Bijbelcursus “De Brug”
Waarom?
Waarschijnlijk heeft ieder van jullie een eigen unieke reden om meer over de Bijbel te willen
weten. Dat is mooi. Zo kunnen we elkaar aanvullen in het bestuderen er van.
Een praktische opmerking vooraf: In het cursusmateriaal is gekozen voor de “jij”-vorm. Maar als
u tijdens de bijeenkomsten liever met “u” aangesproken wordt, kunt u dat gewoon aan het
begin aangeven bij de cursusleider!
Wat?
Deze cursus is speciaal bedoeld om je kennis te laten maken met de Bijbel en met Jezus
Christus. We proberen enkele van de meest fundamentele vragen over het christendom te
beantwoorden. De opzet is zo dat je die antwoorden zelf, en met groepsgenoten samen, kunt
ontdekken in de Bijbel.
Hoe?
Elke les in dit boekje is op dezelfde manier opgebouwd:
 Zelf de Bijbel lezen met een paar korte inleidingen.
 Vragen beantwoorden en die antwoorden met elkaar bespreken.
 Een klein beetje huiswerk hoort erbij. Dat kun je zelf uitbreiden zoveel je wilt.
Wees niet bang om deel te nemen aan de gesprekken. Jouw inzichten en jouw vragen zijn
waardevol en helpen de andere deelnemers.

Uitgave van de evangelisatie commissie van de Hersteld Hervormde Kerk.
Gebaseerd op een eerder uitgegeven cursus van de Stichting Wereldwijde Bijbelverspreiding
The Bible League en de Stichting tot Bevordering van de Evangelieverkondiging in België.
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Les 1 - De Bijbel
Inleiding
Wat is waarheid? Waarom zou de Bijbel waar zijn? Waarom is hij anders dan alle andere
religieuze boeken? Wat maakt dit Boek het meest gelezen boek ter wereld? Hoe kan het dat er
zo veel mensen zijn die erin geloven? Is het echt Gods Woord?
Belangrijke vragen. Want als de Bijbel waar is, dan moeten we er wat mee!
Laten we enkele gegevens over de Bijbel op een rijtje zetten:
 De Bijbel heeft twee delen:
o Het Oude Testament, geschreven vóór de geboorte van Jezus. Het bestaat uit 39
boeken.
o Het Nieuwe Testament, geschreven ná de geboorte van Jezus. Dit bestaat uit 27
boeken.
 Deze 66 boeken zijn geschreven in 2 talen over een periode van ongeveer 1500 jaar,
door meer dan 40 heel verschillende personen. En het is toch één geheel. Dit is uniek.
 Er staan honderden gedetailleerde profetieën die gaan over de toekomst van
individuele naties (zoals Israël, Egypte, Syrië, enz.), van bepaalde steden of van heel de
mensheid. Deze profetieën zijn al voor een groot deel uitgekomen.
 Zo staan er ook ongeveer 300 voorspellingen in het Oude Testament over Jezus. Deze
zijn vele jaren later uitgekomen. Zoals de plaats waar Hij geboren zou worden, de
familie waaruit Hij zou voortkomen, enz.
 Het is geen geschiedenisboek, maar andere oude geschriften en archeologische
vondsten bevestigen wel de historische details.
 De vondst van de Dode-Zeerollen rond 1950 liet zien dat de huidige tekst van het Oude
Testament, meer dan 2000 jaar oud, zeer betrouwbaar is overgeschreven.
Er is dus alle reden om je in dit Boek te verdiepen! En alle reden om de boodschap serieus te
nemen.
Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om de weg in de Bijbel te kunnen vinden. In het begin
kan dat lastig zijn. Daarom staat hieronder een korte uitleg.
Zoals gezegd bestaat de Bijbel uit 66 boeken. In de meeste Bijbels kun je voorin de
inhoudsopgave vinden. Daar staan de Bijbelboeken op volgorde, met de bladzijde waarop je het
begin van elk boek kunt vinden.
Een Bijbelboek heeft hoofdstukken en die hoofdstukken bestaan weer uit verzen. Deze indeling
is later toegevoegd om het zoeken makkelijker te maken. Meestal wordt een vers aangeduid
met een dubbele punt ervoor.
Een voorbeeld: Johannes 3:16 (of in afgekorte vorm: Joh. 3:16). Dit betekent dat je
moet kijken in het Bijbelboek “Johannes”. Dan naar het 3e hoofdstuk gaan en daarvan
het 16e vers lezen.
Als er staat Johannes 3:16-20, betekent het dat je in het Bijbelboek Johannes, in
hoofdstuk 3, de verzen 16 t/m 20 moet lezen.
Achterin dit boek vind je een bladwijzer en een Bijbelwijzer die je kunt uitknippen.
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1A Opgeschreven
De Bijbel staat vol woorden, zinnen, teksten. Hoe moeten we die opvatten? Zijn dat
mensenwoorden? Woorden misschien van wijze mensen, maar waarvan je toch uiteindelijk
kunt zeggen: “Dat is hun mening”? Of zijn het de woorden van God? Zijn het woorden waarvan
je uiteindelijk moet zeggen: “Dít is waar!”?
Daar komt nog een vraag bij: Wie bepaalt dat? Kunnen we dat zelf uitmaken? Het beste kunnen
we luisteren naar wat de Bijbel er zelf over zegt.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Jeremia 1:4-9
Openbaring 1:9-19
Lukas 1:1-4

Vragen:
Hierboven staan drie stukjes uit de Bijbel.
1. In de eerste twee stukjes wordt de vraag beantwoord of het in de Bijbel gaat om
mensenwoorden of om woorden van God. Wat staat daarover?
a.

b.

2. Het derde stukje laat zien dat de Bijbelschrijvers niet over één nacht ijs gingen als ze
geschiedenissen opschreven. Waaruit wordt dat duidelijk?

Bespreking:
- Vergelijk de antwoorden en vertel elkaar waarom je dit opgeschreven hebt.
- Hoe sta jij tegenover de Bijbel? En hoe staan andere mensen die je goed kent er
tegenover?
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1B Nauwkeurig en krachtig
De woorden in de Bijbel zijn dus de woorden van God. Maar hoe moet je dat nu precies zien?
Geldt dit van álle woorden in de Bijbel? Als dat zo is, dan kun je zeggen: “de Bijbel is Gods
Woord”!
Maar hoe nauwkeurig is het, hoe betrouwbaar? En heeft dan elk woord in de Bijbel een doel?
In ons omgaan met de Bijbel maakt het een heel groot verschil of het Gods Woord is of niet.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
2 Timotheüs 3:16
Lukas 3:1-2
Johannes 20:29-31
Hebreeën 4:12
Vraag:
1. Hierboven staan vier stukjes uit de Bijbel. Bij ieder stukje passen 2 van deze 8 woorden:
Controleren mogelijk; Nut; Doordringend; Alles; Kracht; Geloof; Nauwkeurig; Doel.
Schrijf op welke woorden bij welk Bijbelgedeelte passen. Dubbel mag.
2 Tim. 3:16
Luk. 3:1-2
Hebr. 4:12
Joh. 20:29-31

Bespreking:
Neem de teksten er weer even bij en vertel elkaar waarom je welke woorden bij die tekst koos.

Delen met elkaar:
 Deel met elkaar waardoor je belangstelling gekregen hebt voor de Bijbel.

Gebed:
God spreekt met ons door Zijn Woord, de Bijbel. Wij kunnen met God spreken door
gebed.
Schrijf hier iets op waar je dankbaar voor bent. En ook wat je aan God zou willen vragen
naar aanleiding van deze les.
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Dankbaar:
Vraag:

Kerntekst: Schrijf Psalm 119:105 uit.

Huiswerk:
- Leer de kerntekst uit je hoofd.
- Schrijf eens op hoe je denkt dat God is.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 2 - Wie is God?
Inleiding:
Bijna alle mensen weten dat de Chinese Muur bestaat, maar waarschijnlijk heeft (bijna)
niemand van ons hem gezien. Hoe weten we dan dat er zo’n muur is in China? En hoe weten we
hoe die muur eruitziet? Dat kan op verschillende manieren. Je hebt misschien een keer iets over
de muur gelezen in de krant, gehoord en gezien op TV, of kennissen zijn er geweest en vertellen
erover. Je kunt er foto’s van bekijken op internet, enz. Hoewel we er nooit geweest zijn, kunnen
we toch zeker weten dat de Chinese Muur bestaat en hoe hij eruitziet.
God is een Geest. Wij kunnen Hem niet zien. Hoe weten we dan dat Hij bestaat? En hoe kunnen
we weten hoe Hij is?
Net als bij de Chinese Muur hoeven we God niet letterlijk met onze ogen te zien, om te weten
dat Hij bestaat. Er zijn meerdere manieren om te weten te komen wie Hij is:
- Door het zien van de geweldig ingewikkelde en prachtige natuur.
- Door ons geweten, waarmee we beseffen dat er een hogere maatstaf van goed en
kwaad is dan wijzelf.
- Door te zien in het leven van anderen welke invloed Hij op hen heeft.
- Door het lezen over God in de Bijbel, het Woord van God.
- Door het lezen in de Bijbel over Jezus. Hij die God is, is Mens geworden en heeft op
aarde geleefd. Jezus zegt in de Bijbel: Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.
- Door Hem persoonlijk te kennen en Zijn leiding te ervaren in je leven.
De laatste drie dingen hebben, zoals je ziet, alles te maken met de Bijbel. In de vorige les
hebben we gezien dat de Bijbel het Woord van God is. Daarom kan het ook niet anders dan dat
je juist uit de Bijbel het beste te weten kunt komen wie God is.
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2A Hoe is Zijn Naam?
Jij hebt een naam, zodat je te onderscheiden bent van anderen. Dat hoeft bij God niet, want Hij
is uniek. Toch staan er in de Bijbel heel veel namen van Hem. Waarom is dat? Die namen
gebruikt God om ons te vertellen wie Hij is. De naam die God Zichzelf heel nadrukkelijk geeft is
JHWH (JAHWEH of JEHOVA). Deze naam wordt ook het meest voor Hem gebruikt in de Bijbel. In
de Bijbelvertalingen wordt het geschreven als HEERE (of HEER, of HERE), met allemaal
hoofdletters. Een Naam met een heel diepe inhoud. Maar we komen in deze les ook andere
namen tegen. En dat zijn dan nog lang niet alle namen van God die in de Bijbel staan.
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Exodus 3:13-15 (JHWH)
Genesis 17:1 (El Shaddai)
Jesaja 54:5 (Jahweh Sebaoth)
Jesaja 9:5-6 (Verschillende namen)
Mattheüs 28:19 (Vader, Zoon, Heilige Geest)
Vragen:
1. Wat vertellen deze namen over God?

