeurtenis-

sen?  

5. De eerste en de laatste 

woorden van dit bijbelgedeelte 

zijn zeer belangrijk, evenals: 
6. Fil. 4:13: "ik  kan alles door 

Hem die mij kracht geeft."  

 

Gebedstijd  

 
De groep zou kunnen 

overwegen om de mogelijke 

zwakke plekken, waar verleidin-

gen een aantrekkelijke voe-

dingsbodem hebben, in hun 

eigen leven met de anderen te  
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delen en voor elkaar te 

bidden. God zoekt naar heili-

ging in ons leven en biedt 
Zijn Heilige Geest aan.  

 

Boeken  

 

David Pawson: Jezus is 

uniek. Niels de Jong: 
Jezus beter begrijpen.  

John Piper: Waarom moest 

Jezus sterven? 

W. Paul Young: De Uitnodi-

ging. Bijbelse Encyclopedie: 
uitg. Kok-Kampen. 

J.H. Grollenberg: Atlas of the 

Bible, uitg. Elzevier A’dam. 

 

Aantekeningen:  

 
 



 
De gehele bediening van Chris-

tus was er een van dienen. Hij 

kwam niet om gediend te wor
den, maar om te dienen (Mark 

10:45). Hij vond dit onderwerp 

in het Oude Testament in het 

bijzonder in Jesaja 40-55. Daar 

komen met name de volgende 

drie onderwerpen aan de orde: 
 

● Gehoorzaamheid (Jes. 44:1)  

● Getuigen (Jes. 43:12). 

● Volharding (Jes. 43:1-6). 

 
Israël kon deze testen niet met 

goed gevolg afleggen. 

Welk resultaat boeken wij?  

 

Dit was de vorm van leiderschap 

die Jezus toepaste: dienen, 
geen status. 

En Hij zei zijn volgelingen het-

zelfde te doen. 

Joh. 13:12-17 Marc. 10:43-44 

Luc. 22: 24-27  
 

Ieder christen heeft een roeping 

om te dienen. 

Iedere christen heeft een 

bediening. 

Het is onmogelijk een christen 
te zijn en geen bediening te 

hebben. Gebruik het woord 

"dienaar" niet alleen voor 

geestelijken en missionarissen. 

Het is ook op u van toepassing!  
 

Er zijn drie woorden voor  
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"dienaar" (dienstknecht) in 

het Nieuwe Testament en ze 

zijn alle drie van toepassing 
op iedere christen.  

Het eerste woord betekent 

"slaaf".  

1 Petrus 2:16 

Openbaringen 1: 1  

Het beschrijft de totale over-

gave van ieder deel van ons 

leven - huis, werk, liefdesle-

ven, ambities, alles - aan Je-

zus die alles gaf voor ons.  
 

Overdenk Romeinen 12:1-2 

en 1 Korintiërs 6:19-20. 

In de vroegere maatschappij 

had de slaaf geen rechten, 

maar was totaal overgele
verd aan zijn meester. 

De schrijvers van het Nieuwe 

Testament kozen opzettelijk 

dit woord om hun relatie met 

Jezus te beschrijven. Is het 
op u van toepassing?  

Het tweede woord betekent  

Hoofdstuk 10 

 

HET DIENEN VAN CHRISTUS 



 "leider van de eredienst" (het 

woord liturgie stamt hiervan af).  

 
Het spreekt over onze aanbid-

ding (Hand. 13:2). Aanbidding is 

een groot woord. Het houdt ons 

geven in (2 Kor. 9:12), ons geloof 

(Fil. 2:17) op een juiste wijze je 

werk uitvoeren (Rom. 13: 6) en 
zelfs evangelisatie (Rom. 15:16). 

 

Hoe belangrijk is aanbidding 

voor u? Wat vraagt het van u? 

Zet het u aan om met anderen 
over onze Heer te praten? Als 

dat niet het geval is dan ver-

schraalt uw geloof.  

 

Het derde woord betekent 

"helper"; ons woord diaken 
stamt daarvan af. Het wordt 

overal  gebruikt om alle soorten 

praktische hulp te beschrijven. 

Het beschrijft onze relatie met 

medechristenen en met degenen 
die het nog niet zijn (2 Kor. 4:5). 

Gevangenen bezoeken (File

mon:13; Hand. 19:22) soep uit-

delen, en prediken, worden 

allemaal "helpen" genoemd 

(Hand. 6:1,4). 
Sinds Jezus komst moeten we 

het heilige en wereldse niet als 

op zich zelf staande zaken zien. 

"Zo moet men ons beschouwen: 

als dienaren van Christus" 
(1 Kor. 4:1).  

 

Vraag uzelf af welk verschil het 

christen-zijn voor u met zich 

mee heeft gebracht met 

betrekking tot oprechtheid,  
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aanbidding en praktisch 

helpen.  

 
Vers om te leren  

 

Leer Rom. 12:1 "Ik vermaan 

u dan broeders, met beroep 

op de barmhartigheden 

Gods, dat gij uw lichamen 
stelt tot een levend, heilig en 

Bijbelstudie                          

  

Het gedeelte voor de 
bijbelstudie is 

Hand. 5:40-6:8.  

Wat motiveert deze mensen 

om God te dienen? Hoe staat 

het met u?  

Hoeveel vormen van 
dienstverlening worden hier 

genoemd?  

Zijn de "geestelijke" taken 

belangrijker dan de fysieke?  

Welke geestelijk kwalificaties 
waren nodig voor hen die 

maaltijden wilden verzorgen? 

Pas dit toe op uw gemeente of 

groep.  

Hoe kwam het dat de 

discipelen in aantal toenamen 
in Jeruzalem?  

Waar bent u nu bij betrokken 

en zou u dat niet zijn als u 

geen christen was?  

Op welke nieuwe taken op het 
gebied van gemeenschap en 

dienstbaarheid gaat ieder van 

u zich toeleggen na deze korte 

cursus? Wees specifiek!  

 

 



 Gebedstijd  

 

De deelnemers van de groep 
zouden met elkaar kunnen 

spreken over de gebieden, waar-

op we mogelijk geroepen zijn om 

Christus te dienen (zie vraag 7 

hierboven) en voor elkaar te bid-

den om inhoud te gaan geven 
aan deze nieuwe gebieden van 

gemeenschap en dienen.  

 

Boeken 

 
John Piper: De vreugde van 

God. 

Andrew Murray: Het Allerheilig-

ste of Ziende op Jezus. 

Andrew Wommack: Je hebt het 

al. 
Ds Willem J.J. Glashouer: Zie, 

Hij komt! 

David Pawson: Sleutels tot de 

Bijbel. 

Derek Prince: Gods Kerk 
herontdekt. 

Charles Colson: Born Again. 
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Aantekeningen 

 

 


