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INLEIDING
Lof aan de Heer der heren die de waarheid doet neerdalen. Door het
Boek is er licht en leiding voor de verstandigen. Deze beknopte handleiding is voor onze geliefde broeders, die leiding zoeken op de zelfde
weg. Hierin vindt u het bewijs van en de gids tot redding van de mens
zoals die in het Oude en Nieuwe Testament is geopenbaard, voor hen
die zich uitstrekken naar de Almachtige Heer, opdat Hij hen de ogen en
het geweten opent om aan hen de belangijkste waarheden te openbaren
die de Schepper toont om de zondige mens te verlossen van de pijnen
van de hel. Aan Hem die geeft boven vragen en die in majesteit onze
verwachting overtreft, Hem die genoegzaam is voor ons en een geweldige Helper, aan HEM zij de lof, altijd en overal.

áeó≤ªdG
ádÉ°SQ √ò¡a ,ó©Hh .ÜÉÑdC’G »dhC’ iógh GQƒf ÜÉàµdÉH ≥ëdG ∫õæe ÜÉHQC’G Üôd GóªM
É¡«ah π«Ñ°ùdG AGƒ°S ≈dEG ájGó¡dG ¿hó°ûæj øjòdG ø«HƒÑëªdG ÉæfGƒNE’ É¡jó¡f Iõ«Lh
≈dEG ø«∏°Sƒàe π«éfE’Gh IGQƒàdG »a áæ∏©ªdG ¢UÓîdG iô°ûH ≈dEG π«dódGh ¿ÉgôÑdG
É¡ÑJQ »àdG ≥FÉ≤ëdG ºgCG º¡d ∞°ûµæàd ô«ª°†dGh ø«©dG º¡d íàØj ¿r GC ôjó≤dG ≈dƒªdG
∫ƒeCÉe πLCGh ∫ƒÄ°ùe ΩôcC’ ¬fEG .º«ëédG äÉHGòY øe º«KC’G ¿É°ùfE’G ¢UÓîd ≥dÉîdG
.ø«Mh ∫ÉM πc »a óªëdG ¬d ø«©ªdG º©fh ÉæÑ°ùM ƒgh
...ø«eBG

Amen..
deze boodschap is bestemd voor
allen die de rechte weg zoeken.

Het studieprogramma bestaat uit de volgende boekjes:
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●

ÉÉN GOD, ÉÉN WEG.

●

WAT LEERT DE BIJBEL?

●

HET CHRISTELIJK LEVEN.

●

GROEIEN IN GELOOF

IGó¡e ádÉ°SQ
º«≤à°ùªdG •Gô°üdG ¿hó°ûæj øjò∏dG ™«ªéd

:á«dÉàdG ÖàµdG øe á°SGQódG êÉ¡æe ∞dCÉàj
óMGh ≥jôW - óMGh ¬dEG ●
?¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¬ª∏©j Ée ●
á«ë«°ùŸG IÉ«◊G ●
¿ÉÁE’G ‘ ƒªædG ●
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Deze serie is samengesteld uit 50 bijbelstudies die verdeeld zijn over
vier boekjes. Ze gaan over uiterst belangrijke onderwerpen van het
geestelijk leven van de mens. De Bijbel en vele Bijbelgedeelten zijn vertaald naar meer dan 1800 talen (rond het jaar 2000 n. Chr.) en nog steeds
wordt het vertaald naar vele andere talen.
GOD heeft dit Boek gedurende alle eeuwen beschermd tegen alle mogelijke vervalsing opdat de volken het zouden kunnen lezen en begrijpen
in hun eigen taal. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament
(=Verbond) en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament maakt ons
de geschiedenissen van de profeten bekend vanaf Adam, Abraham,
Mozes, David en .... tot de komst van Jezus Christus naar de aarde. Het
Nieuwe Testament geeft ons een beeld van het leven van Christus en
geeft ons een beschrijving van zijn geboorte, jeugd, zijn leerlingen en
wonderen, zijn onderwijs in die tijd te midden van zijn volk, alsmede
van zijn vreselijk lijden en van zijn dood, opstanding en hemelvaart.
Hierbij sprak hij ook tot ons over zijn Tweede Komst (Wederkomst).
Het merkwaardige is dat als we de profeten bestuderen, dat we dan
ontdekken dat zij in profetieën spraken over de Here Jezus Christus ook
al begrepen ze de volle betekenis ervan niet. De Bijbel is dan ook een
samenhangend geheel en het is het enige Boek van GOD.
In deze lessen zullen we verwijzen naar het onderwijs van de Bijbel, b.v.
als we schrijven 1 Petrus 4:5 of Hosea 1:3. Deze namen verwijzen gedeelten uit de Bijbel. Bij voorbeeld 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes
zijn alledrie brieven van Johannes in de Bijbel. Het getal dat staat achter de naam verwijst naar het hoofdstuk en de getallen achter de dubbele punt verwijzen naar de verzen waar het over gaat.
Misschien hebt u een uitgave van de Bijbel, lees dan de inhoudsopgave
van het Oude en Nieuwe Testament zodat u de tekst kunt vinden waar
het over gaat. Als u geen Bijbel heeft, vraag deze dan bij ons aan en dan
zullen wij deze aan u toezenden in uw eigen taal.
Het cursusboek dat wij u sturen bevat behalve de lessen ook een schriftelijke toets. Als u wilt, kunt u hierop uw antwoorden invullen en het
dan aan ons toesturen ter correctie en daarna sturen wij u deze correcties met een volgend cursusboek.
In de Bijbel staat: “Wie tot GOD komt, moet geloven dat Hij bestaat en
een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”.
Tenslotte: als u misschien denkt dat de lessen (te) moeilijk voor u zijn,
dan stellen wij u de vraag of u GOD zoekt? HIJ wil u helpen. Roep Hem
aan en Hij zal u zegenen!
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Öàc á©HQCG ≈∏Y áª°ù≤e ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe É°SQO 50 ≈∏Y á∏°ù∏°ùdG √òg πªà°ûJ
¬æe AGõLCG hCG ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GE .¿É°ùfE’G IÉ«M »a GóL áeÉg á«MhQ ™«°VGƒªH ¢üàîJ
.áØ∏àîe äÉ¨d IóY ≈dEG ºLôàj ∫GR Éeh á¨d 1800 ≈dEG ºLôàe
Üƒ©°ûdG øµªàJ »µd áæeRC’Gh Qƒ°ü©dG ôÑY ∞jôëJ πc øe ÜÉàµdG Gòg ¬∏dG ßØM ó≤d
ó¡©dG Éªg ,ø«FõL øY IQÉÑY ¢Só≤ªdG ÜÉàµdÉa .á«∏°UC’G º¡à¨d »a ¬ª¡ah ¬JAGôb øe
,ΩOBG øe AÉ«ÑfC’G ¢ü°üb øY º∏µàj ºjó≤dG ó¡©dG ¿q GC óéf .ójóédG ó¡©dGh ºjó≤dG
,ójóédG ó¡©dG ÉeCG .¢VQC’G ≈dEG í«°ùªdG ´ƒ°ùj A»ée ≈àM . . . OhGO ,≈°Sƒe ,º«gGôHEG
¬JGõé©eh √ò«eÓJh ¬àdƒØWh √OÓ«e Éæd ∞°üj å«M í«°ùªdG IÉ«ëd á«M IQƒ°U ƒ¡a
AÉª°ùdG ≈dEG √Oƒ©°Uh ¬àeÉ«bh ¬Jƒeh º«dC’G ¬HGòY ∂dòc .¬Ñ©°T §°Sh √ô°üY »a ¬ª«dÉ©Jh
.»fÉãdG ¬Ä«ée øY ∂dòc Éæd Éæ∏©e
º¡fCG ìƒ°Vh πµH ∞°ûàµf ,≈eGó≤dG AÉ«ÑfC’G ¬dÉb Éª«a πeCÉàf ÉeóæY ¬fCG Öjô¨dG øªa
.»≤«≤ëdG ÉgGõ¨e º¡ª¡a hCG º¡«Yh ¿hO øe í«°ùªdG ó«°ùdG äGƒÑf øY Gƒª∏µJh GhQÉ°TCG
.ó«MƒdG ¬∏dG ÜÉàc ƒgh ≥HÉ£àe ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG GPEG
»a Üƒàµe ¬fCG ∫ƒ≤f ÉeóæY Óãªa , ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG º«dÉ©J ≈dEG ô«°ûf ¢ShQódG √òg »a
,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe ™WÉ≤e ≈∏Y ∫óJ AÉª°SC’G √ò¡a .3:1 ™°Tƒg hCG 5:4 ¢Sô£H 1
Óãe .¬`d á©HÉJ áØ∏àîe ¢Uƒ```°üf óLƒJ ¬fCG »æ©«a , º°S’G πÑb óLƒj …òdG ºbôdG ÉeCG
™Ñàj …òdG ºbôdG ¿q GE .çÓãdG ÉæMƒj πFÉ°SQ É¡∏c √ò¡a .ÉæMƒj 3 ,ÉæMƒj 2 ,ÉæMƒj 1
∫ój …òdG Oó©dG ≈dEG ô«°ûj ô«NC’G ºbôdGh ¿Éà£≤f ¬©ÑàJ ºK π°üØdG ≈dEG ô«°ûj º°S’G
.¬«∏Y
ó¡©∏d ¢Sô¡ØdG GC ôbG ∫ÉëdG Gòg »ah ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe áî°ùf ∂jód óLƒJ ÉªHQ
∂jód øµJ ºd GPEG ÉeCG .¬æY åëÑJ …òdG ¢üædG óéJ ¿r GC ™«£à°ùJ »µd ,ójóédGh ºjó≤dG
.á«∏°UC’G ∂
n à¨d »a ∂«dEG ¬∏°Sôæa , Éæe Ö∏WCÉa ,¬æe áî°ùf
hCG øjôªJ óLƒj ¢SQódG ôNBG »ah , ¢ShQO IóY ≈∏Y iƒàëj ,∂d ¬∏°Sôf …òdG ÜÉàµdG
øY á∏°üØæe ábQh Éæjód , äÉæjôªàdG √òg ≈∏Y Ö«éJ r¿CG ÖëJ âæc GPEÉa ,»HÉàc QÉÑàNG
ó©Hh É¡ë«ë°üH Ωƒ≤æ°S áHÉLE’G Éæ∏°üJ ÉeóæYh .áHÉLE’G É¡«∏Y ÖàµJ ¿r GC ∂
n æµªj ÜÉàµdG
.ôNBG ÜÉàc ™e ∂d Égó«©f ∂dP
…RÉéj ¬fCGh OƒLƒe ¬fCÉH øeDƒj ¬∏dG ≈dEG »JCÉj …òdG ¿q GC Öéj{ ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a OQh
.z¬fƒÑ∏£j øjòdG
?¬∏dG øY åëÑJ πg ƒg ∂d ÉædGDƒ°S øµd ,∂«∏Y Ö©°U ¢SQódG ¿q GC ø¶J ÉªHQ ,Gô«NCG
.∂
n cQÉÑ«°S ƒgh ¬«dEG ´
o OCÉa .∑
n óYÉ°ùj ¿r GC ójôj ƒ¡a
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LES 1

∫hC’G ¢SQódG

ÉÉN GOD

óMGh ¬dEG

GOD is ÉÉN en er is geen ander dan Hij (Marcus 12:32).1 Er bestaat
slechts ÉÉN GOD en alle andere goden zijn ijdel.

§≤a óMGh ¬dEG ’EG ¿ƒµj ¿r GC øµªj ’ .(32:12¢ùbôe) z√Gƒ°S ôNBG ¢ù«dh óMGh ¬∏dG{
.á∏WÉH iôNC’G á¡dB’G ™«ªLh

“De dwaas zegt in zijn hart, er is geen GOD” (Psalm 14:1). De mens
hoeft alleen maar aandachtig te kijken naar de wereld waarin hij leeft,
om overtuigd te raken van de tegenwoordigheid van GOD. De wereld
zelf vereist een Schepper. De talrijke varianten van planten en dieren, de
hoge bergen en de uitgestrekte woestijn die meesterlijk zijn gemaakt,
duiden op het bestaan van een machtige, eeuwige Ingenieur! De zon, de
maan en de sterren spreken van hun Maker. En die Maker is GOD! “In
de beginne schiep GOD de hemel en de aarde. De aarde nu was woest
en ledig, en duisternis lag op de vloed” (Genesis 1:1,2). En GOD
bewerkte de verandering van de vorm van deze schepping. En Hij deed
dat door een nauwkeurige ordening in zes opéénvolgende dagen.

»a πeCÉàj ¿r GC ¿É°ùfE’G »Øµj øµ∏h .(1:14 Qƒeõe) z¬dEG ¢ù«d ¬Ñ∏b »a πgÉédG ∫Éb{
∫Éµ°TCÉa .ÉYóÑe Ö∏£àj ¬JGP ºdÉ©dÉa .¬∏dG OƒLh øe ócCÉà«d ¬«a ¢û«©j …òdG ºdÉ©dG
áªµëªdG IóàªªdG iQÉë°üdGh á≤gÉ°ûdG ∫ÉÑédGh ¿Gƒ«ëdGh äÉÑæ∏d Iójó©dG IÉ«ëdG
¬fCÉH ™jòJ ΩƒéædGh ôª≤dGh ¢ùª°ûdGh .…óeô°S ôjób ¢Sóæ¡e OƒLh ≈∏Y øgôÑJ ™æ°üdG
âfÉch ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG ¬∏dG ≥∏N AóÑdG »a{ .¬∏dG ƒg ™fÉ°üdG ∂dPh .É©fÉ°U É¡d
ô««¨àd ¬∏dG πª©a .(2h1:1 øjƒµJ) záª∏X ôª¨dG ¬Lh ≈∏Yh á«dÉNh áHôN ¢VQC’G
.á«dÉààe ΩÉjCG áà°S »a ≥«bO Ö«JôàH ¬©°Vhh Gòg á≤«∏îdG πµ°T

En op de eerste dag zei GOD: “Er zij licht; en er was licht. En GOD zag
dat het licht goed was, en GOD maakte scheiding tussen het licht en de
duisternis. En GOD noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij
nacht” (Genesis 1:4,5).
En op de tweede dag: “En GOD maakte het uitspansel en Hij scheidde
de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven
het uitspansel waren; en het was alzo. En GOD noemde het uitspansel
hemel” (Genesis 1:7,8).
En op de derde dag zei GOD: “Dat de wateren onder de hemel op één
plaats samenvloeien, en het droge tevoorschijn kome; en het was alzo.
En GOD noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren
noemde Hij zeeën. En GOD zag dat het goed was” (Genesis 1:9,10). En
op diezelfde dag zorgde God ervoor dat de aarde jong groen en bomen
voortbracht.