2. Wat is anders dan je verwacht had?

Bespreking: Vergelijk de antwoorden met elkaar.
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2B Hoe is God?
Behalve door Gods namen, kun je vanuit de Bijbel ook op andere manieren leren wie Hij is.
Belangrijk daarvoor zijn de geschiedenissen. Wat God doet zegt iets over hoe Hij is. Maar er zijn
ook Bijbelgedeelten, waarin specifiek ingegaan wordt op één of meerdere eigenschappen van
Hem. Hieronder een paar van die gedeelten.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Jesaja 6:1-8
Psalm 139:1-12
Psalm 11:5-7
Psalm 100:5
1 Johannes 4:7-12

Vragen:
1. Wat vertellen deze verzen je nog meer over God? Schrijf de nieuwe dingen op die je
over Hem leest.

2. Roept dit vragen bij je op? Zo ja, welke vragen?

Bespreking: Vergelijk de gegeven antwoorden met elkaar en bespreek samen de vragen die je
misschien hebt.
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Delen met elkaar:
 De onverwachte dingen die je tegenkwam in deze les.
 Of de gedachten over God, die je thuis opgeschreven had, nu veranderd zijn.
Gebed:
Aan deze geweldige, almachtige God mogen wij dingen vragen die we nodig denken te
hebben. Met Hem mogen we onze blijdschap en ons verdriet, enz. delen. Hem mogen
we danken. Hij hoort je, Hij kent je, Hij ziet naar je om.
Noem één of meer dingen waarvoor je nu wilt bidden of danken:

Kerntekst: Schrijf Johannes 1:18 uit.

Huiswerk:
- Leer de kerntekst uit je hoofd.
- Lees Psalm 8.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 3 - Waarom leef ik?
Inleiding:
Bijna iedereen heeft zich wel eens afgevraagd: “Wat is de zin van het leven?”
We vragen ons dat af over het menselijk leven in het algemeen, en in het bijzonder over ons
eigen leven.
We bedenken theorieën over de oorsprong van het leven en er wordt over gediscussieerd in
tijdschriften en kranten en bij het nieuws.
Wat is het leven eigenlijk?
Sommige mensen geloven dat er geen God is en dat alles toevallig is ontstaan, ook wij als mens.
Anderen geloven in reïncarnatie, het steeds opnieuw in een andere vorm geboren worden,
totdat de volmaaktheid wordt bereikt.
Veel mensen – misschien wel de meeste mensen – geloven in God, maar hun meningen over
Zijn bemoeienis met de mensheid lopen ver uiteen.
Is het leven een hopeloze en zinloze kringloop, die eindigt in een doelloze dood? Is het een
overleven van alleen de sterksten?
Waarom is het leven belangrijk? Waarom zijn wij belangrijk – of zijn we het niet?
God Zelf beantwoordt deze vragen voor ons in de Bijbel.
Daarin ontdekken we het begin en het doel van al het leven en de bijzondere waarde van een
mensenleven.
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3A Hoe begon het allemaal?
De Bijbel beschrijft eenvoudig een enorme gebeurtenis: Het begin van hemel en aarde. Het
begin van “leven”.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Genesis 1 en 2:1-8

Vragen:
1. Wat vertellen deze hoofdstukken je over de oorsprong van het leven?

2. Wat staat je aan of wat staat je niet aan in deze weergave van het begin van het leven?

3. Wat staat er in Genesis 2:1-3 over de zevende dag van de (scheppings)week?

Bespreking: Bespreek de bovenstaande vragen en antwoorden met elkaar.
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3B Wat is de mens?
We hebben gelezen dat de wereld begint bij God. Hij heeft alles gemaakt. Aan het einde van die
ontzagwekkende gebeurtenis gaat het over de mens. Hoe God de mens in de wereld geplaatst
heeft. En ook hoe Hij die mens bedoeld heeft.
Het gaat dus over jou en mij.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Genesis 1:26-27 en 2:18-25
Psalm 8
Psalm 139:13-17

Vragen:
1. Wat zeggen deze verzen over het leven van ieder mens en van jou persoonlijk?

2. Maken deze teksten dat je jezelf belangrijk voelt? Waarom wel of waarom niet?

Bespreking: Neem de opgeschreven antwoorden met elkaar door.
Delen met elkaar:
 Deel met elkaar iets nieuws wat je hebt ontdekt door het bestuderen van de
Bijbel in deze les.
 Deel met elkaar of je God dankbaar bent dat Hij je geschapen heeft en
waarom.
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Gebed:
Schrijf hier iets op van wat je God zou willen vragen. Ook iets van de afgelopen week
waar je dankbaar voor bent.
Vraag:
Dankbaar:

Kerntekst: Schrijf Psalm 8:2 uit.

Huiswerk:
- Leer de kerntekst uit je hoofd.
- Lees Genesis 2:8-17 en denk er alvast eens over na.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 4 - Een kloof tussen God en mens
Inleiding:
Met grote snelheid wordt een patiënt door de deuren van een bekend ziekenhuis
binnengereden; slachtoffer van een hartaanval. Het ziekenhuispersoneel is gewend aan
zulke crisissituaties en werkt efficiënt en professioneel. Iedere seconde telt, elke
beweging is van belang. En terwijl de artsen en verpleegkundigen de modernste
instrumenten en technieken aanwenden, wordt door de wanhopige familie daarbuiten
vurig gebeden om behoud van het leven.
Na lange tijd zwaait de deur van de spoedbehandelkamer open en een dokter komt
vermoeid naar buiten. Hij kijkt de familie aan en zegt somber: “Het spijt me echt, maar
ik heb geen hoopgevende boodschap voor u. We hebben alles gedaan wat we konden.”
Onze eigen ervaring, of een vluchtige blik in de krant, of wat flarden van nieuwsberichten maakt
overduidelijk dat de wereld zoals beschreven in Genesis 1 totaal verschilt van de werkelijkheid
die wij nu kennen.
Nu is er ziekte en dood. Moord en oorlog en gruwelijk onrecht zijn een verschrikkelijke
werkelijkheid. Ook in het gewone dagelijkse leven worden we gekweld door vermoeidheid en
frustraties. Beloften worden verbroken. Er zijn misverstanden. Mislukking is aan de orde van de
dag. Ons dagelijkse bestaan is een aaneenschakeling van teleurstellingen.
Hoe is het zo ver gekomen met de goede en heerlijke schepping? Dat gaan we in les 4A
ontdekken. In les 4B gaan we zien wat de gevolgen van de zondeval betekenen.
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4A De proef
De “boom van de kennis van goed en kwaad” was een proef waardoor de mensen hun
gehoorzaamheid aan hun Schepper konden bewijzen.
Ongehoorzaam zijn en eten van de boom zou vreselijke gevolgen hebben. Ze zouden daarmee
het kwade doen en het kwaad ook door ondervinding leren kennen. Met de dood als straf.
Gehoorzaam zijn en niet eten zou hun liefde voor God tonen. Daarmee zouden ze het goede
doen. Dan zou het zo goed blijven als het was.
In deze les gaan we kijken wat de keus van de mensen was.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Genesis 2:8-17
Genesis 3

Vragen:
1. Welke listen en verleidingen gebruikte de satan (die de slang als medium gebruikte) om
de vrouw en de man te misleiden? (vers 1, 4, 5 van Genesis 3)
Vers 1

Vers 4

Vers 5

2. Wat was de kern van het kwaad / de zonde die de vrouw en de man bedreven?

3. Wat gebeurde er toen Adam en Eva hoorden roepen (vers 8 en 10)?

4. Hoe reageerden Adam en Eva toen God hen ondervroeg (vers 12 en 13)?
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5. In de verzen 16 tot 24 heb je gelezen wat Gods straf is voor het overlopen van de mens
van God naar satan. Net zoals God gezegd had: De dood. Eerst was alles mooi, sterk en
levend. Voortaan zal ziekte, zwakte en de dood de toon aangeven. Alles is het gevolg
van het feit dat nu de relatie tussen God en mens dood is. En dat er tussen God en mens
een grote kloof is ontstaan. Zet achter ieder gevolg in welk(e) vers (verzen) het staat:
a) Zwangerschappen zullen moeilijk worden en bevallingen pijnlijk.
b) De man-vrouw verhouding zal makkelijk verstoord kunnen raken.
c) De aarde is vervloekt geworden en zal ook schadelijke dingen voortbrengen, die pijn
doen of dodelijk zijn.
d) Werken zal een vermoeiende en zware bezigheid worden.
e) De mens zal weer “tot stof worden” (sterven).
f)

Kleding wordt noodzakelijk i.v.m. schaamte en schadelijke lusten.

g) De “Boom van Leven”, eeuwig leven, wordt onbereikbaar voor de mens.
6. Lees je in vers 14 en vooral vers 15 midden in deze narigheid een lichtpunt van hoop?
Een belofte van God voor mensen die vrienden van de Satan waren geworden? Probeer
die in eigen woorden op te schrijven.