1

Deze en andere verwijzingen komen uit de Bijbel.
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π°üah .ø°ùM ¬fCG QƒædG ¬∏dG iCGQh .Qƒf ¿Éµa Qƒf øµ«d{ :¬∏dG ∫Éb ∫hC’G Ωƒ«dG »Øa
.(5h4:1 øjƒµJ) zÓ«d ÉgÉYO áª∏¶dGh GQÉ¡f QƒædG ¬∏dG ÉYOh .áª∏¶dGh QƒædG ø«H ¬∏dG
»àdG √É«ªdGh ó∏édG âëJ »àdG √É«ªdG ø«H π°üah ó∏édG ¬∏dG πªY{ »fÉãdG Ωƒ«dG »ah
.(8h7:1 øjƒµJ) zAÉª°S ó∏édG ¬∏dG ÉYOh .. .ó∏édG ¥ƒa
ô¡¶àdh óMGh ¿Éµe ≈dEG AÉª°ùdG âëJ √É«ªdG ™ªàéàd{ :¬∏dG ∫Éb ådÉãdG Ωƒ«dG »ah
∂dP ¬∏dG iCGQh .QÉëH √ÉYO √É«ªdG ™ªàéeh É°VQCG á°ùHÉ«dG ¬∏dG ÉYOh .∂dòc ¿Éch á°ùHÉ«dG
ÉÑ°ûY âÑæJ ¢VQC’G ¬∏dG π©L ¬°ùØf Ωƒ«dG Gòg »ah .(10h9:1 øjƒµJ) zø°ùM ¬fCG
.Gôé°Th

¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe IPƒNCÉe ™LGôªdG øe √ô«Zh ™LGôªdG √òg1
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En op de vierde dag maakte GOD de zon, de maan en de sterren. Het
grootste licht (de zon) om te heersen over de dag en het kleinste licht (de
maan) om te heersen over de nacht. En zo zien wij dat al die ontelbare
hemellichamen gemaakt zijn door de ware levende GOD.

ºµëd (¢ùª°ûdG) ÈcC’G QƒædG .ΩƒéædGh ôª≤dGh ¢ùª°ûdG ¬∏dG πªY ™HGôdG Ωƒ«dG »ah
ájhÉª°ùdG ΩÉ°ùLC’G ™«ªL ¿q GC iôf Gòµgh .π«∏dG ºµëd (ôª≤dG) ô¨°UC’G QƒædGh QÉ¡ædG
.»ëdG »≤«≤ëdG ¬dE’G ÉgóLhCG ób ≈°üëJ ’ »àdG

En op de vijfde dag maakte GOD de reptielen, de vissen die in de zeeën
zwemmen, de grote zeedieren, en allerlei gevleugeld gevogelte naar
hun aard.

ø«fÉæàdGh QÉëÑdG »a áëHÉ°ùdG ∑Éª°SC’Gh äÉaÉMõdG ¬∏dG ≥∏N ¢ùeÉîdG Ωƒ«dG »ah
.É¡YGƒfCG ±ÓàNG ≈∏Y ìÉæL …P ôFÉW πch ΩÉ¶©dG

En op de zesde dag schiep GOD het vee, de kruipende dieren en de
wilde dieren van de aarde. Zij allen werden voortgebracht door de ware
en ene GOD. En tot sluitstuk van de schepping, zei GOD: “Laat Ons
mensen maken” (Genesis 1:26). Toen nam GOD stof van de aarde en
maakte de mens. Hij blies de levensadem in zijn neus en deze werd een
levende ziel. Dus er is één ware GOD. Die waarachtige, enige GOD is
de Schepper van heelal.

ÉgóLhCG É¡©«ªL .¢VQC’G ¢TƒMhh äÉHÉHódGh ºFÉ¡ÑdG ¬∏dG ≥∏N ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG »ah
z¿É˘°ùfE’G π˘ª˘©˘fh{ :¬˘∏˘dG ∫É˘b á˘≤˘«˘∏˘ î˘ ∏˘ d »˘˘FÉ˘˘¡˘ f π˘˘ª˘ ©˘ ch .ó˘˘MGƒ˘˘dG »˘˘≤˘ «˘ ≤˘ ë˘ dG ¬˘˘dE’G
IÉ«M áª°ùf ¬ØfCG »a ïØfh ¿É°ùfE’G πÑLh ¢VQC’G øe ÉHGôJ ¬∏dG òNCÉa .(16:1øjƒµJ)
≥dÉN ƒg óMGƒdG »≤«≤ëdG ¬dE’G ∂dPh ,óMGh »≤«≤M ¬dEG ∑Éæ¡a .á«M É°ùØf QÉ°üa
.¿GƒcC’G

Eigenschappen van de ware GOD
Wat de mens bij zijn vooruitgang ook tot stand bracht, hij kan het wezen
van de eeuwige GOD niet vatten door zuiver onderzoek en grondig
speurwerk. Want GOD is groot en rein en zeer verheven. Hoe zouden
zwakke, zondige schepselen met begrensd bevattingsvermogen zoals
wij, Hem doorgronden? Hoewel we het wezen van de almachtige GOD
niet volmaakt kunnen begrijpen, kunnen we Hem wel ten dele verstaan, want Hij zelf heeft ons in de schepping van hemel en aarde en in
Zijn Woord op verrassende wijze inzicht gegeven in zijn wonderbare
eigenschappen en werken. Wij dienen ons erin te verdiepen, om ze op
hun waarde te schatten en om er van te leren, opdat we iets vatten van
het karakter van dit unieke wezen dat wij GOD noemen. Laten we verder gaan op onze weg, wel bewust van onze beperktheid om enige van
deze grootse eigenschappen van GOD te bestuderen.

»≤«≤ëdG ¬dE’G äÉØ°U
åëÑdG OôéªH »dRC’G ¬∏dG ¬æc ∑Qój ¿r GC »bôdG øe ≠∏H Éª¡e ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj ’
áÄWÉîdG áØ«©°†dG äÉbƒ∏îªdG ¬cQóJ ¿r GC øe GóL ΩÉ°Sh º«¶Y ¬∏dG ¿q ÉC a ,AÉ°ü≤à°S’Gh
ÉeÉªJ ôjó≤dG ¬dE’G ¬æc ∑GQOEG ™«£à°ùf ’ Éæc øÄ∏a ∂dP ™eh .Éæ∏ãe ∑GQOE’G IOhóëªdG
»ah ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG ¬≤∏N »a ÉfÉ£YCG ób ¬°ùØf ƒg ¬fC’ É«FõL ¬cGQOEG Éææµªj ¬fCÉa
QƒeC’G √òg ßMÓf ¿r GC »¨Ñæ«a .áÑ«é©dG ¬J’Éªch ¬JÉØ°üd á°ûgóe äÉ°†eh ¬àª∏c
…òdG ™jóÑdG øFÉµdG Gòg á«°üî°T øe A»°T ∑GQOEG øe øµªàæd É¡°SQófh É¡æe ≥≤ëàfh
äÉØ°U ¢†©H »a πeCÉàæd É¡àjOhóëªH ø«ª∏°ùeo Éæ≤jôW »a ô«°ùf ÉæYO GPEG .z¬∏dG{ ¬«ª°ùf
.√òg áª«¶©dG ¬∏dG

1. GOD is aanwezig op elke plaats en tijd
GOD zegt dat niemand zich voor Hem kan verbergen. Want Hij is op
elke plaats op hetzelfde moment aanwezig. De profeet David zei:
“Waarheen zou ik vluchten voor Uw aangezicht?” ...“ Ging ik wonen
aan de overkant van de zee, ook daar bent U, en probeerde ik mij in het
donker te verbergen, U ziet mij” (samenvatting van Psalm 139:7-11).
6

¿BG πc »a ¿Éµe πc »a OƒLƒe ¬∏dG 1
âbƒdG »a ¿Éµe πc »a OƒLƒe ƒ¡a .¬æY »Øàîj ¿r GC óMCG ™«£à°ùj ’ ¬∏dG ∫ƒ≤j
¿r GE h ,∑Éæg âfCÉa QÉëÑdG äôÑY ¿r GE ?ÖgPCG øjCG ∂¡Lh øe{ : OhGO »ÑædG ∫Éb .¬°ùØf
.(11-7:139 Qƒeõe õLƒe) z»fGôJ nâfCÉa áª∏¶dG »a AÉÑàN’G âdhÉM
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2. GOD is alwetend
Hij kent alle gedachten en geheimen van ons hart. De profeet David
zei: “U begrijpt mijn gedachten van veraf “ . . . “Want er is geen woord
op mijn tong of, zie Here, Gij kent het volkomen” (Psalm 139:2,3). Wij
kunnen sommigen dingen voor mensen verbergen, maar voor GOD
kunnen wij niets verbergen. “Zou iemand zich in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? zegt de Heer. Vervul Ik niet
de hemel en de aarde? zegt de Heer” (Jeremia 23:24).
3. GOD is Heerser over het heelal
GOD heeft niet alleen het heelal geschapen, maar Hij waakt ook over
haar voortbestaan en haar loop. Hij bestuurt alle bewegingen van de
aarde, het licht van de zon, het vallen van de regens, alles wat we in
de schepping aantreffen. “De Heer is in de wervelwind, in de storm
is zijn weg en de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij dreigt de
zee en doet haar opdrogen” (Nahum 1:3,4).
4. GOD is eeuwig
GOD heeft geen begin en geen einde. Hij was van eeuwigheid en zal
tot in eeuwigheid bestaan. “Eer de bergen geboren waren en U aarde
en wereld had voortgebracht, Ja van eeuwigheid tot eeuwigheid
bent U GOD” (Psalm 90:2).
5. GOD is rechtvaardig
Alles wat Hij doet is waarachtig en rechtvaardig. “Groot en wonderbaar zijn Uw werken, O, Here, GOD, Almachtige; rechtvaardig en
waarachtig zijn uw wegen” (Openbaring 15:3).
6. GOD is heilig
De serafs, engelen in de hemel, bedekken hun gezichten voor GOD
en zij roepen uit, zeggende: “Heilig, heilig, heilig, is de Heer der
heerscharen” (Jesaja 6:3). Wat betekent dit anders dan dat GOD verheven en hoog is tot in het oneindige, gescheiden van alle begrensde
schepselen met hun tekortkomingen en speciaal gescheiden van de
zonden van de mens. Dit betekent dat GOD met een volmaakte liefde houdt van het goede en rechtvaardige, van waarheid en reinheid.
Daarom haat Hij met een volkomen haat het kwade en de ongerechtigheid, onbetrouwbaarheid en vuilheid. Hij heeft er een hartgrondige afkeer van. Omdat GOD vokomen heilig is, kan Hij de zonden
ook niet door de vingers zien, maar moet Hij die straffen. Laat het
duidelijk voor ons zijn, dat boze, slechte gedachten of woorden zonden zijn. HIJ heeft daar niets mee van doen en kan die niet verdragen. Laten we er toch van doordrongen zijn, dat HIJ heilig is!
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º«∏Y A»°T πµH ¬∏dG 2
.. zó«©H øe …ôµa â
n ª¡a{ :OhGO »ÑædG ∫Éb .ÉgQGô°SCGh ÉæHƒ∏b QÉµaCG ™«ªL º∏©j ƒ¡a
ób .(3h2:139 Qƒeõe) zÉ¡∏c É¡àaôY ÜQ Éj âfCGh ’EG »fÉ°ùd »a áª∏c ¢ù«d{
øY ÉÄ«°T »Øîf ¿r GC ™«£à°ùf ’ Éææµdh ,¢SÉædG øY AÉ«°TC’G ¢†©H »Øîf ¿r GC ™«£à°ùf
ÉfCG Ó
C eCG ÉeCG .ÜôdG ∫ƒ≤j ÉfCG √GQCG ÉªaCG Iôàà°ùe øcÉeCG »a ¿É°ùfEG ÉC ÑàNG GPEG{ . ¬∏dG
.(24:23 É«eQEG) z¢VQC’Gh äGƒª°ùdG
ø«ªdÉ©dG ≈∏Y øª«¡ªdG ¬∏dG 3
≈∏Y ô£«°ùj ƒ¡a √ô«°Sh ¬FÉ≤H ≈∏Y ßaÉëj ¬æµdh Ö°ùëa ¿ƒµdG ¬∏dG ≥∏îj ºd
.¿ƒµdG »a Ée πc ≈∏Yh QÉ£eC’G •ƒ≤°Sh ¢ùª°ûdG Qƒf ≈∏Y ¢VQC’G äÉcôM ™«ªL
ôëÑdG ô¡àæj ¬«∏LQ QÉÑZ ÜÉë°ùdGh ¬≤jôW ∞°UÉ©dG »ah á©HhõdG »a ÜôdGh{
.(4h3:1 ΩƒMÉf) z¬Ø°ûæ«a
óª°üdG ¬∏dG 4
øe{ óHC’G ≈dEG ¿ƒµ«°Sh ∫RC’G òæe ¿Éc .ájÉ¡f ¬d ¿ƒµJ ødh §b ájGóH ¬∏d øµJ ºd
z¬∏dG âfCG óHC’G ≈dEG ∫RC’G òæe áfƒµ°ùªdGh ¢VQC’G ä
n GC óHCG hCG ∫ÉÑédG ódƒJ ¿r GC πÑb
.(2:90 Qƒeõe)
∫OÉY ¬∏dG 5
≈∏Y QOÉ≤dG ¬dE’G ÜôdG É¡jCG ∂dÉªYCG »g áÑ«éYh áª«¶Y{ .∫óYh ≥M ¬∏ª©j Ée πc
.(3:15 ÉjDhQ) z¥ôW »g ≥Mh ádOÉY A»°T πc
¢Shób ¬∏dG 6
:ø«∏FÉb ¿hOÉæjh ¬∏dG ΩÉeCG º¡gƒLh ¿ƒ£¨j AÉª°ùdG »a á«µFÓªdG º«aGô°ùdG ¿q GE
¬∏dG ¿q GC ’EG Gòg »æ©j GPÉªa .(3:6 AÉ«©°TEG) zOƒæédG ÜQ ¢Shób ¢Shób
¢Shób{
w
É¡°üFÉ≤fh äÉbƒ∏îªdG OhóM ™«ªL øY π°üØæe ájÉ¡f ’ Ée ≈dEG ∫É©àeh ΩÉ°S
IQÉ¡£dGh ≥ëdGh ôÑdGh ô«îdG Öëj ¬∏dG ¿q GC »æ©j Gò¡a .ô°ûÑdG ÉjÉ£N øY ¢üNC’ÉHh
¬∏dG ¿q ’
C h .É°†jCG ÉeÉJ Éà≤e ¢ùfódGh ¢û¨dGh ºKE’Gh ô°ûdG â≤ªj ∂dòch ÓeÉc ÉÑM
¿r GC Öéj πH ÉfÉjÉ£N øY ≈°VÉ¨àj ¿r GC ™«£à°ùj ’ ¬fCÉa ¬à°SGó≤d óM ’h ¢Shób
É¡∏ª©f hCG É¡dƒ≤f hCG É¡H ôµàØf »àdG Iôjô°ûdG QƒeC’G ¿q ÉC H ¿B’G ≥≤ëàæ∏a .É¡«∏Y ÖbÉ©j
.¢Shób ¬fC’ ≈dÉ©J ¬jód GóL ághôµe É¡fCGh ÉjÉ£N »g
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7. GOD is barmhartig
De profeet David zei: “Want U, o Here, bent goed en gaarne vergevend, en rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen!”
(Psalm 86:5). En hoewel GOD een afkeer heeft van kwade dingen die
wij doen, is Hij toch barmhartig en genadig ten aanzien van ons.
Want Hij houdt van ons, hoewel Hij de zonden niet lief heeft. Hij wil
dat wij godvruchtig en heilig worden, want Hij is genadig. En Hij
heeft een weg bereid tot vergeving van zonden voor allen die Zijn
barmhartigheid aannemen. In de volgende lessen zult u een heldere
en duidelijke uitleg krijgen van deze weg.

º«MQ ¬∏dG 7
z∂«dEG ø«YGódG πµd áªMôdG ô«ãch ôØZh ídÉ°U ÜQ Éj âfCG ∂
n fC’{ : OhGO »ÑædG ∫Éb
ΩƒMQh ±hDhQ ƒ¡a É¡∏ª©f »àdG Iôjô°ûdG QƒeC’G √ôµj ¬∏dG ¿q GC ™eh .(5:86 Qƒeõe)
,ø«°ùjóbh ø«ëdÉ°U ¿ƒµf ¿r GC ójôj πH ÉfÉjÉ£N Öëj ’ ¬æµdh ÉæÑëj ¬fEG .ÉægÉéJ
Gòg óéà°Sh .¬àªMQ ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG ™«ªL ÉjÉ£N ¿GôØ¨d É≤jôW ôHO ó≤a ΩƒMQ ¬fC’
.¢ShQódG √òg á©HÉàe »a ôªà°ùJ Éªæ«H ìƒ°Vh πµH Éæ«Ñe ≥jô£dG

LES 2

»fÉãdG ¢SQódG

ADAM en EVA

AGƒMh ΩOBG

De eerste man en de eerste vrouw, Adam en Eva, die op aarde leefden,
werden niet verwekt via een vleseljke geboorte, zoals ieder menselijk
wezen na hen dat op aarde leefde. Adam en Eva hadden een bijzondere afkomst, want GOD had hen direct geschapen als twee volwassen
mensen.

…ô°ûH øFÉc πc q¿CG ø«M »a ,§b Gódƒj ºd ¢VQC’G ≈∏Y É°TÉY ICGôeG ∫hCGh πLQ ∫hCG q¿EG
ΩOBG ÉeCG .ájó°ùédG IO’ƒdG ≥jôW øY ≈JCG ,AGƒMh ΩOBG ÓN ,á£«°ùÑdG ¬Lh ≈∏Y ¢TÉY
.Iô°TÉÑe ø«∏eÉc ø«fÉ°ùfEG Éª¡≤∏N ¬∏dG ¿q ’
C Éª¡H á°UÉN Iõ«e Éª¡d ¿Éc ó≤a AGƒMh

Op de zesde dag van de schepping nam GOD stof van de aarde, kneedde het en maakte er een mens uit. En Hij blies de levensadem in zijn
neus, en hij werd de eerste levende mens. GOD noemde deze mens
Adam. En zo zien we dat GOD Adam direct heeft geschapen.
Toeen GOD zag dat het niet goed was dat de mens alleen was, besloot
Hij een hulp te maken die bij hem paste. En Hij deed een diepe slaap op
Adam vallen en hij sliep in. En terwijl hij sliep, opende GOD zijn zijde
en nam één van zijn ribben en vulde die plaats met vlees. En GOD
bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw en bracht
haar bij Adam, die haar Eva noemde.
GOD plantte een hof in Eden en plaatste Adam en Eva daarin en zei:
reest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar,
rst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al
gedierte dat op de aarde kruipt” (Gen. 1:28). En GOD bracht alle dieren
8

ÉfÉ°ùfEG ¬æe πªYh ¬∏ÑLh ¢VQC’G ÜGôJ øe Ó«∏b ¬∏dG òNCG á≤«∏î∏d ¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG »Øa
iôf Gòµgh .ΩOBG ¿É°ùfE’G Gòg ¬∏dG ÉYOh »M ¿É°ùfEG ∫hCG QÉ°üa IÉ«M áª°ùf ¬ØfCG »a ïØfh
.Iô°TÉÑe ΩOBG ≥∏N ¬∏dG ¿q GC
Éæ«©e ¬d ™æ°üj r¿CG ºª°U ∂dòd √óMh ¿É°ùfE’G ¿ƒµj r¿CG Éæ°ùM ¢ù«d ¬fCG ¬∏dG iCGQ PEGh
ióMEG òNCGh ¬ÑæL ¬∏dG íàa ºFÉf ƒg Éªæ«Hh .ΩÉæa ΩOBG ≈∏Y ÉJÉÑ°S ™bhCÉa .√ô«¶f
Égô°†MCGh ICGôeG ΩOBG øe ÉgòNCG »àdG ™∏°†dG ¬∏dG ≈æHh Éªëd É¡fÉµe CÓeh ¬YÓ°VCG
.AGƒM ÉgÉª°S …òdG ΩOBG ≈dEG
¢VQC’G GƒÄ∏eGh GhôãcGh GhôªKCG{ :∫Ébh AGƒMh ΩOBG É¡«a ™°Vhh ¿óY »a áæL ¬∏dG ¢SôZh
≈∏Y Üój ¿Gƒ«M πc ≈∏Yh AÉª°ùdG ô«W ≈∏Yh ôëÑdG ∂ª°S ≈∏Y Gƒ£∏°ùJh Égƒ©°†NCGh
ÉYóa{ É¡«ª°ù«d ΩOBG ≈dEG Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG πc ¬∏dG ô°†MCGh .(28:1 øjƒµJ) z¢VQC’G
.(20:2 øjƒµJ) zájôÑdG äÉfGƒ«M ™«ªLh AÉª°ùdG Qƒ«Wh ºFÉ¡ÑdG ™«ªL AÉª°SCÉH ΩOBG
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vogels bij Adam, om hen een naam te geven. “En Adam gaf namen aan
het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds”
(Genesis 2:20)
In de hof van Eden waar Adam en Eva leefden, waren veel mooie
bomen. En GOD gebood Adam en zei: “Van alle bomen in de hof mag
je eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad mag je niet
eten” (Genesis 5,17). GOD beval Adam en Eva in het paradijs te wonen
en te eten wat ze wilden van al de bomen. Maar zij moesten niet eten
van die ene, verboden boom, opdat zij niet zouden sterven.
Maar de satan die de oorsprong is van alle slechtheid, leugen en zonde,
zei tegen Eva: “GOD weet, dat op de dag dat jullie daarvan eten, je ogen
geopend zullen worden en jullie als GOD zullen zijn, kennende goed en
kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, dat hij
een lust was voor de ogen... begeerlijk om te zien. En zij nam van zijn
vrucht en at, en zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at” (Genesis
3:5,6). En zo verleidde de satan hen met bedrog en sluwheid.
Toen ze van de boom proefden, werden hun ogen geopend, en wisten
ze dat naakt waren. En zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten
schorten voor zichzelf om hun schaamte te verbergen. Op het moment
dat zij van de boom aten, waren zij ongehoorzaam aan het bevel van
GOD en hun ongehoorzaamheid was zonde. Omdat zij duidelijk ongehoorzaam waren, werden zij zondaren.
GOD riep hen en zei: “Wat hebben jullie daar gedaan?” En de vrouw
zei: “de slang (de satan) heeft mij verleid en toen heb ik gegeten”
(Genesis 3:13).
En GOD vervloekte de slang en zei: “Ik zet vijandschap tussen uw zaad
en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen” Genesis 3:15).

:ÓFÉb ΩOBG ¬∏dG ≈°UhCGh .á∏«ªL Iô«ãc QÉé°TCG AGƒMh ΩOBG ¢TÉY å«M ¿óY áæL »a ¿Éch
zÉ¡æe πcCÉJ Óa ô°ûdGh ô«îdG áaô©e Iôé°T ÉeCGh ,ÓcCG πcCÉJ áæédG ôé°T ™«ªL øe{
™«ªL øe ¿GAÉ°ûj Ée ÓcCÉjh áæédG Éæµ°ùj ¿r GC AGƒMh ΩOBG ¬∏dG ôeCG .(17:5 øjƒµJ)
.ÉJƒªj ÓÄd É¡æY »¡æªdG Ió«MƒdG Iôé°ûdG ∂∏J øe ÓcCÉj ’ ¿r GC »¨Ñæj §≤a . ÉgQÉé°TCG
¬fCG ºdÉY ¬∏dG{ : AGƒëd ∫Éb ó≤a , ºKEGh Üòch åÑN πc Qó°üe ƒg …òdG ¿É£«°ûdG ÉeCG
¿q GC ICGôªdG äCGôa .ô°ûdGh ô«îdG ø«aQÉY ¬∏dÉc ¿ÉfƒµJh Éªµæ«YCG íàØæJ É¡æe ¿ÓcCÉJ Ωƒj
â∏cCGh ÉgôªK øe äòNCÉa ô¶æ∏d á«¡°T . . . ¿ƒ«©∏d áé¡H É¡fCGh πcCÓd Ió«L Iôé°ûdG
¢û¨dÉH ¿É£«°ûdG ÉªgGƒZCG Gòµgh .(6h5:3 øjƒµJ) zπcCÉa É¡©e É°†jCG É¡∏LQ â£YCGh
.´GóîdGh
É©æ°Uh ø«J ¥GQhCG ÉWÉîa ,¿ÉfÉjôY Éª¡fCG Éª∏Yh Éª¡æ«YCG âëàØfG IôªãdG ÉbGP Éª∏a
ôeCG É«°üY Iôé°ûdG øe ÓcCG É¡H »àdG á¶ë∏dG »ah .Éª¡«JQƒY Gôà°ù«d QRBÉe Éª¡°ùØfC’
ÉëÑ°UCG Éª¡fCÉa ô°TÉÑªdG ¿É«°ü©dG Gòg ÉÑµJQG Éª¡fC’h .áÄ«£N ¿Éc Gòg Éª¡fÉ«°üYh ¬∏dG
.ø«ÄWÉN
»æJôZ ) ¿É£«°ûdG ( á«ëdG : ICGôªdG âdÉ≤a ? Éªà∏©a …òdG Gòg Ée{ :ÓFÉb ¬∏dG ÉªgGOÉæa
.(13:'3 øjƒµJ) zâ∏cCÉa
≥ë°ùj ƒg É¡∏°ùfh ∂∏°ùf ø«Hh ICGôªdG ø«Hh ∂æ«H IhGóY ™°VCGh{ : ∫Ébh á«ëdG ¬∏dG ø©∏a
.(15:3 øjƒµJ) z¬Ñ≤Y ø«≤ë°ùJ âfCGh ∂°SCGQ
ΩOB’ √ó∏L ≈£YCGh ÉfGƒ«M íHP .Éª¡jôY ôà°ùd ó∏L øe á°üªbCG AGƒMh ΩOB’ ¬∏dG ™æ°Uh
É«°ùàµ«d A…ôH ¿Gƒ«M íHP ≈°†àbG AGƒMh ΩOBG áÄ«£N ÖÑ°ùÑa . Éª¡jôY ôà°ùd AGƒMh
.√ó∏éH

En GOD maakte voor Adam en Eva klederen van een dierenhuid om
hun naaktheid te bedekken. Een dier werd geslacht en zijn huid werd
aan Adam en Eva gegeven om hun naaktheid ermee te bedekken. Door
de zonde van Adam en Eva moest een onschuldig dier geslacht worden
opdat met zijn huid hun naaktheid kon worden bedekt.
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Omdat zij aan het gebod van GOD ongehoorzaam waren, stuurde GOD
hen weg uit het Paradijs. Adam werd gedwongen om zwaar werk op
het land te doen om zo aan voedsel te komen.

çôM »a óéH πª©dG ≈dEG ΩOBG ô£°VÉa áæédG øe ¬∏dG ÉªgOôW ¬∏dG ôeCG É«°üY Éª¡fC’h
.¬Jƒb π«°üëàd ¢VQC’G

Door de ongehoorzaamheid van één mens werden alle mensen zondaren. “Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12). Wij zijn allemaal kinderen van Adam. Net als Adam zijn wij ongehoorzaam aan
GODS geboden en wij zijn niet in staat het goede te doen. “Allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23). Daarom moeten we het plan van
GOD kennen waardoor Hij onze zonden wegdoet.

â∏NO óMGh ¿É°ùfEÉH ÉªfCÉc ∂dP πLCG øe{ .IÉ£N ™«ªédG π©L óMGh ¿É°ùfEG á«°ü©ªÑa
ÉC £NCG PEG ¢SÉædG ™«ªL ≈dEG äƒªdG RÉàLG Gòµgh äƒªdG á«£îdÉHh ºdÉ©dG ≈dEG á«£îdG
¬∏dG ôeGhCG Éæ«°üY Éæ©«ªL ΩOBÉch ΩOBG O’hCG Éæ©«ªL øëf .(12:5 á«ehQ) z™«ªédG
»¨Ñæj ∂dòd .(23:3 á«ehQ) zGhCÉ£NCG ™«ªédG{ á≤ëdG QƒeC’G ájOCÉJ øY ÉfõéY Éæ©«ªLh
.ÉfÉjÉ£N ôà°ùd ¬∏dG ô«HóJ ±ô©f ¿r GC

LES 3

ådÉãdG ¢SQódG

KAÏN EN ABEL
Het eerste kind dat op aarde werd geboren, kreeg van Adam en Eva,
zijn ouders, de naam Kaïn. Na enige tijd werd in dit eerste gezin een
ander kind geboren. Zij noemden hem Abel. Daarna werden andere jongens en meisjes geboren.
Toen beide jongens opgroeiden, toonde elk van hen voorkeur voor een
bepaald soort werk. Abel hield ervan het kleinvee van zijn vader te hoeden en hij leidde het naar grazige weiden en heldere wateren. Hij
beschermde het voor de gevaarlijke wilde dieren die het kleinvee probeerden te doden. Maar zijn broer Kaïn had geen interesse in het kleinvee. Hij vond het fijn om het land te bewerken. Hij ploegde en zaaide
en zag toe op de groei van het fruit en de groenten.
Hoewel elk van de broers een voorliefde had voor een speciaal soort
werk, waren beiden toegewijd in het dienen van de ene, ware GOD. En
zij verlangden ernaar genade te vinden bij deze GOD. Daarom brachten
ze een offer aan Hem. Zij kozen verschillende offergaven. Kaïn ging
naar het land en verzamelde enige heerlijke vruchten en bracht die als
een offer aan GOD. Het offer van Kaïn was het resultaat van zijn eigen
10