Bespreking: Neem de vragen en antwoorden met elkaar door.
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4B Wat houdt de dood in?
In Genesis 3:19 lazen we dat we als gevolg van de zondeval weer tot stof zullen worden. Dit
betekent, zagen we, dat voortaan ziekte, zwakte en de dood de toon aangeven. Dat ons lichaam
uiteindelijk sterft en tot stof vergaat. Dan gaat het dus over de dood van ons lichaam. Maar is
dat alles wat we kunnen zeggen over de dood?

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Psalm 14:1-3
Romeinen 3:10-12
2 Korinthe 5:10
Openbaring 20:11-15

Vragen:
1. In les 4a werd al aangestipt dat de lichamelijke dood het gevolg is van het feit dat de
relatie tussen God en mens dood is. Je zou dit de geestelijke dood kunnen noemen. Hoe
merk je volgens de eerste twee stukjes dat de mensen geestelijk dood zijn?

2. Geef in je eigen woorden weer wat de laatste twee Bijbelgedeelten zeggen over het
derde aspect van de dood.

3. Gelden de drie vormen van de dood voor álle mensen (en dus ook voor jou en mij?)

Bespreking: Neem de bovengenoemde vragen en de antwoorden met elkaar door.
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Delen met elkaar:
 Overweeg met elkaar wat je over God, de mensen, de zonde en de satan
geleerd hebt in deze les.
 Hoe ervaar je het, na wat we te weten gekomen zijn in deze les, dat God al
je gedachten kent, je woorden hoort en je daden ziet?
Gebed:
Schrijf hieronder op wat je deze keer tegen God zou willen zeggen.

Heeft God één of meer van je gebeden van vorige week verhoord? Wil je er iets over kwijt?

Kerntekst: Schrijf 2 Korinthe 5:10 uit.

Huiswerk: - Kijken of het waar is.
We hebben in de les gezien dat elk mens zondig is. Ga deze week eens na of het klopt dat dit
ook voor jou geldt.
Wil je weten of je tegen God gezondigd heb, dan kun je de Tien Geboden lezen (Exodus 20:317). Hierin lees je wat God van je vraagt. Op de volgende bladzijde staan ze in verkorte vorm,
met uitleg vanuit andere delen van de Bijbel erbij.
Let er de hele week op, bij alles wat je denkt of zegt of doet, of je gehoorzaam bent aan
Gods Wet. Dan kom je er vanzelf achter of je wel of niet een zondaar bent.
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1. Je mag geen andere goden vereren.
Je mag op niets of niemand anders je vertrouwen stellen dan op God, jouw almachtige
Schepper. En je moet alles doen om Hem te eren.

2. Je mag geen afbeeldingen van God maken of vereren.
Want afbeeldingen van Hem zijn altijd minder dan wie Hij echt is. Dus zou je Hem
daarmee omlaag halen. Daarom mag je ook niet ánders over God denken (denkbeelden) dan Hij is, en je mag Hem niet ánders dienen dan zoals Hij het van je vraagt.

3. Misbruik Gods Naam niet.
Als je één van Gods namen zomaar, als stopwoord, gebruikt, of als een scheldwoord,
tast je daarmee God zelf aan.

4. Laat de rustdag een heilige dag voor je zijn.
De rustdag is een geschenk van God aan de mens, daarom moet je deze dag aan Hem
wijden. Je mag niet je eigen werk doen, maar in plaats daarvan mag je rusten en meer
leren over God en je relatie met Hem voeden.

5. Eer je vader en je moeder.
Je moet het gezag in liefde erkennen, in het gezin, in de maatschappij en overal waar
van gezag sprake is. (Dit geldt zolang het gezag van ouders en anderen niet tegen Gods
wil in gaat.) Het erkennen van gezag heeft alles te maken met het erkennen van Gods
gezag. Bovendien, zonder gezag worden gezin en samenleving heel onveilig.

6. Je mag niet doodslaan.
Je mag dus ook niet haten, schelden, wrok koesteren of expres leed veroorzaken. Deze
dingen zijn namelijk het begin van doodslaan.

7. Je mag het huwelijk niet breken.
In het huwelijk moet je elkaar liefhebben en trouw blijven. Seksualiteit in woorden,
gedachten en daden mag alleen plaats hebben binnen de veilige grens die God heeft
gegeven, namelijk het huwelijk.

8. Je mag niet stelen.
Stelen kan op veel manieren. Bijvoorbeeld gewoon wegpakken, oneerlijk handel
drijven, afpersen, belasting ontduiken, winkeldiefstal, oneerlijk ruilen, spieken, enz.

9. Je mag geen vals getuigenis spreken.
Je mag in publieke zaken (zoals voor een rechtbank) niet oneerlijk spreken of met
halve waarheden, en het mag ook niet in je privéleven. Daarom verbiedt God liegen,
roddelen, lasteren, woorden verdraaien, een onschuldige de schuld geven, enz.

10.Je mag niet begeren.
Je mag niet je zinnen zetten op iets wat van iemand anders is. In het verlengde hiervan
mag je helemaal niets verlangen wat tegen Gods wil in gaat. Daarom mag je ook niet
daarover fantaseren of jezelf erdoor gevangen laten nemen (verslaving).

God heeft ons zuiver en goed geschapen. Zo wil Hij ons ook nu hebben: zuiver en goed tot in
het diepst van ons hart. Daarom wil Hij dat we Hem eenvoudigweg gehoorzamen. Tegelijkertijd
Zijn Gods voorschriften heel wijs en goed. Want de zonde, ook de kleinste, maakt alles kapot.
De Heere Jezus gaf een heel korte samenvatting van de Wet:
U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel
uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, aan dit gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Kortom: LIEFDE, dat is wat God wil. Wat zou het er op aarde anders uitzien als iedereen God en
elkaar liefhad. Want “de liefde doet de naaste geen kwaad”.
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Les 5 - Bruggen die te kort zijn
Inleiding:
Sinds de zondeval is er een kloof tussen God en ons mensen. Bewust of onbewust hebben we
allemaal een besef dat deze kloof er is. En dat het pas goed met ons is, als de kloof is overbrugd.
Als we weer bij God komen.
Steeds opnieuw proberen wij mensen om de kloof tussen onszelf en God te overbruggen. Er zijn
niet voor niets zoveel religies. Al deze religies proberen het op hun eigen manier. Ook mensen
die zeggen christen te zijn, proberen vaak op hun eigen manier God te zoeken en zo de kloof
tussen Hem en ons te overbruggen.
Lukt dit ook echt? Alleen al als je ziet hoe veel godsdiensten er zijn, dan moet je wel
concluderen dat wij mensen blijkbaar niet weten hoe de brug naar God gelegd moet worden.
Het blijkt ook in alle menselijke pogingen, dat er frustratie en desillusie komt, als je merkt dat
het niet werkt. Die zelfgebouwde bruggen blijken te kort te zijn. Ze geven geen echte oplossing
voor een bedrukt geweten, tegenslagen, ziekte of dood.
Aan de andere kant gebeurt het ook dat het bouwen van een eigen brug mensen hoogmoedig
en ongenaakbaar maakt, omdat ze menen heel wat bereikt te hebben.
Hoe komt het dat elke brug die wij zelf proberen te slaan uiteindelijk in het niets eindigt? Dit
komt doordat de scheiding die er door onze zonden is gekomen, zo ontzaglijk groot is. Gelukkig
staat er in de Bijbel dat er één Brug is die wél de scheiding kan overbruggen en God de Vader
kan bereiken. Het initiatief voor die Brug komt bij Gód vandaan. Die Brug gaan we ontdekken in
les 6.
Maar eerst, in deze les 5, gaan we een paar andere bruggen onderzoeken. Deze zijn heel
populair. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Toch schieten ze uiteindelijk volledig te kort. We
gaan zien waarom.
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5A De “religiositeitsbrug”
Veel mensen proberen vanuit zichzelf God te bereiken door religieus te zijn. Dat kan
bijvoorbeeld door vormen van spiritualiteit en meditatie. Anderen proberen met God in contact
te komen door allerlei rituelen. Weer anderen denken dat het voldoende is om maar bij een
kerk te horen, enz. Het kenmerk is dat het altijd gaat in de richting vanuit jezelf naar God. Kan
zo’n brug van religiositeit de kloof van het kwaad overbruggen?
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Jesaja 45:18-22
Jesaja 47:12-15
Handelingen 17:16-31
Vragen:
1. Waarom heb je er volgens Jesaja 45:18-22 niets aan om andere goden te vereren?

2. Door de zondeval is het directe contact tussen God en mensen verbroken. Als we nu
contact zoeken met de geestelijke wereld komen we bij de demonen uit. Waarom is
het contact zoeken met engelen of geesten/demonen volgens Jesaja 47:12-15 hopeloos
en gevaarlijk?