π«HÉgh ø«jÉb
√ò¡d ódh π«∏b øeR ó©Hh .ø«jÉb (AGƒMh ΩOBG) √GódGh √Éª°S ºdÉ©dG »a ódh πØW ∫hCG ¿q GE
.¿hôNBG äÉæHh ¿ƒæH ó©H Éª«a ódh óbh .π«HÉg √É«ª°S ôNBG πØW ≈dhC’G á∏FÉ©dG
Öëj π«HÉg ¿Éµa .¢UÉN πªY ´ƒf ≈dEG Ó«e Éª¡æe πc ô¡XCG ¿GƒNC’G ôÑc ÉeóæYh
¢TƒMƒdG ô°T É¡«≤jh á«aÉ°U √É«eh Ió«L ´Gôe ≈dEG ÉgOƒ≤j ¿Éch ¬«HCG ºæZ á°SGôM
πª©dG Öëj ¿Éc πH ºæ¨dÉH ºà¡j øµj º∏a ø«jÉb ÉeCG .É¡H ∂àØdG ∫hÉëJ »àdG ájQÉ°†dG
.É¡«a ähGô°†îdGh á¡cÉØdG ƒªf ÖbGôjh É¡YQõjh É¡Kôëjh ¢VQC’G »a
¿Éaôà©j ÉªgÓc ¿Éc ó≤a ¢UÉN πªY ´ƒf ≈dEG π«e øjƒNC’G øe πµd ¿Éc ¬fCG ™eh
∂dòd , ¬dE’G ∑GP óæY áª©f Góéj ¿r GC ¿ÉÑZôj ÉfÉc Éª¡fC’h .óMGƒdG »≤«≤ëdG ¬dE’G IOÉÑ©H
QÉªKC’G ¢†©H ™ªLh π≤ëdG ≈dEG ø«jÉb ÖgP .ø«Ø∏àîe ø«fÉHôb GQÉàNÉa ,¬d ø«HGôb Éeób
ób ¬fCÉa ¬jój πªYh ¬Ñ©J äÉLƒàæe øe ø«jÉb ¿ÉHôb ¿Éc .¬∏d ÉfÉHôb É¡eóbh á«¡°ûdG
¬ªjó≤J óæY ¬∏ª©H ôîàØj ¿Éµa .É¡Lƒ°†f óæY á¡cÉØdG ∞£bh É¡YQRh ¢VQC’G çôM
.zÉfCG …ój πªY ƒg Gòg ô¶fG{ : ∫ƒ≤j ¬fCÉc ¬fÉHôb
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inspanning en het werk van zijn eigen handen, want hij had de aarde
geploegd en bezaaid en zijn vrucht geplukt toen die rijp was. Hij was er
trots op, toen hij het als zijn offer bracht, alsof hij zei: “Kijk, dit is het
werk van mijn eigen hand”.
Het offer van Abel was echter heel anders dan het offer van zijn broer
Kaïn. Hij nam één van de eerstgeborenen van zijn kleinvee, slachtte het
en offerde het aan de ware GOD. En GOD was blij met het offer van
Abel en aanvaardde het, maar het offer van Kaïn aanvaardde Hij niet,
want hij zondigde bij de keus van het soort offer dat hij Hem aanbood.
Abel vertrouwde op GOD, maar Kaïn vertrouwde op zijn eigen werken.
Kaïn was jaloers, omdat GOD het lam van zijn broer Abel accepteerde
en zijn vruchten weigerde. En de woede van Kaïn op zijn broer Abel
werd groter en hij besloot hem te doden. En op dezelfde dag, terwijl zij
op het land waren, viel Kaïn zijn broer aan en doodde hem. Dit was de
eerste moord op aarde. GOD was diep verontwaardigd over Kaïn, omdat
hij zijn broer Abel had gedood en Hij legde hem een strenge straf op.
GOD vervloekte Kaïn vanwege deze slechte daad en GODS vloek bleef
op Kaïn voor de rest van zijn leven, omdat hij zijn broer doodde.
Kaïn en Abel geloofden beide in het bestaan van één GOD en beiden
waren toegewijd in het dienen van de ware GOD. Maar het is niet voldoende dat een mens echt gelooft in het bestaan van één GOD, en het is
niet voldoende ernaar te verlangen om de ware GOD te dienen. Willen
we door GOD aanvaard worden, dan behoren we het juiste offer te
geven zoals Abel dat deed. Het was Kaïn die een offer moest kiezen dat
hij GOD wilde geven; hij koos een offer dat bestond uit de vruchten van
het land, die zijn inspanningen en eigen werken vertegenwoordigden.
Bij deze keuze zondigde hij.

¬ªæZ QÉµHCG øe GóMGh òNCG ¬fEÉa .ø«jÉb ¬«NCG ¿ÉHôb øY á«∏µdÉH ∞∏àîj ¿Éµa π«HÉg ÉeCG
ø«jÉb ¿ÉHôb πÑ≤j ºd ¬æµdh ,π«HÉg ¿ÉHô≤H ¬∏dG ô°ùa .»≤«≤ëdG ¬dEÓd ÉfÉHôb ¬eóbh ¬ëHPh
πµJG ¬fCÉa ø«jÉb ÉeCG ¬∏dÉH π«HÉg øeBG .¬d ¬eób …òdG ¿ÉHô≤dG ´ƒf QÉ«àNG »a ÉC £NCG ¬fC’
óà°TGh .√QÉªKCG ¢†aQh π«HÉg ¬«NCG πªM πÑb ¬∏dG ¿C’ ø«jÉb QÉZ.á°UÉîdG ¬dÉªYCG ≈∏Y
ΩÉb π≤ëdG »a Éªgh Ωƒj äGP »ah .¬∏àb ≈∏Y ºª°Uh π«HÉg ¬«NCG ≈∏Y ø«jÉb Ö°†Z
GóL ÜôdG AÉà°SG .⁄É©dG »a iôL πàb ΩôL ∫hCG ¿Éch .¬∏àbh π«HÉg ¬«NCG ≈∏Y ø«jÉb
.ÉeQÉ°U ÉHÉ≤Y ¬«∏Y ™°Vhh π«HÉg √ÉNCG ¬∏à≤d ø«jÉb øe
≈∏Y ¬∏dG ÜÉ≤Y ôªà°SGh ¬ÑµJQG …òdG ôjô°ûdG πª©dG ÖÑ°ùH ø«jÉb ≈∏Y áæ©dG ¬∏dG ™°Vh
.√ÉNCG ¬∏à≤d ¬JÉ«M »bÉH á∏«W ø«jÉb
¬dE’G IOÉÑ©H ¿Éaôà©j ÉfÉc ÉªgÓch óMGh ¬dEG OƒLƒH ¿ÉæeDƒj π«HÉgh ø«jÉb øe πc ¿Éc
»a áÑZôdG »ØµJ ’h ,óMGh ¬dEG á≤«≤ëH ¿É°ùfE’G øeDƒj ¿r GC »Øµj ’ øµdh ,»≤«≤ëdG
Éªc í«ë°üdG ¿ÉHô≤dG ´ƒf Éæjód ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj ¬∏dG Éæ∏Ñ≤j »µ∏a .»≤«≤ëdG ¬dE’G IOÉÑY
≈∏Y ºª°üa ¬∏d ¬eó≤j ¿r GC OGQCG …òdG ¿ÉHô≤dG ´ƒf QÉàîj ¿r GC ø«jÉb ≈∏Y ¿Éc .π«HÉ¡d ¿Éc
»a ÉC £NCÉa á°UÉîdG ¬dÉªYCGh √Oƒ¡L πãªJ âfÉc »àdG ¢VQC’G QÉªKCG øe ¬fÉHôb ºjó≤J
,√QÉ«àNG
.¬∏d ¬eó≤J ¿r GC ójôJ …òdG ¿ÉHô≤dG ´ƒf Qô≤J ¿r GC ∂«∏Y . QÉàîJ ¿r GC ∂«∏Y »≤jó°U Éj ¿B’Gh
hCG ¬∏dG óæY ∫ƒÑ≤e ô«Z ƒgh ∂jój ∫ÉªYCG øe ÉfÉHôb ¬∏d Ωó≤àa ø«jÉb hòM hòëJ ¿r GC ÉeCÉa
¿r GC äOQCG ¿EÉa .¬∏dG óæY ∫ƒÑ≤ªdG ¿ÉHô≤dG Ωó≤Jh QÉ«àN’G ø°ùëàa π«HÉg hòM hòëJ ¿r GC
.¬∏dG iód ∫ƒÑ≤ªdG í«ë°üdG ¿ÉHô≤dG QÉàîJ ¿r GC ∂«∏Y »≤«≤ëdG ¬∏dG óæY ’ƒÑ≤e ¿ƒµJ

En nu, mijn vriend, aan u de keus. U dient te kiezen welk offer u aan
God wilt geven. Of u volgt het voorbeeld van Kaïn en brengt een offer
van het werk van uw eigen handen dat onaanvaardbaar is voor GOD,
of u volgt het voorbeeld van Abel en maakt de juiste keus en brengt het
offer dat aanvaardbaar is voor GOD. Als u bij GOD aanvaard wilt worden, dan moet u het juiste offer kiezen, dat aanvaard wordt door GOD.
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LES 4

™HGôdG ¢SQódG

DE PROFEET NOACH

ìƒf »ÑædG

DE VERKONDIGER VAN HET KOMENDE OORDEEL

Ió«à©dG áfƒæjódÉH RQÉµdG

Noach leefde honderden jaren na Kaïn en Abel. In die periode werden
honderdduizenden mensen geboren. De bewoners van de aarde keerden zich af van de dienst aan de ware GOD en begonnen valse goden te
aanbidden. Toen Noach geboren werd, verkeerde de wereld in een toestand waarbij het kwaad de overhand had. De mensen hadden zichzelf
bedorven door het bedrijven van allerlei soorten zonde, die het menselijk verstand maar kan bedenken. “Toen de Here zag, dat de boosheid
van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van
zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was ....... En GOD zag
de aarde aan, en zie, zij was verdorven. De weg van ieder mens was met
schuld bedekt. Toen zei GOD tot Noach: “ Het einde van al wat leeft is
door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij,
en zie Ik ga hen met de aarde verdelgen” (Genesis 6:5,12,13).
En GOD droeg Noach op een grote ark voor zichzelf te bouwen en dit
was het wat GOD bereidde tot redding van Noach en zijn gezin van het
spoedig naderende, verschrikkelijke oordeel over die verdorven
wereld. En terwijl Noach de ark bouwde, predikte hij tot de mensen en
waarschuwde hen voor het komende oordeel van GOD. En hij zei tot
hen, dat GOD rechtschapen en rechtvaardig was en dat Hij hen daarom
zou ombrengen vanwege hun boosheden en hun zonden. Zij moesten
berouw hebben en terugkeren tot GOD en dan zou Hij zich ontfermen.
Zij luisterden echter niet naar zijn prediking en schonken geen aandacht
aan zijn waarschuwingen, maar zij lachten om hem en bespotten hem.
Het tijdstip waarop Noach de bouw van de ark zou voltooien naderde.
“En de Here zei tot Noach: Ga in de ark, u en uw gehele huis, want Ik
heb u in deze generatie voor Mijn aangezicht rechtvaardig bevonden”
(Genesis 7:1).

¿Éµ°S OÉMh .ô°ûÑdG øe ±ƒdC’G É¡dÓN ódh ø«æ°ùdG äÉÄªH π«HÉgh ø«jÉb ó©H ìƒf ¢TÉY
¿Éc ìƒf ódh Éeóæ©a .áHPÉc á¡dBG ¿hóÑ©j Gƒ≤ØWh »≤«≤ëdG ¬dE’G IOÉÑY øY ¢VQC’G
áÄ«£îdG ´GƒfCG GC ƒ°SCG á°SQÉªªH º¡°ùØfCG ¢SÉædG ó°ùaCG ó≤a ,ô£«°ùe ô°T ádÉM »a ºdÉ©dG
»a ôãc ób ¿É°ùfE’G ô°T ¿q GC ÜôdG iCGQh{ …ô°ûÑdG π≤©dG ÉgQƒ°üàj ¿r GC øµªj »àdG
»g GPEÉa ¢VQC’G ¬∏dG iCGQh . . . Ωƒj πc ôjô°T ƒg ÉªfEG ¬Ñ∏b QÉµaCG Qƒ°üJ ¿q GC h ¢VQC’G
πc ájÉ¡f ìƒæd ¬∏dG ∫É≤a .¢VQC’G ≈∏Y ¬≤jôW ó°ùaCG ób ô°ûH πc ¿Éc PEG .äó°ùa ób
z¢VQC’G ™e º¡µ∏¡e ÉfCG É¡a .º¡æe Éª∏X äCÓàeG ¢VQC’G ¿q ’
C ,»eÉeCG âJCG ób ô°ûH
.(13h12h5:6 øjƒµJ)
øe ¬à∏FÉYh ìƒf PÉ≤fE’ ¬∏dG √óYCG Ée Gògh Gô«Ñc Éµ∏a ¬°ùØæd »æÑj r¿CG ÉMƒf ¬∏dG ≈°UhCGh
∂∏ØdG »æÑj ìƒf ¿Éc Éªæ«Hh .ó°SÉØdG ºdÉ©dG ∂dP ≈∏Y ´ƒbƒdG ∂«°TƒdG Ö«gôdG AÉ°†≤dG
∫OÉYh QÉH ¬∏dG ¿q GC º¡d ∫ƒ≤j ¿Éµa .ó«à©dG ¬∏dG AÉ°†b øe ºgQòëjh ¢SÉædG ß©j ¿Éc
¬∏dG ≈dEG Gƒ©Lôjh GƒHƒàj ¿r GC º¡«∏©a ,º¡eÉKBGh ºgQhô°T ÖÑ°ùH º¡µ∏¡«°S ¬fCÉa ∂dòdh
.º¡ªMô«a
¿ÉMh . ¬H GƒFõ¡à°SGh ¬æe Ghôî°S πH ,¬JGôjòëàH GƒdÉÑj ºdh ¬¶Yƒd Gƒ¨°üj ºd º¡æµdh
≈dEG ∂à«H ™«ªLh âfCG πNOCG ìƒæd ÜôdG ∫Ébh{ .∂∏ØdG AÉæH ìƒf ¬«a πªcCG …òdG âbƒdG
.(1:7 øjƒµJ) zπ«édG Gòg »a …ód GQÉH â
o jCGQ ∑ÉjEG »fC’ ∂∏ØdG
¿r GC ÉMƒf ¬∏dG ôeCG É¡°†©H AÉ≤Ñà°SÓa ,Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG ™«ªL ó«Ñj ¿r GC ¬∏dG ÉC °ûj ºdh
.Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdG ´GƒfCG ™«ªL øe ≈ãfCGh GôcP ∂∏ØdG ≈dEG ¬©e òNCÉj

GOD wilde niet alle dieren en vogels ombrengen. Opdat een gedeelte
van hen bewaard zou blijven, beval GOD Noach om een mannetje en
een vrouwtje van alle soorten dieren en vogels mee te nemen in de ark.
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Daarna gingen Noach en zijn vrouw en zijn drie zonen en hun vrouwen
naar de ark en de Here sloot de deur van de ark achter hen. Noach en
zijn familie, de dieren en de vogels waren veilig binnen in de ark. Maar
allen die de boodschap van Noach verachtten en er niet aan gehoorzaamd hadden, waren buiten de ark.
De dag van het vreselijke oordeel van GOD naderde en de regen begon
uit de hemel te stromen. En de vloed was een jaar lang op de aarde. De
mensen probeerden te vluchten naar de heuvels en bergen, maar het
water bleef maar stijgen op de aarde. “En de wateren namen geweldig
sterk toe over de aarde, en alle hoge bergen onder de ganse hemel werden overdekt ..... En al wat leeft, dat zich op aarde roert, het gevogelte,
het vee en het wild gedierte en alle wemelend gedierte, dat op de aarde
wemelt, benevens alle mensen kwamen om” (Genesis 7:19,21).
Zij ontkwamen niet aan die vreselijke dood die GOD op de aarde zond,
zoals zij die de ark binnengegaan waren. Noach en zijn familie vonden
een veilige schuilplaats voor zich in de ark, maar die zondaren die niet
luisterden naar de waarschuwingen van GOD door middel van zijn
profeet Noach, kwamen allen om.
Het oordeel van GOD (de regen) werd over de slechte mensen buiten de
ark uitgestort en Hij deed hen omkomen. Het oordeel van GOD (de
regen) werd ook op de ark zelf uitgestort. Maar zij die binnenin waren,
waren veilig. De ark heeft het oordeel van GOD gedragen, maar die erin
waren, hadden absoluut niets van dat oordeel te lijden.
GOD moet alle mensen die tegen Hem zondigen, straffen. Alle mensen
zijn zondaren voor GOD door hun zonden. Omdat u gezondigd heeft,
zult u onvermijdeljk onder het oordeel van GOD vallen, als er geen veilige schuilplaats voor u is, zoals die er was voor Noach. De barmhartige GOD heeft een schuilplaats voor u bereid, door middel waarvan u
kunt ontkomen aan Zijn rechtvaardig oordeel. Wil u ontkomen aan dat
vreselijke, beangstigende oordeel? GOD is bereid al uw zonden te vergeven als u uw toevlucht neemt tot de schuilplaats die Hij klaarmaakte
om u te redden.
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ÜÉH º¡«∏Y ÜôdG ≥∏ZCG ∂∏ØdG ≈dEG º¡FÉ°ùfh áKÓãdG √O’hCGh ¬JCGôeGh ìƒf ∫ƒNO ó©Hh
øjòdG ™«ªL ÉeCG .∂∏ØdG πNGO ø«æeBG Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ëdGh ¬à∏FÉYh ìƒf ¿Éµa .∂∏ØdG
.∂∏ØdG êQÉN GƒfÉµa Égƒ°üYh ìƒf ádÉ°SôH GƒØîà°SG
ÉeÉY ¿Éaƒ£dG ¿Éch .AÉª°ùdG øe IQGõ¨H ôª¡æj ô£ªdG GC óàHGh Ö«gôdG ¬∏dG AÉ°†b Ωƒj ¿ÉM
Gô«ãc âªXÉ©J √É«ªdG øµdh ∫ÉÑédGh ∫ÓàdG ≈dEG Üô¡dG ¢SÉædG ∫hÉMh .¢VQC’G ≈∏Y
πc äÉªa ... AÉª°ùdG πc âëJ »àdG áîeÉ°ûdG ∫ÉÑédG ™«ªL â£¨àa{ .¢VQC’G ≈∏Y GóL
»àdG äÉaÉMõdG πch ¢TƒMƒdGh ºFÉ¡ÑdGh Qƒ«£dG øe ,¢VQC’G ≈∏Y Üój ¿Éc ó°ùL …P
.(21h19:7 øjƒµJ) z¢SÉædG ™«ªLh ¢VQC’G ≈∏Y ∞MõJ âfÉc
Gƒ∏NO øjòdG iƒ°S ¢VQC’G ≈∏Y ¬∏dG ¬∏°SQCG …òdG ™«¶ØdG äƒªdG ∂dP øe oèæj ºdh
ºd øjòdG IÉ£îdG ∂ÄdhCG ÉeCG ,∂∏ØdG πNGO º¡d Éæ«eCG ÉC é∏e ¬à∏FÉYh ìƒf óLh ó≤d .∂∏ØdG
.É©«ªL Gƒµ∏g ó≤a ¬«Ñf ìƒf á£°SGƒH º¡d ¬∏dG äGôjòëàd Gƒ¨°üj
É°†jCG Ö°üfGh º¡µ∏gCÉa ∂∏ØdG êQÉN QGô°TC’G ¢SÉædG ≈∏Y (ô£ªdG) ¬∏dG AÉ°†b Ö°üfG
πªàMG ó≤a .ø«æeBG GƒfÉµa ¬∏NGO GƒfÉc øjòdG ÉeCG .¬°ùØf ∂∏ØdG ≈∏Y (ô£ªdG) ¬∏dG AÉ°†b
.AÉ°†≤dG ∂dP øe áàÑdG ÉÄ«°T Gƒ∏ªàëj ºd º¡fCÉa ¬∏NGO GƒfÉc øjòdG ÉeCGh ,¬∏dG AÉ°†b ∂∏ØdG
iód ºgÉjÉ£îH ¿ƒªKBG ¢SÉædG ™«ªLh ,¬«dEG ¿ƒÄ£îj øjòdG ™«ªL ¬∏dG ÖbÉ©j ¿r GC »¨Ñæj
¿Éc Éªc ø«eCG ÉC é∏e ∂d øµj ºd ¿r GE ,¬∏dG AÉ°†b âëJ ÉªàM ™≤à°S näÉC £NCG n∂fCÓa ,¬∏dG
π¡a .∫OÉ©dG ¬FÉ°†b øe ƒéæJ ¿r GC ¬à£°SGƒH ™«£à°ùJ ÉC é∏e ΩƒMôdG ¬∏dG ∂d óYCG óbh .ìƒæd
™«ªL ∂d ôØ¨j ¿r GC ó©à°ùe ¬∏dG ¿q GE ? ∞«îªdG Ö«gôdG AÉ°†≤dG ∂dP øe ƒéæJ ¿r GC ójôJ
.n∂JÉéæd ƒg √óYCG …òdG ÉC é∏ªdG ≈dEG näÉC éàdG ¿r GE n∑ÉjÉ£N
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LES 5

¢ùeÉîdG ¢SQódG

DE PROFEET ABRAHAM - VRIEND VAN GOD

¬∏dG π«∏N - º«gGôHEG »ÑædG

Abraham is beroemd geworden om zijn grote geloof in GOD. Op zekere dag gaf GOD Abraham opdracht om zijn land en zijn stam te verlaten en te gaan naar een nieuw land. Abraham gehoorzaamde GOD en
verliet zijn vaderland en hij wist niet waar Hij hem heen leidde. En
GOD sprak tot Abraham: “Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloeken, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend zijn” (Genesis 12:2,3).

¬°VQCG ∑ôàj ¿r GC º«gGôHE’ ¬∏dG ∫Éb äGP »Øa ,¬∏dÉH º«¶©dG ¬fÉªjEÉH º«gGôHEG ô¡à°TG
¤EG º∏©j ’ ƒgh ¬æWh ∑ôJh ,¬∏dG º«gGôHEG ´ÉWCÉa IójóL ¢VQCG ≈dEG Ögòjh ¬Jô«°ûYh
.∂ª°SG º q¶YCGh ∂
n cQÉHCGh áª«¶Y áeCG ∂∏©LCG{ : ÓFÉb º«gGôHEG ¬∏dG º∏ch .Ögòj øjCG
z¢VQC’G πFÉÑb ™«ªL ∂
n «a ∑QÉÑàJh .¬æ©dCG ∂æY’h ∂«cQÉÑe ∑QÉHCGh ácôH ¿ƒµJh
.(3h2:12 øjƒµJ)

Abraham had twee zonen, dat waren lsmaël en Izaäk. Op zekere dag,
terwijl Abraham aan het bidden was tot GOD, zei hij: “Och, mocht
Ismaël voor Uw aangezicht leven! “(Genesis 17:18). De wens van
Abraham was of Ismaël en zijn nageslacht genade mocht vinden bij
GOD. En GOD antwoordde Abraham en zei: “En wat Ismaël betreft, Ik
heb u verhoord; zie Ik zal hem zegenen en vruchtbaar maken en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot
een groot volk maken” (Genesis 17:20).
GOD wil dat allen een Hem welgevallig leven leiden voor zijn aangezicht en van Hem houden en dat elk van hen Hem dient. Maar zolang
de mens door gaat met zijn zonden, is het onmogelijk dat hij GOD
behaagt. Daarom is het nodig dat hij eerst van zijn zonden wordt gereinigd. De Bijbel zegt “Indien wij onze zonden beljden, Hij is getrouw en
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid “ (1 Johannes 1:9).
Aan het begin van deze les zeiden we dat Abraham bekend is geworden om zijn geweldige geloof. De grootste proef van het geloof van
Abraham was toen GOD hem zei om zijn zoon Izaäk te nemen en hem
ten offer te brengen aan Hem. Op zekere dag riep GOD Abraham en zei
tegen hem: “O, Abraham”. En Abraham antwoordde en zei: “Hier ben
ik!” (Genesis 22:1).
En GOD zei tot Abraham: “Neem uw zoon waarvan u houdt, en ga naar
een ander land en offer hem daar tot een brandoffer op één der bergen, die
14

¬∏d »∏°üj º«gGôHEG ¿Éc Éªæ«H Ωƒj äGPh .¥Éë°SEGh π«YÉª°SEG Éªgh ¿ÉæHG º«gGôHE’ ¿Éch
¿r GC º«gGôHEG á«æeCG âfÉc ó≤d .(18:17 øjƒµJ) z∂
n eÉeCG ¢û«©j π«YÉª°SEG â«d{ : ∫Éb
ó≤a π«YÉª°SEG ÉeCG{ : ÓFÉb º«gGôHEG ,¬∏dG ÜÉLCÉa .¬∏dG iód áª©f ¬∏°ùfh π«YÉª°SEG óéj
¬∏©LCGh ó∏j É°ù«FQ ô°ûY »æKG .GóL Gô«ãc √ôqãcCGh √ôªKCGh ¬cQÉHCG ÉfCG Ég .¬«a ∂d oâ©ª°S
.(20:17 øjƒµJ) zIô«Ñc áeCG
,º¡æe Oôa πc ¬eóîjh ¬Ñëj ¿r GC h ¬eÉeCG á«°Vôe á°û«Y ™«ªédG ¢û«©j ¿r GC ójôj ¬∏dG ¿q GE
»¨Ñæj ∂dòd ,¬∏dG »°Vôj ¿r GC π«ëà°ùªdG øªa √ÉjÉ£N »a ôªà°ùj ¿É°ùfE’G ΩGO Ée øµdh
∫OÉYh ø«eCG ƒ¡a ÉfÉjÉ£îH ÉæaôàYG ¿r GE { :∫ƒ≤j ÜÉàµdÉa .’hCG √ÉjÉ£N øe ô¡£àj ¿r ’
C
.(1:9 ÉæMƒj 1) zºKEG πc øe Éfô¡£jh ÉfÉjÉ£N Éæd ôØ¨j ≈àM
¿ÉªjE’ ¿ÉëàeG º¶YCG ¿q GE .º«¶©dG ¬fÉªjEÉH ô¡à°TG º«gGôHEG ¿q GC ,∫hC’G ¢SQódG »a Éæ∏b
Ωƒj äGP »Øa .¬d áë«HP ¬eó≤jh ¥Éë°SG ¬æHG òNCÉj ¿r GC ¬∏dG ¬d ∫Éb ÉeóæY ¿Éc º«gGôHEG
øjƒµJ) .zGòæFÉg{ : ∫Ébh º«gGôHEG ÜÉLCÉa ,zº«gGôHEG Éj{ : ¬d ∫Ébh º«gGôHEG ,¬∏dG ÉYO
.(1:22
∑Éæg √ó©°UC G h iôNC G ¢VQC G ≈∏Y ÖgPGh ¬ÑëJ …òdG ∂
n æHG òN{ : ¬∏dG ∫É≤ a
≈∏Y ó°Th ÉMÉÑ°U º«gGôHE G ôµÑa{ .z∂d ∫ƒbC G …òdG ∫ÉÑédG óMC G ≈∏Y ábôëe
ΩÉjC G áKÓK Iô«°ùe ó©Hh .(3h2:22 øjƒµJ) z¬fÉª∏Z øe ø«æKG òNC G h √QÉªM
É°ù∏LG{ :¬«eÓ¨d º«gGôHE G ∫É≤a .ó«©H øe ™°VƒªdG ô°üHC G h ¬«æ«Y º«gGôHE G ™aQ
™Lôf ºK óé°ùfh ∑Éæg ≈dE G Ögòæa ΩÓ¨dGh ÉfC G ÉeC G h .QÉªëdG ™e Éæ¡g ÉªàfC G
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Ik u zal noemen” “Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn
ezel, en nam twee van zijn knechten met zich en zijn zoon” (Genesis 22:2,3).
En na een reis van drie dagen, sloeg Abraham zijn ogen op en zag hij de
plaats van veraf. Abraham zei tot zijn beide knechten: “Blijven jullie hier bij
de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben
aangebeden, zullen we tot jullie terugkeren” (Genesis 22:5). Toen Abraham
en zijn zoon naar de plaats gingen, die GOD had uitgekozen, sprak Izaäk
met zijn vader en zei: “Mijn vader hier is het vuur en het hout, maar waar
is het lam ten brandoffer? “ (Genesis 22:8).
Abraham draaide zich naar zijn zoon om en zei: “GOD zal Zichzelf
voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon” (Genesis 22:8). Toen zij
bij de plaats gekomen waren, waarover GOD hem gesproken had,
bouwde Abraham een altaar en schikte het hout erop en bond zijn zoon
vast en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte
Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Een
engel des Heren uit de hemel riep en zei: “Abraham, Abraham!”. En hij
zei: “Hier ben ik”. De engel zei tot hem: “Strek uw hand niet uit naar de
jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt”
(Genesis 22:12). Abraham hief zijn ogen op en keek; daar was een ram
achter hem die vast zat in het struikgewas met zijn horens; Abraham
pakte het en bracht het als een brandoffer in plaats van zijn zoon. De
ram was een plaatsvervanger voor de jongen en nam zijn plaats in. Het
vergieten van zijn bloed, gebeurde in plaats van het bloed van
Abrahams zoon.
Dierbare vriend, u hebt gezondigd en het is niet mogelijk dat de heilige
GOD zonde aanziet. Het is ook niet mogelijk dat Hij die door de vingers
ziet. Hij moet u ervoor straffen. Daarom is het onmogelijk dat u
geaccepteerd wordt bij GOD, zolang uw zonden niet van u zijn weggedaan. U kunt ze zelf niet van u wegdoen. Het is nodig dat u een andere persoon vindt, die dat voor u doet. Zoals een onschuldige ram de
zoon van Abraham vertegenwoordigde, zo moet u ook een rechtvaardige Persoon vinden zonder zonde, die u vertegenwoordigt. Als
die persoon zonde heeft begaan, dan kan hij uw zonden niet wegnemen. U hebt een Persoon zonder zonde nodig!

…òdG ™°VƒªdG ≈dE G ¿Gô«°ùj ¬æHGh º«gGôHE G ¿Éc ÉeóæYh .(5:22 øjƒµJ) zÉªµ«dE G
øµdh Ö£ëdGh QÉædG GP ƒg{ ... z»HC G Éj{ : ∫Ébh √ÉHC G ¥Éë°SE G º∏c ,¬∏dG √QÉàNG
.(8:22 øjƒµJ) z?ábôëª∏d ±hôîdG øjC G
øjƒµJ) z»æHG Éj ábôëª∏d ±hôîdG ¬d iôj ¬∏dG{ :∫Ébh ¬æHG ≈dEG º«gGôHEG âØàdÉa
Ö£ëdG ÖJQh ÉëHòe º«gGôHEG ≈æH ,¬æY ¬∏dG ∫Éb …òdG ™°VƒªdG ≈dEG É«JCG Éªdh .(8:22
ø«µ°ùdG òNCGh √ój º«gGôHEG óe ºK .Ö£ëdG ¥ƒa íHòªdG ≈∏Y ¬©°Vhh ¬æHG §HQh ¬«∏Y
.zGòæFÉg{ :∫É≤a .zº«gGôHEG . .º«gGôHEG{ :∫Ébh AÉª°ùdG øe ÜôdG ∑Óe √GOÉæa .¬æHG íHò«d
∞FÉN ∂
n fCG âª∏Y ¿B’G »fC’ ,ÉÄ«°T ¬H π©ØJ ’h ΩÓ¨dG ≈dEG ∑
n ój óªJ ’{ :∑ÓªdG ¬d ∫É≤a
√òNCÉa ¬«fô≤H áHÉ¨dG »a √AGQh ¢ûÑc GPEGh ¬«æ«Y º«gGôHEG ™aôa .(12:22 øjƒµJ) z¬∏dG
∂Ø°Sh ¬eÉ≤e ΩÉ≤a ΩÓ¨dG øY ÓjóH ¢ûÑµdG ¿Éc .¬æHG øY É°VƒY ábôëe √ó©°UGh º«gGôHEG
.º«gGôHEG øHG ΩO øY É°VƒY ¬eO
’h áÄ«£îdG ≈dEG ô¶æj ¢Shó≤dG ¬∏dG ¿q GC øµªj ’h ä
n ÉC £NCG ób ∂
n fCG ,õjõ©dG »≤jó°U
¬∏dG iód ’ƒÑ≤e ¿ƒµJ ¿r GC øµªj ’ ∂dòd .É¡«∏Y n∂ÑbÉ©j ¿r ’
C »¨Ñæj πH É¡æY ≈°VÉ¨àj
É°üî°T óéJ ¿r GC »¨Ñæ«a n∂°ùØæH n∂æY É¡Yõf ™«£à°ùJ ’ nâfCGh .n∑ÉjÉ£N n∂æY ´õæJ ºd Ée
.∂dP π©Øj ôNBG
Üƒæj áÄ«£N ÓH GQÉH É°üî°T óéJ ¿r GC »¨Ñæj ,º«gGôHEG øHG øY A…ôH ¢ûÑc ÜÉf Éªch
n∂àÄ«£N n∂æY ´õæj ¿r GC ™«£à°ùj ’ ¬fCÉa ¬JGP »a áÄ«£N ¢üî°ûdG ∂dòd âfÉc ¿r ÉE a n∂æY
.∑
n ÉjÉ£N ´õæ«d ¬JGP »a áÄ«£N ÓH ¢üî°T ≈dEG áLÉëH ∂
n fEG .
,á°SGQódG √òg á©HÉàªH n∂æµªj ? Gòg πµH n∂d Ωƒ≤j ¿r GC ™«£à°ùj øe ±ô©J ¿r GC ójôJ π¡a
.∂æY ÓjóH ¿ƒµj ¿r GC »a ÖZGôdGh QOÉ≤dG ¢üî°ûdG ∂dP óéàa

Wilt u weten wie voor u in dit alles kan voorzien? Bij voortzetting van deze
studie zult u deze Persoon vinden, die uw plaatsvervanger kan en wil zijn.
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LES 6

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

DE PROFEET MOZES - KNECHT VAN GOD

¬∏dG ΩOÉN - ≈°Sƒe »ÑædG

Mozes was één van de grootste leiders ter wereld. Hij leidde meer dan
één miljoen mensen 40 jaar lang op een tocht door de verlaten woestijn
Sinaï. Leider te zijn van zo’n grote massa mensen in de woestijn, zou
tegnwoordig als dwaasheid beschouwd worden. Maar Mozes voerde
deze onderneming uit, ook al leek dat een onmogelijke opgave. Laten
we samen nadenken over het leven van deze geweldige leider.