3. Handelingen 17:16-31: De mensen in Athene waren enorm religieus. In vers 24 en 25
vertelt Paulus hen iets over de grootheid van de ware God. In vers 26-28 laat hij zien
hoe het komt dat de mensheid zo religieus is. In vers 29 zegt hij dat de ideeën die in
onszelf opkomen over de Godheid Hem geen recht doen. Dan volgt er in vers 30 een
dringende oproep tot bekering. Waarom is die bekering nodig?

4. Welk probleem wordt door niet één buitenbijbelse religie opgelost? Denk aan vorige les.

Bespreking: Neem de vragen en antwoorden met elkaar door.
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5B De “goedewerkenbrug”
Sommigen proberen tot God te komen door het doen van goede werken. Door een zo goed
mogelijk leven te leiden. Bijvoorbeeld mensen in nood helpen, geen overlast bezorgen, ieder
het zijne geven. Of, als we kerkelijk zijn, proberen ons netjes aan de regels te houden. Maar
kunnen we hiermee zelf een brug bouwen naar God toe, zodat Hij wel tevreden met ons moet
zijn?
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Markus 7:1-8
Markus 10:17-21
Lukas 18:9-14
Achtergrondinformatie: Tollenaars waren, in de tijd dat Jezus op aarde was, belastingambtenaars in
dienst van de vijand. Zij hadden de naam zichzelf te verrijken ten koste van hun medeburgers. Farizeeërs
en wetgeleerden wilden juist zo goed aan de regels voldoen, dat ze zelf allerlei extra wetjes maakten.

Vragen:
1. Zou je de jongeman in Markus 10 als een “goed” mens beschouwen?

2. Was hij goed genoeg om in de hemel te komen? Waarom wel/niet?

3. Wat was het verschil tussen de farizeeër en de tollenaar in Lukas 18?

4. Wat betekent het om iets alleen maar “voor de vorm” te doen?

Bespreking:

-

Vergelijk de antwoorden met elkaar.
Zou ooit iemand zichzelf kunnen verlossen door goede werken te doen?
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Delen met elkaar
 Ben jij wel eens eerder opzoek gegaan naar God of “het hogere”? Welke
manieren heb je geprobeerd? Gaf dit werkelijk rust en vrede?
 Wat vind je eventueel verwarrend aan deze “te korte bruggen”?
 Op welke manier zouden we wél verlost kunnen worden?

Gebed:
- Noem je zorgen en gebedsvragen tegen de groep. Misschien ook n.a.v. deze les?
- Misschien wil je ook graag bidden om wijsheid en goed begrijpen als je verder uit de
Bijbel wilt leren?

Kerntekst: Handelingen 17:30. Schrijf maar uit.

Huiswerk:
 Leer zo mogelijk de kerntekst uit je hoofd.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 6 - De enige Brug
Inleiding:
In les 4 en 5 ontdekten we, dat wij niet in staat zijn om vanuit onszelf de kloof tussen ons en de
Heere God te dichten. De afstand tussen hemel en aarde kan niet overbrugd worden door
alleen maar religieus te zijn of door goede werken te doen.
Maar… God heeft vanaf Zijn kant voor een brug gezorgd die wèl voldoet!
Om nog een ander beeld te gebruiken: We zijn door de zondeval gevallen in de put van de
zonde. Deze is voor ieder van ons te diep om er op eigen kracht uit te komen. Hoe zullen we er
ooit uit verlost worden? We hebben iemand nodig die de put kent, die in de put komt om ons
op te zoeken en te redden, maar er toch niet in gevangen zit.
Ergens in een diepe put, daar lig je. Je bent erin gevallen en het lukt je niet om eruit te
komen. De put is diep en modderig en wat je ook probeert, het lukt niet. Wanhopig roep
je om hulp. Na een tijd wachten zie je iemand bovenaan de put. Het is een boeddhistisch
monnik. “Ach”, zegt hij, ”ben je in put gevallen? Weet je wat je moet doen? Ga
mediteren, dan zal je geest vrij worden.” Na nog een bemoedigend knikje, vervolgt de
monnik zijn weg. Bedroefd blijf je achter. Nog eens roep je. Dan verschijnt er een Imam
bovenaan de put. “Het is de wil van Allah, dat je in deze put zit”, roept hij. “Je moet in
Allah geloven, en goed leven. Bovendien moet je de 5 zuilen van de Islam gebruiken om
uit de put te klimmen. En misschien… dat Allah je dan een beter bestaan geeft in het
hiernamaals.” Verbijsterd over zo'n advies kijk je omhoog. Je voeten zitten zo hopeloos
vast in de modder.
De Imam is nauwelijks weg of een atheïst verschijnt bovenaan de put. Hij kijkt naar
beneden en trekt zich weer terug. “Help me!”, roep je. “Nee”, zegt de atheïst, “ik kan je
niet helpen. Je hebt het wel slecht getroffen hoor. Maar het leven duurt maar even, dan
is het voorbij. Maak er anders gewoon een eind aan. God bestaat niet.” En snel loopt hij
verder.
Nog steeds lig je daar beneden in de put. Je krijgt nog meer raadgevingen van anderen:
Iemand zegt dat je maar moed moet houden. Er komen beslist betere tijden. En weer
een ander: “Probeer er daar beneden wat van te maken.”
Je begint de moed op te geven. Er is niemand die echt helpt.
Tot er opeens nog Iemand verschijnt bovenaan de put. Het is een bijzondere Man. Zijn
gezicht is vriendelijk en als Hij jouw hopeloze toestand ziet, kijkt Hij vol medelijden. Hij
maakt geen verwijt en aarzelt geen moment. Direct daalt Hij af in de put en komt naar je
toe. Hij graaft diep in de modder om je los te krijgen. Hij neemt je op Zijn schouders en
tilt je uit de put. Daar sta je in het licht. Diep onder de indruk van je redding vraag je:
“Wie bent U?”
De man antwoordt: “Ik ben Jezus. Ik ben gekomen om te zoeken en om zalig te maken
dat verloren is. Ik ben de Goede Herder, Ik geef Mijn leven voor de schapen!”
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6A Jezus is God
Wie is Jezus? Waarom zou Hij iets voor ons kunnen doen? Dat gaan we in deze les onderzoeken.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:

Lukas 1:26-35
Markus 4:37-41
Johannes 3:16
Johannes 11:25-26 en 39-44

Vraag:
1. Noem de punten in deze verzen, die aantonen dat Jezus God is.
Lukas 1:26-35

Markus 4:37-41

Johannes 3:16

Johannes 11:25-26 en 39-44

Bespreking:

-
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Loop stuk voor stuk met elkaar de punten na die je hierboven hebt
opgeschreven.
Als iemand in de wereld vandaag de dingen zou kunnen doen die Jezus
volgens de Bijbel deed, wat zou je dan van die persoon denken?
Raak je onder de indruk van Jezus?

6B Jezus is Mens
We hebben in les 6A gezien hoe de Bijbel aanwijst dat Jezus God is. In deze les gaan we een
groot wonder ontdekken: God werd méns. Ontdek het mee.

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:

Lukas 2:6-7
Johannes 1:14
Profetie in het Oude Testament: Jesaja 53:1-4
Hebreeën 2:14-18
Vraag:
1. Noem de punten in deze verzen, die aantonen dat Jezus mens werd.
Lukas 2:6-7

Johannes 1:14

Jesaja 53:1-4

Hebreeën 2:14-18

Bespreking:

-

Loop stuk voor stuk met elkaar de punten na die je hierboven hebt
opgesomd.
Waarom zou Jezus mens geworden zijn? Waarom denk je dat het nodig is
dat Jezus zowel God als Mens is, om de Brug te kunnen zijn tussen God en
mens? Denk hierbij vooral aan de twee laatste Bijbelgedeelten.
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Delen met elkaar:
 Maak elkaar er deelgenoot van als je iets in deze les verwarrend vindt.
 Deel met elkaar wat je geleerd hebt over de liefde van God.
Gebed:
Deel met elkaar verhoringen, dankpunten en vragen en ga er samen mee in gebed tot
God.
Ga ook door met bidden om wijsheid, inzicht in en begrip van Zijn Woord.
Kerntekst: Filippensen 2:6-7.

Huiswerk:
- Schrijf hierboven de kerntekst uit en leer (een gedeelte van) de tekst uit je hoofd.
- Bestudeer in het Oude Testament Jesaja 53. Hier gaat het, gedeeltelijk in beeldspraak,
over Jezus Christus en het is opgeschreven honderden jaren voordat Hij werkelijk
kwam. Schrijf op wat Hij zou gaan doen om met het kwaad en de dood af te rekenen
en om de kloof tussen God en mens te overbruggen.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 7 - Een vredesmissie
Inleiding:
De Verenigde Naties sturen regelmatig troepen op vredesmissie. De bekende blauwhelmen
gaan naar gebieden waar conflicten zijn en proberen daar te bemiddelen en de vrede te
herstellen. Maar in deze les gaat het over een veel grotere vredesmissie in een veel ernstiger
conflict.
In de voorgaande lessen hebben we ontdekt dat de mens in conflict is gekomen met zijn
Schepper. Overgelopen naar het kamp van de vijand en aan die kwelgeest overgeleverd.
Doordat het kwaad in ons is gaan zitten, is er vanuit ons geen weg meer terug naar God. In Les 5
hebben we het gehad over allerlei manieren waarop mensen proberen met God in het reine te
komen. We hebben ook gezien dat dit niet haalbaar is.
Maar God heeft de mensheid niet afgeschreven. Hij wilde Zelf een brug slaan. Zo lief had Hij de
wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gaf. Opdat iedereen die in de Heere Jezus gelooft, niet verloren
zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. In les 6 hebben we gehoord wie Jezus is.
Nu gaan we ontdekken hoe Hij de vrede tussen God en mens heeft hersteld. De weg tot God die
in het paradijs werd afgesloten, is weer open. De kloof is overbrugd!
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7A Goede Vrijdag
We hebben gezien dat Jezus God is en mens werd. Thuis heb je Jesaja 53 gelezen. Daarin zag je
al iets van de betekenis van Jezus’ werk voor ons. Maar hoe is het allemaal gebeurd? Wat is
Jezus overkomen toen Hij op aarde was? En wat was daarmee Zijn bedoeling?