AGôë°U ôÑY IôØ°S »a áª°ùf ¿ƒ«∏e øe ôãcCG OÉb ó≤a ,ºdÉ©dG OGƒb º¶YCG øe ≈°Sƒe ¿Éc
ôÑY QGó≤ªdG Gò¡H áªî°V ô«gÉªéd óFÉb …CG IOÉ«bh . áæ°S ø«©HQCG Ióe AGOôédG AÉæ«°S
ô¡X …òdG πª©dG Gòg ≈°Sƒe õéfCG ó≤a ∂dP ™eh ,ábÉªM ΩÉjC’G √òg »a ôÑà©J AGôë°üdG
.º«¶©dG óFÉ≤dG Gòg IÉ«M »a πeCÉàf ¿B’G ÉfƒYóa . Ó«ëà°ùe

Mozes werd geboren in Egypte en zijn ouders behoorden tot het volk
van GOD, die slaven waren van Farao, de grote koning van Egypte die
een koninklijk bevel uitvaardigde, dat gebood dat iedere jongen die bij
de slaven boren werd, gedood moest worden direct bij de geboorte.
Toen Mozes geboren werd, was zijn moeder erg bang dat hij gedood
zou worden en zij verborg hem in haar huis gedurende drie maanden.
Toen zij hem niet langer kon verbergen, pakte zij een mandje van papyrusriet en bestreek dat met pek en legde Mozes erin en verborg hem tussen het riet en liet hem op het water drijven.
Vlak daarna kwam de dochter van Farao naar de rivier om een bad te
nemen. Zij zag het biezen mandje tussen het riet, opende het en vond
het huilende kindje Mozes. Zij kreeg medelijden met hem en stelde een
zoogmoeder voor hem aan om voor hem te zorgen tot hij groot zou zijn
en ze hem bij zich in haar paleis terug zou nemen.
Toen Mozes opgroeide, werd hij onderwezen in alle wetenschappen
van de Egyptenaren. Hij was een intelligente jongeman. Hoewel hij in
het paleis van de Farao leefde, wist hij dat hij geen Egyptenaar was. Op
een dag terwijl hij wandelde, zag hij een Egyptische man een slaaf uit
zijn broeders slaan. Dat raakte hem diep, omdat hij ook uit GODS volk
was. “Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was,
sloeg hij de Egyptenaar dood en begroef hem in het zand” (Exodus
2:12). Farao hoorde dit bericht en probeerde Mozes te doden.

ô°üe ∂∏e ¿ƒYôØd øjóÑ©à°ùªdG ¬∏dG Ö©°T øe √GódGh ¿Éch ,ô°üe »a ≈°Sƒe ódh
óæY øjóÑ©à°ùªdG ∂ÄdhC’ ódƒj ôcP πc πà≤j ¿r ÉC H »°†≤j É«µ∏e GôeCG Qó°UCG …òdG ,º«¶©dG
ºd Éªdh .ô¡°TCG áKÓK É¡à«H »a ¬JCÉÑîa πà≤j ¿r GC ¬«∏Y ¬eCG âaÉN ≈°Sƒe ódh Éª∏a .¬JO’h
¬«a ≈°Sƒe râ©°Vhh âaõdÉH ¬à∏Wh …OôÑdG øe É£Ø°S ¬d äòNCG ó©H √CÉÑîJ ¿r GC É¡æµªj
.AÉªdG ≈∏Y ƒØ£j ¬àcôJh AÉØ∏ëdG ø«H ¬JCÉÑNh
AÉØ∏ëdG ø«H §Ø°ùdG äCGôa π°ùà¨àd ô¡ædG ≈dEG âÑgP ¿ƒYôa áæHG ¿q GC π«∏b ó©H çóMh
»æà©J á©°Vôe ¬d âÑJQh ¬d âbôa . »µÑj ≈°Sƒe πØ£dG ¬«a äóLƒa ¬àëàah ¬JòNCGh
.Égô°üb »a É¡«dEG √ó«©àa ôÑµj ≈àM ¬H
¿ƒYôa ô°üb »a ¢û«©j É«cP ÉHÉ°T ¿Éch øjô°üªdG Ωƒ∏Y πµH Üò¡J ≈°Sƒe ôÑc Éªdh
Üô°†j Éjô°üe ÓLQ iCGQ Ωƒj äGP √õæàj ¿Éc Éªæ«Hh .Éjô°üe øµj ºd ¬fCG ±ôY ¬fCG ’EG
Éæg ≈dEG âØàdÉa{ .¬∏dG Ö©°T øe ¿Éc É°†jCG ƒg ¬fC’ ∂dP ¬d ¥ôj º∏a ¬JƒNG øe GóÑY
™ª°Sh .(12:2 êhôN) zπeôdG »a √ôªWh …ô°üªdG πà≤a óMCG ¢ù«d ¿CG iCGQh ∑Éægh
.≈°Sƒe πà≤j ¿r GC Ö∏£a ôÑîdG Gòg ¿ƒYôa
.áæ°S ø«©HQCG Ióe ∑Éæg øµ°Sh ájôÑdG ≈dEG ¿ƒYôa ¬Lh øe ≈°Sƒe Üô¡a

Mozes vluchtte weg, bij de Farao vandaan naar de woestijn en hij
woonde daar veertig jaar.
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Op een dag toen Mozes het kleinvee hoedde in de wildernis, zag hij een
braamstruik oplichten door vuur. Dat vuur verschilde op een wonderlijke wijze van normale branden; het brandde, maar vérbrandde niet.
Toen Mozes zich neerboog om de braamstruik van dichtbij te bekijken,
riep hem een stem die zei: “Mozes, Mozes”. En Mozes zei: “Hier ben ik”
(Exodus 3:4).
GOD sprak met Mozes vanuit het midden van de braamstruik en zei:
“Kom niet dichterbij: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats
waarop u staat is heilige grond” (Exodus 3:5). En GOD zei tot Mozes dat
Hij het geroep van zijn volk in slavernij in Egypte gehoord had en dat
Hij hen zou bevrijden. En Hij zei ook tot Mozes: “Nu dan, ga, Ik zend u
tot Farao, om mijn volk uit te leiden uit Egypte” (Exodus 3:10).
Mozes zei tot GOD: “Wie ben ik , dat ik naar Farao zou gaan en GODS
volk uit Egypte zou leiden? “(Exodus 3:11). GOD antwoordde: “IK ben
met u.” (Exodus 3:12).
Mozes gehoorzaamde het bevel van GOD en ging naar Farao en vroeg
van om de vrijlating van GODS volk dat slavenarbeid voor hem verrichtte. Farao lachte om deze woorden en zei tot Mozes dat het volk van
GOD niet uit Egypte kon vertrekken.
Toen deed GOD tien plagen over de Egyptenaren komen, omdat Farao
weigerde GODS geknechte volk vrij te laten. Alle wateren van Egypte
veranderden in bloed. Vervolgens kwamen miljoenen kikkers, muggen
en sprinkhanen opzetten over het land Egypte, en het vee van de Egyptenaren werd getroffen door een dodelijke epidemie en de mensen door
kwaadaardige gezwellen en duisternis viel over geheel Egypte en de
hemel stortte een vernietigende koude hagel over Egypte uit. Al deze
plagen deed GOD over Egypte komen omdat Farao de vrijlating van het
volk van GOD dat hem tot slaven was weigerde. Mozes ging opnieuw
naar Farao en zei tot hem: “GOD zal op u en uw volk een andere zware
plaag doen komen, omdat u zijn geboden overtrad. Rond middernacht
zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven” (Exodus 11:4,5).
Mozes gebood GODS volk om bloed van een lam aan te brengen op de
deurposten en de bovendorpel van de deuren van hun huizen. Als zij
dit deden, zouden zij aan de ondergang ontkomen. De engel des Heren
17

∂∏J âfÉch QÉæH óbƒàJ á≤«∏Y iCGQ ,ájôÑdG »a ºæ¨dG ≈Yôj ≈°Sƒe ¿Éc Éªæ«H Ωƒj äGPh
ÉeóæYh .¥ôàëJ ºd É¡æµdh π©à°ûJ âfÉc á≤«∏©dG ¿q ÉC a ,¿Gô«ædG ôFÉ°S øY ∞∏àîJ áÑjôZ
≈°Sƒe ∫É≤a .z≈°Sƒe . . ≈°Sƒe{ :∫Ébh äƒ°U √GOÉf Öãc øY á≤«∏©dG ô¶æ«d ≈°Sƒe ∫Ée
(4:3 êhôN) zGòfCÉg{ :
,∂∏LQ øe ∑AGòM ™∏NG .Éæ¡g ≈dEG Üôà≤J ’{ : ∫Ébh á≤«∏©dG §°Sh øe ≈°Sƒe ¬∏dG º∏ch
¬fCG ≈°Sƒªd ¬∏dG ∫Ébh .(5:3 êhôN) zá°Só≤e ¢VQCG ¬«∏Y ∞bGh nâfCG …òdG ™°VƒªdG ¿q ’
C
¿B’Éa{ : ≈°Sƒªd É°†jCG ∫Ébh . ºgò≤æ«°S ¬fCGh ô°üe »a øjóÑ©à°ùªdG ¬Ñ©°T ñGô°U ™ª°S
.(10:3 êhôN) zô°üe øe . . »Ñ©°T êôîJh ¿ƒYôa ≈dEG ∂∏°SQCÉa º∏g
z?ô°üe øe ¬∏dG Ö©°T êôNCG ≈àMh ¿ƒYôa ≈dEGh ÖgPCG ≈àM ÉfCG øe{ : ¬∏d ≈°Sƒe ∫É≤a
.(12:3 êhôN) z n∂©e ¿ƒcCG ÊCG{ :¬∏dG ¬HÉLCÉa .(11:3 êhôN)
.¬d øjóÑ©à°ùªdG ¬∏dG Ö©°T ¥ÓWEG ¬æe Ö∏Wh ¿ƒYôa ≈∏Y ÖgPh ¬∏dG ôeCG ≈°Sƒe ´ÉWCG
.ô°üe IQOÉ¨e ¬∏dG Ö©°ûd øµªj ’ ¬fCG ≈°Sƒªd ∫Ébh ΩÓµdG Gòg øe ¿ƒYôa ∂ë°†a
Ö©°ûdG ≥∏£j ¿r GC ≈HCG ¿ƒYôa ¿C’ ø«jô°üªdG ≈∏Y äÉHô°V ô°ûY ¬∏dG ™bhCG òÄæ«M
ø«jÓe ô°üe ¢VQCG âMÉàLG ºK .ΩO ≈dEG ô°üe »a √É«ªdG ™«ªL âdƒëàa . óÑ©à°ùªdG
¢SÉædGh ,∑Éàa AÉHƒH ø«jô°üªdG »°TGƒe âÑ«°UCGh .OGôédGh ÜÉHòdGh ¢Vƒ©ÑdGh ´OÉØ°†dG
äÉHô°†dG √òg ™«ªL .Éµ∏¡e GOôH AÉª°ùdG É¡Jô£eCGh ô°üe ΩÓ¶dG ºYh . áã«ÑN πeÉeóH
ÖgPh .¬d øjóÑ©à°ùªdG ¬∏dG Ö©°T ≥∏£j ¿r GC ≈HCG ¿ƒYôa ¿q ’
C ô°üe ≈∏Y ¬∏dG É¡©bhCG
iôNCG áHô°V ∂
n Ñ©°T ≈∏Yh ∂
n «∏Y ¬∏dG ™bƒ«°S{ : ¬d ∫Ébh ¿ƒYôa ≈dEG iôNCG Iôe ≈°Sƒe
.ô°üe ¢VQG »a ôµH πc äƒªj π«∏dG ∞°üf ƒëf ¬fÉa √ôeGhCG nâ«°üY n∂fC’ Iójó°T
ÜGƒHC’ É«∏©dG áÑà©dGh ø«àªFÉ≤dG ≈∏Y πªM ΩO Gƒ©°†j ¿r GC ¬∏dG Ö©°T ≈°Sƒe ≈°UhCGh
äƒ«ÑdG øY ÜôdG ∑Óe ôÑY .∑Ó¡dG øe ¿ƒéæj º¡fCÉa Gòg Gƒ∏ªY ºg ¿r ÉE a .º¡Jƒ«H
: ¬∏dG ∫Éb .É¡«a ôµH πc äÉªa ΩódÉH á°Tƒ°TôªdG ô«Z äƒ«ÑdG ÉeCGh ,ΩódÉH á°Tƒ°TôªdG
¢VQCG »a ¿hô«ãc O’hCG äÉe á∏«∏dG ∂∏J »a 13 12 êhôN R ºµæY ôÑYCGh ΩódG iQCÉa{
.¬∏dG AÉ°†b øe Gƒéf ó≤a º¡HGƒHCG ≈∏Y ΩódG Gƒ©°Vh º¡fCÓa ¬∏dG Ö©°T ÉeCG ,ô°üe
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ging aan de met bloed besprenkelde huizen voorbij, maar wat betreft
alle huizen die niet met bloed waren besprenkeld, daarin stierf iedere
eerstgeborene. En GOD zei: “Wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u
voorbij” (Exodus 12:13). In die nacht stierven veel kinderen in het land
Egypte. Maar GODS volk is omdat zij bloed op hun deuren hadden
aangebracht, aan GODS oordeel ontkomen.
Mijn geliefde vriend, u bent een zondaar en u wacht de doodstraf
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood” (Romeinen 3:23). Omdat
u zondaar bent, moet u sterven en van GOD gescheiden zijn. Maar de
barmhartige GOD heeft een weg voor u bereid tot redding van het
rechtvaardige oordeel. Net als de slaven in het land Egypte deden, moet
u ook zorgen dat u bloed op uw hart en op uw leven hebt gedaan, opdat
GOD kan zeggen: “Wanneer Ik het bloed zie, ga ik aan u voorbij”
(Exodus 12:13).

á«ehQ) zäƒe »g á«£îdG IôLCG ¿q ’
C { .äƒªdG ÜÉ≤Y âëJ ÅWÉN ∂
n fCG ,õjõ©dG »≤jó°U
óYCG ób ΩƒMôdG ¬∏dG øµdh ,¬∏dG øY π°üØæJh äƒªJ ¿r GC »¨Ñæj ÅWÉN ∂
n fC’h .(23:6
¿r GC »¨Ñæj ô°üe ¢VQCG »a ¿hóÑ©à°ùªdG πªY Éªµa .∫OÉ©dG ¬FÉ°†b øe IÉéæ∏d É≤jôW ∂d
iQCÉa{ :∫ƒ≤dG øe ¬∏dG øµªàj »c n∂JÉ«M ≈∏Yh n∂Ñ∏b ≈∏Y ΩódG ™°†àa É°†jCG âfCG πª©J
.(13:12 êhôN) zºµæY ôÑYCGh ΩódG
á©dÉ£e ™HÉàJ ¿r GC AÉLôdÉa ?¬©°†J ¿r GC »¨Ñæj …òdG ΩódG ´ƒf ƒg Éeh ? ΩódG ™°†J ∞«c ÉeCG
.∫GDƒ°S πc øY í«ë°üdG ÜGƒédG óéàa ¢ShQódG √òg

Maar hoe brengt u het bloed aan? Welk soort bloed moet u aanbrengen?
Hopenlijk gaat u door met het lezen van deze lessen. Dan zult u het
juiste antwoord op elke vraag vinden!

LES 7

™HÉ°ùdG ¢SQódG
DE PROFEET DAVID - EEN MAN NAAR GODS HART

¬∏dG Ö∏b Ö°ùM πLQ - OhGO »ÑædG
De profeet David was een geweldige musicus die ervan hield op de luit
te spelen, liederen te schrijven en te zingen om zijn wonderlijke geestelijke varingen tot uitdrukking te brengen. Op een nacht toen de lucht
helder was en de sterren schenen in het midden van de hemel, was
David op het veld om het kleinvee van zijn vader te hoeden. Toen hij
zijn ogen opsloeg en de lichten zag schijnen aan de blauwe hemelkoepel, schreef hij het volgende lied:
“O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde,
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.”
“Aanschouw ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij gemaakt hebt:
Wat is de mens, dat U zijner gedenkt!”
Psalm 8:2,4
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,ÉgOÉ°ûfEGh ó«°TÉfC’G áHÉàch Oƒ©dG ≈∏Y ±õ©dG Öëj Éª«¶Y É«≤«°Sƒe OhGO »ÑædG ¿Éc
óÑc »a ≥dCÉàJ ΩƒéædGh ºjOC’G á«aÉ°U á∏«d »Øa .á°ûgóªdG á«MhôdG ¬JGQÉÑàNG øY ô«Ñ©à∏d
iCGQh AÉª°ùdG ≈dEG ¬«æ«Y ™aQ ÉeóæYh .¬«HCG ºæZ ≈Yôj π≤ëdG »a OhGO ¿Éc ,AÉª°ùdG
:»dÉàdG ó«°ûædG Öàc ,AÉbQõdG áÑ≤dG »a ≥dCÉàJ QGƒfC’G
¢VQC’G πc »a ∂ª°SG óéeCG Ée Éfó«°S ÜôdG É¡jCG{
äGƒª°ùdG ¥ƒa n∂dÓL nâ∏©L å«M
É¡àfƒc »àdG ΩƒéædGh ôª≤dG n∂©HÉ°UCG πªY n∂JGƒª°S iQCG GPEG
z√ôcòJ ≈àM ¿É°ùfE’G ƒg øªa
4 ,3 ,1:8 Qƒeõe
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De grootsheid van GODS schepping vervulde de profeet David en hij
kon niet bevatten dat GOD, de Maker van dit uitgestrekte heelal, aandacht schenkt aan de zwakke mens. David was verbaasd dat GOD, de
Schepper van de maan en de sterren, zo betrokken was bij de mens die
gemaakt was uit stof van de aarde.
In een ander verband schreef de profeet David over zijn Grote Herder
die hem een gelukkig leven gaf en hij zei:
“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil”
Psalm 23:1-3

Gòg ™fÉ°U ¬∏dG q¿GC ∞«c ∑
n Qój ¿r GC ™£à°ùj º∏a ¬∏dG á≤«∏N áª¶Y OhGO »ÑædG äôªZ ó≤d
≥dÉN ¬∏dG ΩÉªàg’ OhGO ¢ûgO ó≤d .∞«©°†dG ¿É°ùfE’ÉH ºà¡j ¿r GC øµªj í«°ùØdG ¿ƒµdG
.»HGôàdG ¿É°ùfE’G ¿ƒÄ°T ™«ªéH ΩƒéædGh ôª≤dG
:∫É≤a Ió«©°S IÉ«M √É£YCG …òdG º«¶©dG ¬«YGQ øY OhGO »ÑædG Öàc , iôNCG áÑ°SÉæe »ah

3-1 :23 Qƒeõe

:∫É≤a ,ó«©°S äƒe øY OhGO º∏µJ IOƒ°ûf’G ¢ùØf »ah

En in hetzelfde lied sprak David van een gelukkige dood en zei:
“Zelfs al ga ik door een dal van donkerheid van de dood
ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij”
Psalm 23:4

4: 23 Qƒeõe

David had een wonderbaarlijke hoop. Hij had een gelukkig leven en hij
was zeker van een gelukkige dood; hij verwachtte eeuwig geluk. Hebt
u ook zo‘n hoop? U kunt ook deze hoop hebben, als u -net als Davidbereid bent te belijden dat u een zondaar bent en GOD vergeving voor
uw zonden vragen. De profeet David riep uit, zeggende:
“Was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig voor mij”
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Psalm 51:4,5

Gô°T ±ÉNCG ’ äƒªdG πX …OGh »a ä
o ô°S GPEG É°†jCG{
z»æfÉjõ©j Éªg n∑RÉµYh n∑É°üY . »©e âfCG n∂fC’
:∫É≤a ,Ió«©°S ájóHCG »a ¬FÉLQ øY GôÑîe √òg IOƒ°ûf’G ºàNh

En hij eindigde zijn lied met het uitspreken van zijn hoop op eeuwig
geluk en zei:
“Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen”
Psalm 23:6

A»°T »fRƒ©j Óa q»YGQ ÜôdG{
»æ°†Hôj ô°†N m ´Gôe »a
»°ùØf Oôj ,»fOQƒj áMGôdG √É«e ≈∏Y
z¬ª°SG πLCG øe ôÑdG πÑ°S ¤EG »æjó¡j

6: 23 Qƒeõe

»æfÉ©Ñàj áªMQh ô«N ÉªfEG{
»JÉ«M ΩÉjCG πc
ÜôdG â«H »a øµ°SCGh
zΩÉjC’G ióe ≈dEG

.ó«©°S äƒe ¬d ¿ƒµ«°S ¬fCG ócCÉJh Ió«©°S IÉ«M ôÑàNG ¬fEÉa , Ö«éY AÉLQ OhGód ¿Éc
GPEG AÉLôdG Gòg ∂
n d ¿ƒµj r¿CG øµªj ?Gò¡c AÉLQ ∂
n d π¡a .Ió«©°S ájóHCG ≈dEG ™∏£àj ¿Éch
ó≤d .∑ÉjÉ£N ¿GôØZ ¬∏dG øe Ö∏£J ¿r GC h ÅWÉN ∂
n fCÉH ±ôà©J ¿r GC Gó©à°ùe OhGóc âæc
:ÓFÉb OhGO »ÑædG ñô°U
.»fô¡W »à«£N øeh »ªKEG øe Gô«ãc »æ∏°ùZEG{
zÉªFGO »eÉeCG »à«£Nh »°UÉ©ªH ±QÉY »fC’
5h4:51 Qƒeõe
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Vele malen heeft David in de Psalmen geprofeteerd van een mens die
voorbestemd was om een vreselijke dood te moeten sterven. Hij vertelde van hem, dat hij zou worden bespot en veracht en met uiterste
wreedheid worden behandeld:
“Allen die mij zien, bespotten mij” (Psalm 22:8).
“Al mijn beenderen zijn ontwricht” (Psalm 22 :15).
“Talrijker dan de haren van mijn hoofd
zijn zij die mij zonder oorzaak haten” (Psalm 69:5).
“Banden des doods hadden mij omgeven” (Psalm 18:5).
“Angsten van het dodenrjk hadden mij aangegrepen” (Psalm 116:3).
“Ik ondervond benauwdheid en smart” (Psalm 116:3).
“Al mijn beenderen kan ik tellen” (Psalm 22:18).
“Zij verdelen mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over mijn
gewaad” (Psalm 22:19).
“Maar ik ben een worm en geen mens, een smaad voor de mensen
en veracht door het volk” (Psalm 22:7).
“die mijn handen en voeten doorboren”(Psalm 22:17).
“De smaad heeft mij hart gebroken, en ik ben verzwakt.
Ik wachtte op een teken van medelijden, maar tevergeefs,
op troosters, maar ik vond hen niet” (Psalm 69: 21).
“en lieten mij in mijn dorst azijn drinken” (Psalm 69: 22).
Van wie sprak David toen hij al deze dingen noemde? Hij sprak beslist
niet over zichzelf, omdat de dingen waarvan hij vertelde niet met hem
zijn gebeurd. David sprak van een persoon die de wegt ot vergeving
van zonden zou bereiden.

,¬æY ôcòa ,É©«¶a ÉJƒe óHÉµj ¿r GC ó«àY ¿É°ùfEG øY ô«eGõªdG »a IójóY äGôe OhGO ÉC ÑæJh
:IhÉ°ù≤dG ≈¡àæªH πeÉ©jh ô≤àëjh ¬H GC õ¡j ¬fCG
.(7:22 Qƒeõe) z»H ¿ƒFõ¡à°ùj »æfhôj øjòdG πc{
.(14:22 Qƒeõe) z»eÉ¶Y πc â∏°üØfG{
.(4:69 Qƒeõe) zÖÑ°S ÓH »æfƒ°†¨Ñj øjòdG »°SCGQ ô©°T øe ôãcCG{
.(4:18 Qƒeõe) zäƒªdG ∫ÉÑM »æàØæàcG{
.(3:116 Qƒeõe) zájhÉ¡dG óFGó°T »æàHÉ°UCG{
.(17:22 Qƒeõe) z»eÉ¶Y πc »°üMCG{
.(18:22 Qƒeõe) z¿ƒYôà≤j »°SÉÑd ≈∏Yh º¡æ«H »HÉ«K ¿ƒª°ù≤j{
(6:22Qƒeõe) zÖ©°û∏d ô≤àëeh ô°ûÑdG óæY QÉY .¿É°ùfEG ’ IOhóa ÉfCG ÉeCG{
.(16:22 Qƒeõe) z»∏LQh …ój GƒÑ≤K{
zóLCG º∏a øjõq ©eh øµJ º∏a ábQ äô¶àfG .â°Vôªa »Ñ∏b ô°ùc ób QÉ©dG{
.(20:69 Qƒeõe)
.(21:69 Qƒeõe) zÓN »æfƒ≤°ùj »°û£Y »a{
¬°ùØf øY º∏µàj øµj ºd ¬fCG É≤M ?QƒeC’G √òg ™«ªL ôcP ÉeóæY º∏µàj OhGO ¿Éc øª©a
É≤jôW ó©«°S ¢üî°T øY º∏µàj OhGO ¿Éc ó≤d .áàÑdG ¬d çóëJ ºd ÉgôcP »àdG QƒeC’G ¿q ’
C
.ÉjÉ£îdG ¿GôØ¨d
¿GôØ¨d É≤jôW ôHO …òdG ∑GP øY ôãcCG ±ô©à°S ¢ShQódG √òg á©dÉ£e ™HÉàJ Éªæ«Hh
.∑
n ÉjÉ£N

A1s u doorgaat met het bestuderen van deze lessen, zult u meer weten
van Hem, die de weg tot vergeving van uw zonden bereid heeft.

20

20

LES 8

øeÉãdG ¢SQódG

JEZUS CHRISTUS

í«°ùªdG ´ƒ°ùj

In de eerste zeven lessen leerden wij veel belangrijke waarheden. Laten
we nu teruggaan naar die lessen en enkele van die waarheden samenvatten.

,¢ShQódG ∂∏J ≈dEG ¿B’G ó©æ∏a .Iô«ãc áeÉg ≥FÉ≤M Éæª∏©J ≈dhC’G ¢ShQódG á©Ñ°ùdG »a
.≥FÉ≤ëdG ¢†©H ¢ü«î∏àd

De eerste les - één GOD
In deze les zagen we dat het de ware GOD is die de wereld schiep. Wij
leerden ook enkele eigenschappen van GOD, dat Hij een barmhartig
GOD is, en omdat Hij barmhartig is, houdt Hij van ons, ontfermt Hij
zich over ons en is Hij barmhartig voor ons.