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Lukas 22:39-53
Markus 15:21-41
Johannes 19:30
Achtergrondinformatie: De farizeeërs en wetgeleerden waren de godsdienstige leiders van die tijd.
Zij waren goed in hun eigen ogen, en dachten geen Verlosser nodig te hebben. Daarom haatten zij
Jezus.

Vragen:
1. Denk je dat de dood gemakkelijk was voor Jezus? Waarom wel / waarom niet?

2. Zou je kunnen doormaken wat Jezus heeft doorgemaakt om voor je eigen zonden te
betalen en de schuld te vereffenen?

3. Waarom stierf Jezus?

4. Wat bedoelde Jezus volgens jou toen Hij zei: “Het is volbracht”?

Bespreking 30

Bespreek de hiervoor genoemde vragen.
Zou Jezus ons hebben kunnen redden zonder zelf te sterven?

7B Pasen en Hemelvaart
Wat heb je aan een dode Zaligmaker? We hebben zojuist gezien dat Jezus wel moest sterven.
Maar als dat het laatste was, dan was het alles zinloos. Een dode Zaligmaker is een hulpeloze
Zaligmaker. Maar… is Jezus wel dood gebleven? Hij had Zelf gezegd dat er na drie dagen een
wonder zou gebeuren.
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Mattheus 28:1-10
Johannes 20:18-31
1 Korinthe 15:1-8
Johannes 14:1-3
Handelingen 1:1-12
Vragen:
1. Wat toonde Jezus aan toen Hij opstond uit de dood?

2. De discipelen en vrienden van Jezus geloofden eerst niet dat Hij was opgestaan.
Waarom was het zo moeilijk voor hen om te geloven?

3. Wat zei Jezus over de hemelvaart? En wat zeiden de engelen ook?

Bespreking:

- Vergelijk de antwoorden met elkaar.
- Wat was het antwoord van Thomas toen hij uiteindelijk geloofde in de macht
van Jezus over de dood? Wat zegt deze belijdenis jou?
Delen met elkaar:
 Is het voor jou moeilijk om in de opstanding van Jezus te geloven?
 Ben je er blij mee dat dit gebeurd is?
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Gered zijn betekent: Van het ergste verlost, namelijk van de zonde en de
straf. En tot het heerlijkste gebracht, namelijk eeuwig
leven en zaligheid bij God.
Hoe kijk je hier tegenaan? Wat doet dit met je?

Gebed:
Dank de Heere Jezus Christus dat Hij wilde lijden en sterven opdat wij gered zouden
kunnen worden.
Denk ook aan wat je met elkaar gedeeld hebt en spreek erover met de Heere God.
Kerntekst: Jesaja 53:5 (middelste zin).
De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.

Huiswerk:
- Leer de kerntekst uit je hoofd.
- De volgende les gaat er over hoe je tot geloof in de Heere Jezus kunt komen.
Lees thuis alvast een paar teksten die iets over het geloof zeggen:
Romeinen 10:14-17
Uitleg
Hebreeën 11:1 en 6
Psalm 9:11
vertrouwen
Psalm 34:23
Jesaja 12:2
Johannes 1:12 - aannemen
Romeinen 8:31-39 - zegen
Schrijf de tekst je het meest aanspreekt hieronder op.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 8 - Geloof
Inleiding:
Stel je eens voor dat je door de bergen loopt. Vlak naast je is de afgrond. Op een gegeven
moment maak je een misstap en je valt over de rand. Nog net kun je, een meter lager, een
uitstekende rotspunt vastgrijpen. Daar hang je tussen hemel en aarde. Terug klimmen kan niet
en als je loslaat stort je in de diepte. Dan komt er een reddingswerker. Met een touw klimt hij
naar je toe en maakt het vast. “Laat maar los!” roept hij, “ik heb je vast!” Je kan zelf niet zien of
voelen of het touw goed vastzit. Maar blijven hangen gaat ook niet meer zo lang. Je hebt geen
andere uitweg dan los te laten en de reddingswerker te vertrouwen…
Die reddingswerker is te vergelijken met de Heere Jezus. Hij kwam om mensen te redden die op
het punt staan verloren te gaan. Jezus nodigt ons uit om ons door Hem te laten redden. Daarbij
is het wel nodig dat we ons aan Hem overgeven. Onze eigen punten van vertrouwen loslaten en
geloven dat Hij ons redt.
Geloven is: je met heel je leven overgeven aan de Heere Jezus. Dat kan erg moeilijk zijn, omdat
wij zelf graag de touwtjes in handen hebben.
Geloven is: zeker weten en vertrouwen dat Zijn Woord waar is. Dat Zijn waarschuwingen,
uitnodigingen en beloften waar zijn. En daarom niet meer anders kunnen dan jezelf aan Hem
toevertrouwen.
In dit hoofdstuk gaat het hierover.
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8A Een nieuwe geboorte
Je hebt thuis opgezocht wat er in verschillende teksten staat over het geloof. Maar hoe kom je
aan dat geloof? En hoe ‘werkt’ dat geloof? In deze les gaan we kijken hoe de Heere Jezus het
uitlegde aan een man die heel godsdienstig was, maar er toch niets van snapte.
Om de uitleg van de Heere Jezus te begrijpen, moeten we ook weten van een geschiedenis uit
het Oude Testament.
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Numeri 21:4-9
Johannes 3:1-18

Vragen: (Gaan over Johannes 3:1-18.)
1. Waarom moeten we opnieuw geboren worden om bij het Koninkrijk van God te gaan
horen? Denk ook aan les 4B.

2. Wie zorgt ervoor dat mensen opnieuw geboren worden?

3. Wat heeft het geloof volgens dit Bijbelgedeelte met de wedergeboorte te maken?

Bespreking: Zie je in dit Bijbelgedeelte:
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-

een aansporing om te geloven?
een bemoediging om tot geloof te komen?
iets anders?

8B Uitgenodigd
Wedergeboorte, bekering, geloof, allemaal verschillende kanten van dezelfde zaak. En zoals je
bij het huiswerk zag, wordt het geloof ook door allerlei namen omschreven, zoals komen,
vertrouwen, enz.
Maar nu gaat het om de vraag of iedereen wel in de Heere Jezus mag geloven en zich bekeren.
En hoe moet dat dan? En wil Hij iedereen redden die in Hem gelooft?
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Jesaja 55:6-7
Mattheüs 11:28
Romeinen 10:13
2 Korinthe 5:19-21
Hebreeën 4:14-16
Openbaring 22:17

Vragen:
2 Korinthe 5:21 kun je samenvatten met het woord “ruilen”. Wat is het verband tussen
“geloven” en “ruilen”?

Elke keer als je de Bijbel leest of hoort, komt Gods uitnodiging heel speciaal tot jou.
Heb je berouw van het verkeerde wat je deed (de zonden)? Besef je dat alleen de Heere Jezus je
kan redden? Verlang je om op Gods uitnodiging jezelf over te geven aan Hem? Je mag het tegen
de Heere zeggen in gebed. Hij wil je redden. Hij wil geloof geven. Geloof Hem op Zijn Woord. Hij
heeft de schuld betaald, de straf gedragen die wij verdienen en de weg naar het eeuwige leven
vrij gemaakt. Ieder die Hem hiervoor nodig heeft, mag op Zijn genade rekenen!
Praat erover met elkaar of in de groep. Of stil in jezelf met God.
Delen met elkaar:
 Als je al tot geloof in de Heere Jezus gekomen bent, wil je hier misschien iets
van vertellen?
 Als je nog twijfels en vragen hebt met betrekking tot het geloven in Jezus,
kun je het ook delen met elkaar en misschien elkaar behulpzaam zijn.
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Gebed:
Als je niet goed weet hoe je in Jezus moet geloven, vraag het aan Hem. Vraag Hem of Hij
je meer onderwijs wil geven. Bid Hem om in je hart te komen en je leven over te nemen.
Geloof je in Hem, wat zal je Hem dan willen danken voor Zijn grote genade!

Kerntekst:
Schrijf hieronder de tekst uit 2 Korinthe 5:21.

Huiswerk:

- Leer de kerntekst uit je hoofd.
- Kijk of je alle voorgaande kernteksten nog kent.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 9 - Opnieuw beginnen
Inleiding:
Ieder jaar zijn er miljoenen rupsen in alle soorten en maten die zich voorbereiden op een grote
verandering. Zij vinden een afgelegen plaats en beginnen langzaam een cocon om zich heen te
vormen. Vervolgens brengen ze anderhalf tot drie weken bewusteloos in deze krappe ruimte
door. Sommige soorten zelfs een hele winter lang. En in het voorjaar komen zij als herboren
tevoorschijn.
Van beperkte, aan de grond gebonden wormen, veranderen zij in sierlijke vlinders. Deze
gedaanteverwisseling is zo totaal, dat het nauwelijks te geloven is dat rupsen en vlinders zelfs
maar familie van elkaar zijn.
Wedergeboorte door Jezus is dezelfde soort totale verandering, maar dan nog veel radicaler.
Wij zijn dood en afzichtelijk door onze zonden, maar Jezus maakt ons tot fonkelnieuwe levende
schepselen. Dit is eenmalig en voor altijd. Niets kan dat ongedaan maken.
Kun je dit zien? Nou, in de eerste plaats is het een zaak van geloof. Het is zo, omdat God het
zegt. Het is zo, omdat je bij Jezus hoort, en omdat Hij volkomen goed is. In de ervaring echter zal
je merken, dat er nog veel van je oude, zondige bestaan over blijft. Maar betekent dat dan, dat
er in de praktijk niets verandert? Nee! Als je het echt meende toen je tot Jezus vluchtte, wil je
heel graag laten zien dat je bij Jezus hoort en wil je steeds meer op Hem gaan lijken. Dit noemen
we bekering of heiligmaking. Wat is bekering? Denk aan het volgende voorbeeld:
Stel je een man voor die alcoholist is. Als hij dronken is, is hij erg agressief in zijn gezin. Is
hij weer nuchter, dan heeft hij er veel spijt van. Hij zegt dat dan ook tegen zijn vrouw en
kinderen. Maar wat hebben zij daaraan als hij toch iedere keer weer de fles pakt? Zijn
“sorry” heeft geen wezenlijke inhoud. Niets bewijst dat hij het echt meent.
Echte bekering is meer dan berouw alleen. Het houdt verandering in.
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9A Het oude opgeven
Opnieuw geboren, opnieuw beginnen. Niet meer vol van kwaad, maar vol van Jezus. Niet meer
dood, maar levend. Hoe merk je dat? Wat verandert er?

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Lukas 19:1-10
Kolossensen 3:1-10

Vragen:
1. Waarom gaf Zacheüs het geld terug dat hij gestolen had?

2. Wat laat deze geschiedenis zien over bekering?

3. Wat betekent het tweede stukje in de praktijk voor jou?

Bespreking:
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-

Bespreek de hierboven gestelde vragen en de antwoorden die je op schreef.
Noem enkele manieren waarop jij het kan laten zien dat je “het oude“
opgegeven hebt.

9B Het nieuwe op je nemen
Er is dus heel wat veranderd als je je vertrouwen op de Heere Jezus hebt gesteld. Je bent ten
diepste nieuw. Dat vraagt ook een nieuw, een veranderd leven. Hoe gaat dat? Moet je in eigen
kracht je nieuwe leven gaan leven? En als het dan eens mis gaat en het kwaad je toch weer een
keer te sterk wordt? Verwerpt God je dan weer?
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Johannes 15:1-5
Romeinen 8:10-17
Efeze 5:1-11
Johannes 10:27-30
1 Johannes 1:7-10
Vragen:
1. Wat is volgens Johannes 15:1-5 nodig om vrucht te kunnen dragen?

2. Wat ontdek je in Romeinen 8:10-17 over God, de Heilige Geest?

3. Waarmee wordt in Efeze 5:1-11 onze oude, zondige levenswijze vergeleken? En de
nieuwe levenswijze?
Oud:
Nieuw:
4. Loop je volgens Johannes 10:27-30 het gevaar dat God je weer een keer kan
verwerpen?
5. Wat moet/mag je iedere keer weer doen als je merkt dat je iets deed, dacht of zei dat
niet naar Gods wil is?
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Bespreking:

-

Noem eens enkele dingen die je zou opgeven als je echt berouwvol bent?
Noem eens enkele dingen die je dan juist wel zou doen?

Delen met elkaar:
 Als je tot geloof in de Heere Jezus bent gekomen, wil je dan aan de anderen
vertellen welke dingen er in je leven veranderden of bezig zijn te
veranderen?
 Kun je ook dingen in je leven veranderen, terwijl er niet echt van bekering
sprake is, omdat het alleen buitenkant is? Kun je voorbeelden noemen?
 Bespreek eens met elkaar de verschillende manieren waarop God gebeden
verhoort. Is er iets wat je Hem hebt gevraagd waarop Hij nog geen
antwoord heeft gegeven? Als je twijfels hebt over Zijn macht of over Zijn
zorg voor je, bespreek dat dan met de groep.
Gebed:
Bid en dank over de dingen die in deze les naar voren zijn gekomen.
Kerntekst:
Schrijf 2 Korinthe 5:17 uit.

Huiswerk:
- Leer de kerntekst uit je hoofd.
- Lees Mattheüs 25:31-46.

Hieronder is schrijfruimte. Bijvoorbeeld voor aantekeningen. Of voor vragen die je wilt stellen.
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Les 10 - Eindeloos
Inleiding:
Veel dingen in het leven zijn onzeker. Het enige dat we zeker weten is dat we een keer sterven.
Er zijn mensen die hierover niet willen nadenken en die er alles aan doen om een zo lang en
gelukkig mogelijk leven te leiden. De dood wordt gezien als een vijand die we zolang mogelijk
buiten de deur moeten houden. Anderen zien de dood ook als vriend, die je het liefst in eigen
hand hebt. Bang om te moeten lijden willen ze beslissen over hun eigen sterven. Als het leven
niet meer geeft wat je wilt, dan stap je eruit.
De dood is een macht die we niet kunnen overwinnen. In het paradijs heeft de mens voor de
zonde en de duivel -en daarmee voor de dood- gekozen. De dood heeft “recht” op ons. En na
de dood wacht het oordeel. Alleen Jezus Christus kan verlossen van de dood en ons het eeuwige
leven geven.
Dat Jezus als God macht heeft over leven en dood, zagen we in les 6A toen we lazen dat Hij de
gestorven Lazarus weer levend maakte. Bij het graf van Lazarus zei hij tegen Martha: “Ik ben de
Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, al was hij gestorven.” Door Zijn lijden,
sterven en opstanding heeft de Heere Jezus de dood overwonnen. Voor allen die in Hem
geloven, is de dood nu een nieuw begin. Niet de overgang naar de eeuwige dood, maar een
doorgang naar het eeuwige leven.
In deze les staan we stil bij de vraag: wat gebeurt er na de dood? We gaan ontdekken wat
dingen als rechterstoel, eeuwige dood, eeuwig leven, enz. allemaal inhouden. Ons huidige leven
is de voorbereiding hierop.
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10A Aan de verkeerde kant
God is rechtvaardig. Dat betekent: Hij kan geen enkel onrecht goedkeuren. Tot hiertoe duldt Hij
het onrecht op deze wereld nog, maar eenmaal is Zijn geduld definitief ten einde. Dan zal Hij
recht spreken. Als rechtvaardige Rechter zal Hij afrekenen met het kwaad. Hoe zal God dat
doen? Moeten ook wij voor Zijn rechtbank verschijnen? Wat is het bewijsmateriaal van ons
leven?
Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
Mattheus 24:23-44
Johannes 5:21-30
Openbaring 20:10-15

Vragen:
1. Hoe begint de grote Oordeelsdag?

2. Zal iedereen dan levend voor Gods rechterstoel komen te staan? Ook al degenen die al
gestorven waren?
3. Als je niet op de Heere Jezus vertrouwt, niet gelooft in Hem als jouw Zaligmaker, wat zal
er dan op die dag met je gebeuren?

4. Wat blijkt uit Openbaring 20:12?

Bespreking: Neem de vragen en antwoorden met elkaar door.
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10B Aan de goede kant
Als God als Rechter verschijnt, dan is dat een indrukwekkende gebeurtenis. Zal het
angstaanjagend zijn voor degenen die in Jezus geloven? Nee, zij staan “aan de goede kant”. Het
zal een heerlijke dag voor hen zijn. Maar hoe zal het dan zijn? Zullen we onze Heere Jezus zien?
Hem die ons zo lief heeft dat Hij voor ons stierf? En wat komt er dan ná deze oordeelsdag voor
de gelovigen?

Wat zegt de Bijbel ervan?
We lezen erover in:
1 Korinthe 15:12-26 en 50-58
1 Thessalonicenzen 4:13-18
2 Petrus 3:7-13
Openbaring 21:1-7
Vragen:
1. Als Jezus terugkomt, zullen alle doden opgewekt worden. Jij en ik ook.
Als je in de Heere Jezus als je Zaligmaker gelooft, wat zal er dan op die dag met je
gebeuren als je al gestorven bent?

2. En wat zal er op die dag met je gebeuren als je dan nog leeft?

3. Wat zal de grootste vreugde van de hemel zijn?

Bespreking: Neem de vragen en antwoorden met elkaar door.
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Delen met elkaar:
 Vertel elkaar wat de wetenschap van een opstanding met je doet.
 Vertel elkaar wat jouw hoop en troost voor de toekomst is.
Gebed:
Je mag om alles bidden wat je bezwaart, en danken voor waar je blij om bent.
Is er iemand waar je speciaal voor wilt bidden?

Kerntekst: Openbaring 21:4. Schrijf hem maar uit.

Afsluiting:
Je kunt met elkaar afspreken hoe je de cursus wilt afsluiten.
Zeg het ook als je graag een vervolgcursus wilt.

Hieronder is nog wat schrijfruimte.
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Slotwoord
Gedurende de afgelopen periode hebben we veel belangrijke waarheden ontdekt over de
verhouding tussen God en mensen. Hopelijk ben je er van overtuigd hoe belangrijk God is en dat
je Hem niet kunt negeren. Hopelijk heb je ook gezien, hoe genadig Hij is. Jezus stierf zelfs om
zondaren te kunnen redden. Mogelijk heb je geleerd om je vertrouwen op de Heere Jezus te
stellen. Dan heb je de echte Liefde, Vrede en Blijdschap gevonden voor nu en voor eeuwig. De
kloof tussen God en jou is overbrugd! Je bent veilig in Gods armen. Met vallen en opstaan mag
je nu je nieuwe leven leiden.
Ongetwijfeld heb je nog veel vragen. Misschien weet je niet hoe je de Heere God kunt leren
kennen en in Hem kunt geloven. Je zult zeker nog heel wat moeten leren over het leven met
God. Deel het met de cursusleider en/of medecursisten. Deel dit vooral ook met God en
onderzoek Zijn Woord. Zijn Geest is machtig en onweerstaanbaar.
We raden je ook dringend aan om (verdere) aansluiting te zoeken bij een kerk waar echt Gods
Woord gepreekt wordt. Daar wil de Heere onderwijs geven en in ons werken. Bovendien heeft
Hij ons als mensen aan elkaar gegeven, om elkaar te kunnen helpen in allerlei zaken, maar zeker
ook in de zaken van het geloof.
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Bladwijzers Bijbelboeken

-

Knip de volgende pagina langs de stippellijn af.
Knip de Bijbelwijzer uit.
Vouw het in harmonicavorm, met “Bijbelwijzer voor het Oude Testament”
bovenop.
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-
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Genesis: God schept de hemel en aarde en maakt alles
mooi en goed. Maar de duivel, Satan, de vijand van God,
verlokt de mensen om kwaad te doen en tegen God te
kiezen. Wat God al gezegd had gebeurt dan: Het goede in
het hart van de mensen is nu dood. Er is ziekte gekomen
en iedereen sterft een keer. En na de dood komt Gods
eeuwige straf. Maar gelijk in Genesis 3:15 belooft God een
Verlosser die de duivel en het kwaad zal overwinnen en
mensen zal redden van de eeuwige straf. Later komt de
zondvloed, met Noach en de ark. Daarna de toren van
Babel, waardoor de verschillende talen in de wereld
komen. Nog weer later kiest God Abraham uit om de
voorvader van een volk te worden dat in Kanaän zal
wonen en waaruit de Verlosser geboren zal worden. Je
leest over o.a. Jakob en Jozef. Jakob wijst Juda aan als de
stam waaruit de Verlosser geboren zal worden. Aan het
eind van dit boek zijn de nakomelingen van Jakob (Israël)
in Egypte een volk aan het worden.
Exodus: In dit boek wordt verteld dat de Israëlieten het in
Egypte heel moeilijk hebben. Het kleine slavenkindje
Mozes wordt een Egyptische prins. Later kiest hij voor zijn
eigen volk en wordt hun leider. Op een wonderlijke manier
worden de Israëlieten uit Egypte verlost. Zij reizen door de
woestijn naar Kanaän. In de woestijn geeft God Zijn goede
Wet, de 10 geboden. De tabernakel (tent waarin God
gediend wordt) maken ze precies zoals God het heeft
gezegd. Alles van die tabernakel vertelt iets over de
Verlosser die zal komen. Net als de offers die gebracht
moeten worden.
Leviticus: Hierin staat hóe God gediend wil worden in de
tabernakel. Hij geeft ook allerlei wetten voor het dagelijks
leven in die tijd. Je merkt dat God rechtvaardig en heilig is.
Numeri: Hierin staan ook nog verschillende wetten, maar
tussendoor geschiedenis over hoe het met de Israëlieten
gaat in de woestijn. B.v. over de koperen slang. Aan het
eind van dit boek zijn ze bijna in Kanaän.
Deuteronomium: Dit boek is een korter overzicht van de
woestijnreis.
Jozua: Hij is de opvolger van Mozes. Hij brengt met Gods
1

De Bijbel is het Boek van God. Er zijn 2 delen in: het Oude
Testament (39 boeken) en het Nieuwe Testament (27
boeken). Hieronder staat van ieder boek in het Oude
Testament heel kort de inhoud.
De geschiedenissen in het Oude Testament werkten
allemaal mee aan de komst van de Verlosser. Ook leren zij
ons, samen met de andere boeken, wie God is, wat Zijn wil
is,en waarom wij verlossing nodig hebben.

Bijbelwijzer voor het Oude Testament.
hulp de Israëlieten in Kanaän. Dat is tegelijk de straf voor
de volken die daar eerst woonden. Want die hebben heel
veel kwaad gedaan. Nu is de maat vol. Je leest over de
muren van Jericho die instorten. Ook welk deel van het
land elke stam van Israël krijgt.
Richteren (Rechters): In dit boek wordt geschreven over
de eerste (lange) tijd dat de Israëlieten in Kanaän wonen.
In het begin dienen ze nog de Heere God, maar later
gaan ze de afgoden dienen. Als straf laat God de vijanden
komen. Als de Israëlieten berouw krijgen, zorgt God voor
een man (een richter/rechter) die de vijanden met Gods
hulp wegjaagt. Simson is zo’n richter. Er is verder weinig
gezag in die tijd en er gebeuren dingen die erg fout zijn.
Ruth: Een geschiedenis uit de richterentijd. De heidense
Ruth wil bij God en Zijn volk gaan horen. Ze trouwt met
Boaz en wordt de overgrootmoeder van koning David.
2 boeken van Samuël: Hierin staat de geschiedenis van de
kleine Samuël, die later de laatste richter wordt. Je leest
ook over Saul, de eerste koning van Israël. En over David
die daarna koning wordt. B.v. dat hij de grote Goliath
verslaat. David dient God. Hij krijgt de belofte dat het
koningschap van zoon tot zoon zal overgaan, en dat uit
zijn familie de Verlosser geboren zal worden.
2 boeken over de Koningen: Salomo volgt koning David
op. Hij is heel wijs. Hij bouwt de tempel. Na hem komt
Rehabeam. Tijdens zijn regering splitst het volk zich in 2
delen: Juda en Israël. De koningen van Juda zijn steeds uit
de familie van koning David. Sommigen dienen de Heere
God, anderen niet. Over Israël regeren steeds koningen
die God niet willen dienen. Profeten zoals Elia, Elisa, enz.
waarschuwen het volk tegen het kwaad dat gedaan wordt.
Aan het eind wordt Israël weggevoerd naar Assyrië, en
Juda naar Babel. Dat is Gods straf, omdat de Israëlieten
toch steeds weer de afgoden dienen en veel kwaad doen.
1 + 2 Kronieken: In de eerste hoofdstukken staan
geslachtsregisters van het volk Israël. Ook de linie waaruit
de Verlosser geboren zal worden, vanaf Adam t/m de
verwoesting van de tempel en de wegvoering naar Babel.
Aan het eind wordt kort verteld dat Kores, de koning van
Perzië de Israëlieten toestemming geeft om weer naar
hun land terug te gaan, zoals God al heeft beloofd.
Ezra en Nehemia: Deze twee boeken beschrijven de
terugkeer van de joden uit de ballingschap. Ook de opbouw van het volksleven, de herbouw van de tempel en
het herstel van de godsdienst staan erin. En de tegenslag
en vijandschap waar het volk mee te maken krijgt.
Esther: De geschiedenis van een mooi joods meisje, die
koningin wordt over de Meden en de Perzen in het land
van de ballingschap. Haman, een man met een hoge
positie, maakt plannen om het hele joodse volk uit te
2

Jesaja: Hij profeteert in Juda. Hij onderwijst, bestraft en
troost zijn volk. Hij voorzegt de ballingschap en de
terugkeer daaruit. Hij voorzegt ook de oordelen over de
buurvolken. Hij profeteert veel over de komende
Verlosser, b.v. over Zijn lijden en sterven, waardoor Hij de
straf voor de zonden op Zich zal nemen.
Jeremia: Is profeet na Jesaja, in de tijd vlak voor de
ballingschap en nog als de mensen van Juda worden
weggevoerd naar Babel. Hij roept in zijn profetieën steeds
op tot bekering van de zonden, opdat het oordeel niet zal
komen. In dit boek staat ook wat er met Jeremia zelf
gebeurt in de tijd van de belegering van Jeruzalem en
3

Nu komen de boeken van de profeten. Zij waren mensen
die door God geroepen werden om aan iedereen Gods
boodschap door te geven. Ze moesten het kwaad
aanwijzen dat de mensen deden. Ze vertelden wat God
juist wel goed vindt. Ze zeiden wat God van plan was om
in de toekomst te doen, enz. Dat moesten ze ook
opschrijven, zodat wij nu Gods boodschap in de Bijbel
kunnen lezen. Jesaja, Jeremia, Hosea, Joël, Amos, Obadja,
Jona, Micha, Nahum, Habakuk en Zefanja waren profeet
in de tijd van de twee koninkrijken, Israël en Juda, vóór de
ballingschap. Ezechiël en Daniël profeteerden tijdens de
ballingschap. Haggaï, Zacharia en Maleachi profeteerden
in de tijd van de verlossing uit de ballingschap.

roeien. Het blijkt dat Esther niet voor niets koningin werd.
Job: Hij leeft ongeveer in de tijd van Abraham. Zijn
vertrouwen op God wordt heel bijzonder op de proef
gesteld door de satan. Zijn vrienden beschuldigen hem
door op zich hele mooie redevoeringen. Job blijft aan zijn
God vasthouden en God neemt het voor hem op.
Psalmen: Liederen die gemaakt zijn voor de dienst in de
tempel. De meeste door David, maar ook door anderen,
zoals Mozes, Asaf enz. Een christen vindt hier bijna elke
gemoedstoestand van zichzelf in terug. Sommige
Psalmen zijn profetieën van de Verlosser die zal komen.
De spreuken van Salomo: Een verzameling wijze,
kernachtige gezegden, die leren wat goed en wat kwaad
is in de ogen van God. De meeste spreuken zijn gemaakt
door koning Salomo.
Prediker: Laat met voorbeelden zien dat het leven zonder
God, en het vermaak zonder God, leeg is. Hoe we God
moeten dienen, een zinvol leven kunnen leiden en blij
mogen zijn over alle goede dingen die God geeft.
Hooglied: Een bruiloftslied waarin koning Salomo met
bloemrijke woorden de mooie liefde tussen man en
vrouw bezingt. Maar dan als symbool van de geestelijke
liefde tussen God en de gelovigen.

daarna.
Klaagliederen van Jeremia: In vijf klaagzangen uit Jeremia
zijn verdriet over de toestand van zijn volk en de stad
Jeruzalem. Toch is er hoop op God en op de bekering
van zijn volk.
Ezechiël: Hij wordt in Babel tot profeet geroepen. In zijn
boek staan veel visioenen, voorbeelden en symbolische
handelingen. Zo laat hij zien hoe erg de zonde is en de
straf daarvoor. Hij roept op tot bekering, met de belofte
van genade. God zélf zal door Zijn Geest voor bekering
en verlossing zorgen. En de vijanden zullen gestraft
worden.
Daniël: De geschiedenissen van 4 joodse jonge mannen
die naar Babel zijn weggevoerd. Zij blijven trouw aan
God, ondanks een brandende oven en een leeuwenkuil.
God geeft Daniël visioenen die over de komende tijden
gaan. Hij profeteert ook over de Verlosser en de tijd
wanneer die komen zal (Daniël 9).
Hosea: Hij profeteert in Israël. Scherp worden de
afschuwelijke zonden bestraft. Ook laat Hosea zien hoe
groot Gods trouw is en blijft over een ontrouw volk.
Joël: Hij profeteert in een tijd van natuurrampen en hij
roept op tot bekering. De grote dag van Gods oordeel
komt. Joël voorzegt de komst van de Verlosser en de
uitstorting van de Heilige Geest en het oordeel over de
vijanden van God.
Amos: Een tijdgenoot van Hosea. Hij zegt de oordelen
aan over Israël en de buurvolken, omdat zij tegen God
zondigen. Het zal niet helpen al doen ze het onder de
dekmantel van godsdienst. Maar God zal Zijn volk weer
oprichten.
Obadja: Edom zal om zijn wreedheid tegen Israël ten
onder gaan. Gods koninkrijk zal komen.
Jona: Hij is een profeet van God, maar in deze
geschiedenis eerst niet gehoorzaam aan zijn roeping. God
laat zien hoe geduldig, barmhartig en genadig Hij is voor
hen die zich tot Hem bekeren.
Micha: In dit boek worden de zonden van de
onrechtvaardigen veroordeeld en de gelovigen worden
getroost met de komst van de Verlosser en het heil dat
door Hem komen zal. De Verlosser zal in Bethlehem
geboren worden.
Nahum: De mensen in Ninevé hadden zich bekeerd toen
Jona daar kwam, maar later zijn ze weer terug gevallen in
het kwaad. Daarom profeteert Nahum over de
verwoesting van Ninevé en de ondergang van het
Assyrische rijk. Tot troost voor de gelovigen, die
onderdrukt worden door de Assyriërs.
Habakuk: God zal Zijn volk, dat zoveel zonde doet,
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straffen door de Chaldeeën. Maar ook de Chaldeeën zijn
zo goddeloos dat God hen straffen zal. Voor de
rechtvaardigen die zuchtten onder al het onrecht zal er
blijdschap zijn in God.
Zefanja: Tijdgenoot van Jeremia. Hij roept de goddelozen
op tot bekering en geeft de gelovigen moed.
Haggaï: Hij spoort de mensen aan om de verwoeste
tempel weer te herbouwen. De dienst van God moet de
eerste en hoogste plaats in het leven innemen. Deze
tweede tempel zal heerlijker zijn dan de eerste, omdat in
de tijd van deze tweede tempel de Verlosser vrede zal
geven.
Zacharia: Hij beschrijft in acht visioenen dat God zich zal
ontfermen over Zijn volk als zij niet weer ongehoorzaam
zullen zijn. De Verlosser komt en Zacharia profeteert over
nog verdere tijden.
Maleachi: Hij bestraft de verwaarlozing van de dienst van
God en de ontrouw in het huwelijk. Hij profeteert dat er
eerst een wegbereider komen zal, en snel daarna de
Verlosser.

Bijbelwijzer voor het Nieuwe Testament.
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes: Dit zijn de vier
Evangelieschrijvers. Zij beschrijven en belichten vanaf
verschillende kanten het leven en werk van Jezus.
Handelingen: In dit Bijbelboek wordt verteld van de
uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest.
Daarna vertellen de discipelen als apostelen overal de
blijde boodschap van de Verlosser, Jezus Christus.
Ondanks heftige vervolgingen groeit de christelijke kerk.
Ook in Europa ontstaan gemeenten.
Romeinen: De apostel Paulus legt aan de gemeente in
Rome zorgvuldig de essentie van het geloof uit. Het lukt
niet om zelf de hemel te verdienen door goede werken.
Daarom is de Heere Jezus op aarde gekomen, zodat we
nu zalig kunnen worden door het geloof in Hem. Niets zal
ons scheiden van Zijn liefde. Ondanks dat de joden Jezus
verworpen hebben, blijven Gods beloften voor hen altijd
gelden.
1 + 2 Korinthe: De havenstad Korinthe is berucht
vanwege de slechtheid die daar heerst. Degenen daar die
christen geworden zijn zitten nog met veel vragen. Paulus
legt uit hoe ze nu hun nieuwe leven als volgelingen van
Jezus moeten leven. De tweede brief bevat ook veel
persoonlijke elementen.
Galaten: In de christengemeenten van Galatië zijn
mensen gekomen die zeggen dat je alleen gered kunt
worden als je de joodse gebruiken onderhoudt. Ze maken
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ook Paulus verdacht. Maar Paulus toont aan dat hij
helemaal overeenstemt met de andere apostelen en legt
uit dat het Evangelie je vrijmaakt van het moeten van de
Wet. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je geloof niet
onvruchtbaar blijft, maar goede vruchten voortbrengt.
Efeze: Het gaat over de grote reikwijdte van de verlossing
door de Heere Jezus. Hoe rijk het is om steeds dieper de
liefde van Jezus te kennen. En over het leven voor Hem.
De geestelijke wapenrusting.
Filippenzen: Onderwijs voor een christelijk leven en een
waarschuwing tegen valse leraars.
Kolossensen: De heerlijkheid van Jezus Christus. Een
waarschuwing tegen dwaalleraars. Een opwekking om voor
Jezus te leven en onderwijs daarover.
1 + 2 Thessalonicensen: Paulus is dankbaar voor de
gemeente. Hij vertelt over de wederkomst van de Heere
Jezus en vermaant hen standvastig te blijven. Hij onderwijst
hen over een christelijk leven.
1 + 2 Timotheüs: Brieven waarin veel onderwijs gegeven
wordt voor een goed gemeenteleven. Ook een paar
waarschuwingen en vermaningen en bemoedigingen.
Titus: Onderwijs over ambten, gemeenteleven en
onderwerping aan de overheid.
Filemon: De ontsnapte slaaf Onesimus is tot geloof
gekomen en komt met deze brief als aanbeveling terug bij
zijn vroegere meester. Nu niet meer als tegendraadse slaaf,
maar als toegewijde broeder.
Hebreeën: Deze brief laat zien dat de Heere Jezus de
heerlijke vervulling van het Oude Testament is. Dat er nu
een Nieuw Testament (Verbond) is in Hem. Het gaat ook
over de kracht van het geloof. En over volharding.
Jakobus: Het ware geloof uit zich altijd actief in een nieuw
leven. Anders is het geen echt geloof, maar een dood
geloof.
1 + 2 Petrus: Het heerlijke van de verlossing door de Heere
Jezus. Onderwijs over het leven en het lijden als
christenen. Waarschuwing tegen dwaalleraars.
Voorbereiding voor de Wederkomst.
1, 2 + 3 Johannes: Het praktisch leven uit de liefde van
Jezus en in liefde tot de anderen. De kracht van het gebed.
Judas: Over dwaalleraars. Verschillende vermaningen.
Openbaring: De apostel Johannes is om het geloof
verbannen naar het eiland Patmos. Daar wordt hem in een
visioen opgedragen om aan zeven gemeenten een brief
namens de Heere Jezus te schrijven. In visioenen vol
symboliek wordt hem ook veel verteld over Gods
heerlijkheid en over de onzichtbare strijd tussen de
engelen en demonen. En over de komende tijden, tot aan
de Wederkomst en het Laatste Oordeel.
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