óMGh ¬dEG - ∫hC’G ¢SQódG
¢†©H øY É°†jCG Éæª∏©Jh .ºdÉ©dG ≥∏N …òdG ƒg »≤«≤ëdG ¬dE’G ¿q GC ÉæjCGQ ¢SQódG Gòg »a
.ÉæªMôjh Éæ«∏Y ±CGôàjh ÉæÑëj ¬fCÉa º«MQ ¬fC’h ,º«MQ ¬dEG ¬fEG - ¬∏dG äÉØ°U

De tweede les - Adam en Eva
We lazen het verhaal van Adam en Eva die zondigden en in opstand
kwamen tegen GODS geboden. We zagen ook hoe de genadige GOD
een kleed maakte om hun naaktheid te bedekken. Een onschuldig dier
werd geslacht om dat kleed voor Adam en Eva te maken.
De derde les - Kaïn en Abel
We leerden uit het verhaal van Kaïn en Abel, dat het nodig is dat we een
juist offer brengen om door GOD geaccepteerd te worden. Het is niet
mogelijk dat het een offer is als dat van Kaïn (uit zijn eigen werken),
omdat GOD een dergelijk offer niet accepteert. Het moet zijn als het
offer van Abel (een bloedoffer). Want “zonder bloedstorting, vindt geen
vergeving plaats” (Hebreeën 9:22).
De vierde les - de profeet Noach
De ark was Noachs schuilplaats voor het oordeel van GOD. Wij moeten
ook een schuilplaats hebben, waar we onze toevlucht kunnen nemen
voor het oordeel van GOD over de zonde.
De vijfde les - de profeet Abraham
We zagen dat een ram de plaats innam van Izaäk, de zoon van Abraham
en een plaatsvervanger voor hem was. Zo hebben ook wij een plaatsvervanger nodig.
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AGƒMh ΩOBG -»fÉãdG ¢SQódG
¬∏dG ¿q GC ∞«c É°†jCG ÉæjCGQh .¬∏dG ôeGhCG É«°üYh ÉÄ£NCG øjò∏dG AGƒMh ΩOBG á°üb ÉfCGôb
.AGƒMh ΩOB’ AÉ°ùµdG ∂dP OGóYE’ A…ôH ¿Gƒ«M íHòa ,Éª¡jôY ôà°ùd AÉ°ùc qóYCG º«MôdG
π«HÉgh ø«jÉb - ådÉãdG ¢SQódG
iód ø«dƒÑ≤e ¿ƒµæd í«ë°üdG ¿ÉHô≤dG Ωó≤f ¿r GC »¨Ñæj ¬fCG π«HÉgh ø«jÉb á°üb Éæª∏©J
πÑ≤j ’ ¬∏dG ¿q ’
C ,(á°UÉîdG ¬dÉªYCG øe) ø«jÉb ¿ÉHô≤c ¿ƒµj ¿r GC øµªj ’ ¬fCGh , ¬∏dG
’ ΩO ∂Ø°S ¿hóH{ ¬fC’ ,(ΩO ¿ÉHôb) π«HÉg ¿ÉHô≤c ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj πH Gò¡c ÉfÉHôb
.(22:9 ø««fGôÑY) zIôØ¨e π°üëJ
ìƒf »ÑædG -™HGôdG ¢SQódG
øe ¬H º°üà©f ÉC é∏e É°†jCG Éæd ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæ«a .¬∏dG AÉ°†b øe ìƒæd ÉC é∏e ∂∏ØdG ¿Éc
.áÄ«£îdG ≈∏Y ¬∏dG AÉ°†b
º«gGôHEG »ÑædG - ¢ùeÉîdG ¢SQódG
≈dEG êÉàëf ÉæfCÉa ∂dòch .¬æY ÓjóH ¿ƒµjh º«gGôHEG øHG ¥Éë°SEG ΩÉ≤e Ωƒ≤j É°ûÑc ÉæjCGQ
.ÉæY πjóH
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De zesde les - de profeet Mozes
We leerden hoe het geknechte volk van GOD ontkwam aan de plaag
van de dood (het doden van de eerstgeborenen) door het bloed aan de
deuren van de huizen te doen. Wij moeten ook bloed op onszelf aanbrengen om aan GODS verschrikkelijke oordeel te ontkomen.
De zevende les - de profeet David
David sprak van een Mens die veel zou lijden voor zijn zonden (d.w.z.
die van David) en voor de zonde van allen.
Wanneer we door GOD aanvaard willen worden, moeten we een Mens
vinden die in staat is om aan al die voorwaarden te voldoen.
• die Mens moet zijn als een kleed voor ons, zoals het kleed dat
gemaakt werd van het geslachte dier voor Adam en Eva.
• hij moet een acceptabel offer zijn voor GOD, zoals het offer van Abel
(bloedoffer).
• hij moet een veilige schuilplaats zijn voor ons, zoals de ark voor
Noach en zijn gezin.
• hij moet een plaatsvervanger zijn voor ons, zoals de ram de plaats
van Abrahams zoon in nam.
• hij moet het bloed aanbrengen opdat wij kunnen ontkomen aan het
oordeel en de dood, zoals GODS volk, dat in slavernij was, het deed
in de dagen van Mozes.
• hij moet alle door David uitgesproken profetieën in vervulling doen
gaan: hij zal bespot en belachelijk gemaakt worden en veracht zijn
en hij zal sterven met doorboorde handen en voeten.
Heeft er ooit zo’n mens geleefd? Kent u een mens die al die profetieën
in vervulling doet gaan? Er is slechts één mens die alle details van deze
voorwaarden kan vervullen, en die mens is Jezus Christus. Er is geen
ander mens dan Hij die aan al deze maatstaven voldoet. GOD zegt: “En
de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel
geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten
behouden worden” (Handelingen 4:12).
Wanneer vervulde Jezus al deze profetieën? Wanneer was Hij een kleed,
een plaatsvervanger en wanneer bracht Hij het bloed aan? Deed Hij dat
tijdens zijn leven op aarde? Nee, Hij bracht geen bloed aan bij zijn leven.
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≈°Sƒe »ÑædG - ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
ΩódG ¬©°VƒH (QÉµHC’G πàb) äƒªdG áHô°V øe Ééf óÑ©à°ùªdG ¬∏dG Ö©°T ¿q GC ∞«c Éæª∏©J
.Ö«gôdG ¬∏dG AÉ°†b øe ƒéææd É°†jCG Éæ«∏Y ΩódG ™°†f ¿r GC »¨Ñæj ¬fCGh ,¬Jƒ«H ÜGƒHCG ≈∏Y
OhGO »ÑædG - ™HÉ°ùdG ¢SQódG
.™«ªédG áÄ«£N πLC’h ,(OhGO) ƒg ¬àÄ«£N πLC’ ºdCÉà«°S ¿É°ùfEG øY OhGO º∏µJ
∂∏J ™«ªL ΩÉªJEG ≈∏Y GQOÉb ÉfÉ°ùfEG óéf ¿r GC »¨Ñæj ¬∏dG iód ø«dƒÑ≤e ¿ƒµf ¿r GC ÉfOQCG GPEÉa
.äÉÑ∏£àªdG
í«HòdG ¿Gƒ«ëdG √óYCG …òdG AÉ°ùµdÉc Éæd kAÉ°ùc ¿É°ùfE’G ∂dP ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæjh
.AGƒMh ΩOB’
.(ΩO ¿ÉHôb) π«HÉg ¿ÉHô≤c ¬∏dG iód ’ƒÑ≤e ÉfÉHôb ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæjh
.¬à∏FÉYh ìƒæd ∂∏ØdG ¿Éc Éªc Éæd Éæ«eCG ÉC é∏e ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæjh
.º«gGôHEG øHG øY ÓjóH ¢ûÑµdG ¿Éc Éªc ÉæY ÓjóH ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæjh
Ö©°T π©a Éªc äƒªdG AÉ°†b øe ƒéæf ¿r GC ™«£à°ùf ≈àM ΩódG ™°†j ¿r GC »¨Ñæjh
.≈°Sƒe ΩÉjCG »a óÑ©à°ùªdG ¬∏dG
¬æe ôî°ùjo h ¬H GC õ¡«o °S ¬fCG ,á∏FÉ≤dG OhGO äGƒÑf ™«ªL ºªq àj r¿GC »¨Ñæjh
.ø«∏LôdGh øjó«dG Üƒ≤ãe äƒªjh ô≤àëojh

•
•
•
•
•
•

?äGƒÑædG √òg ™«ªL ºªq àj ¿r GC ™«£à°ùj ÉfÉ°ùfEG ±ô©J πg ? ¿É°ùfE’G Gòg ¿ƒµj ≈°ùY øªa
∂dPh ,äÉÑ∏£àªdG √òg π«°UÉØJ ™«ªL ΩÉªJEG ™«£à°ùj §≤a óMGh ¿É°ùfEG iƒ°S óLƒj ’
∫ƒ≤j . ¢ù«jÉ≤ªdG √ò¡H ¢SÉ≤j √Gƒ°S ôNBG ¿É°ùfEG óLƒj ’h .í«°ùªdG ´ƒ°ùj ƒg ¿É°ùfE’G
ø«H »£YoG ób AÉª°ùdG âëJ ôNBG º°SG ¢ù«d ¿r ’
C ¢UÓîdG √ô«Z óMCÉH ¢ù«dh{ : ¬∏dG
.(12:4 ∫ÉªYCG) z¢ü∏îf ¿r GC »¨Ñæj ¬H ¢SÉædG
≈àeh ,ÓjóH ¿Éc ≈àeh kAÉ°ùc ¿Éc ≈àe ? äGƒÑædG √òg ™«ªL í«°ùªdG πªcCG ≈àe
»a ΩO q…CG ™°†j ºd ¬fCG ,Óc ?¢VQC’G ≈∏Y ¬JÉ«M ∫ÓN ∂dP πªY πg ? ΩódG ™°Vh
,ƒgh ,á∏Ä°SC’G ™«ªéd óMGh ÜGƒL ∂dÉæg ?QƒeC’G √òg ™«ªL πªY ≈àe GPEG .¬JÉ«M
,πjóÑdGh ∂∏ØdGh ¿ÉHô≤dGh AÉ°ùµdG QÉ°U ¬Jƒe óæ©a ,¬Jƒe óæY ∂dP ™«ªL πªY ¬fCG
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Wanneer bracht Hij dan wel al deze dingen tot stand? Er is maar één
antwoord op al die vragen en dat is dat Hij dat alles tot stand bracht bij
zijn dood. Bij zijn dood werd Hij het kleed, het offer, de ark, de plaatsvervanger en de aanbrenger van het bloed. Bij zijn dood vervulde Hij in
detail alles wat de profeten van GOD - Adam en Abel, Noach en
Abraham, Mozes en David over Hëm gezegd hebben.
Zo heeft de Christus ... zich éénmaal geofferd
om de zonden van velen te dragen “ (Hebreeën 9:28).
“en het bloed van Jezus, zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonden (1 Johannes 1:7).
De dood van Christus was geen nederlaag, maar een triomf en een duidelijke overwinning. Hoe kan dat? Door zijn dood maakte Hij het voor
u mogelijk om door GOD aanvaard te worden. Daartoe heeft Hij het
recht, zonder dat Hij daarmee afbreuk doet aan de rechtvaardigheid
van GOD. Zonder zijn dood blijft u in uw zonden en onaanvaardbaar
voor GOD, die van u vraagt dat u Jezus Christus aanneemt als degene
die in uw plaats stierf, anders zult u voor eeuwig verloren gaan.
De dood van Jezus is niet het laatste, want GOD heeft Hem uit de doden
opgewekt. Dit is werkelijk de verbazingwekkendste gebeurtenis uit de
geschiedenis. Jezus is uit de doden opgestaan en opgestegen naar de
hemelen om met GOD te zijn in Zijn heerljkheid.
Het is aan u om Jezus Christus aan te nemen als uw plaatsvervanger en
om aan GOD te zeggen: “Ja, Heer, ik ben een zondaar en ik wil door U
aanvaard worden. Ik ben er van overtuigd dat de enige weg waardoor
U mij kunt aanvaarden is, dat ik Jezus Christus aanvaard als mijn
plaatsvervanger. Ik ben er zeker van dat Hij stierf in mijn plaats en
daardoor over mijn zonde verzoening heeft gedaan”.
Als u dit hebt gezegd uit het diepst van uw hart en uw woorden oprecht
waren, dan bent u werkelijk door GOD aangenomen. En als u dit doet,
dan wilt u een betrouwbaar en rein leven gaan leiden. GOD zal u daarbij helpen, en u zult voor eeuwig gelukkig zijn. Als u Jezus Christus niet
aanneemt als uw plaatsvervanger dan gaat u voor eeuwig verloren.
Wilt u meer over al deze belangrijke dingen weten? Dan verwacht ik dat
u tot aan het einde met deze lessen doorgaat.
23

π«HÉgh ΩOBG ,¬∏dG AÉ«ÑfCG ¬«dEG QÉ°TCG Ée ™«ªL π«°üØàdÉH πªcCG ¬Jƒe óæYh .ΩódG ™°VGhh
.OhGOh ≈°Sƒeh º«gGôHEGh êƒfh
Iôe Ωóob . . . í«°ùªdG Gòµgh{
.(28:9 ø««fGôÑY) zøjô«ãc ÉjÉ£N πªëj »µd
¬æHG í«°ùªdG ´ƒ°ùj ΩOh{
.(7:1 ÉæMƒj 1) zá«£N πc øe Éfô¡£j
¬JƒªH ¬fC’ ? ∂dP ¿Éc ∞«ch .Éæ«Ñe GRƒah , GQÉ°üàfG πH GQÉ°ùµfG í«°ùªdG äƒe øµj ºd
,¬≤M »¡dE’G ∫ó©dG ≈ah ∂dòH ¬fCG PEG ,¬∏dG iód ’ƒÑ≤e ô«°üJ ¿r GC n∂d øµªªdG øe π©L
´ƒ°ùj πÑ≤J ¿r GC ∂æe Ö∏£àj …òdG ¬∏dG iód ∫ƒÑ≤e ô«Z n∑ÉjÉ£N »a ≈≤ÑJ ¬Jƒe ¿hóÑa
.óHC’G ≈dEG ∂∏¡à°S ∂
n fCÉa ’EGh ∂∏LC’ äÉe øªc í«°ùªdG
øe á≤«≤M »g ∂∏J ,äGƒeC’G ø«H øe ¬eÉbCG ¬∏dG q¿CÉa ,ôeC’G ájÉ¡f í«°ùªdG äƒe øµj ºd
äGƒª°ùdG ≈dEG ó©°Uh äGƒeC’G ø«H øe í«°ùªdG ´ƒ°ùj ΩÉb ó≤d .ïjQÉàdG çOGƒM ÖéYCG
.√óée »a ¬∏dG ™e ¿ƒµ«d
¿ƒcCG ¿r GC ójQCGh ÅWÉN »fEG ÜQ Éj{ :¬∏d ∫ƒ≤Jh n∂d ÓjóH í«°ùªdG ´ƒ°ùj πÑ≤J ¿r GC n∂«∏©a
í«°ùªdG ´ƒ°ùj …PÉîJG ƒg n∂jód »dƒÑ≤d ó«MƒdG ≥jô£dG ¿q GC ócCÉàe ÉfCGh n∂jód ’ƒÑ≤e
.z…ÉjÉ£N øY ôqØc ∂dòH ¬fCGh »æY É°VƒY äÉe ¬fCG ø≤«àe »fEG ..»d πjóÑc
ÉeóæYh .É≤M ¬∏dG n∂∏Ñ≤j òÄæ«ëa n∂dƒb »a ÉbOÉ°U nâæch n∂Ñ∏b ¥ÉªYCG øe Gòg nâ∏b ¿r ÉE a
¿ƒµàa ,∂dP »a ¬∏dG n∑óYÉ°ù«°Sh ,IQÉ¡£dGh áfÉeC’G IÉ«M É«ëJ ¿r GC n∂d ƒ∏ëj Gòg π©ØJ
πg .óHC’G ≈dEG ∂∏¡à°S ∂
n fq ÉC a ,∂
n d ÓjóH í«°ùªdG ´ƒ°ùj πÑ≤J ºd GPEG ÉeCG .óHC’G ≈dEG Gó«©°S
√òg á©dÉ£e ™HÉàJ ¿r GC AÉLôdÉa ? áeÉ¡dG QƒeC’G √òg ™«ªL øY ôãcCG ±ô©J ¿r G ójôJ
.ájÉ¡ædG ≈dEG ¢ShQódG
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LES 9

™°SÉàdG ¢SQódG

DE PROFETIEEN OVER CHRISTUS EN HUN VERVULLING

É¡eÉªJEGh í«°ùªdG øY äGƒÑædG

Er staan meer dan 200 profetieën in het Oude Testament aangaande
Christus, geschreven voordat Hij leefde. Zij zijn in vervulling gegaan bij
zijn eerste komst. We zullen er nu enkele van leren.
De profeet Daniël die meer dan 500 jaar voor Christus geboren werd,
beschreef voor ons precies de tijd waarop Christus geboren zou worden
in Daniël 9:24-27 (lees ook Lucas 1,2). De profeet Jesaja die voor Daniël
leefde, profeteerde van Christus dat Hij geboren zou worden uit een
maagd “lmmanuël” genoemd zou worden dat betekent “GOD met ons”
(Jesaja 14). Dit is in overeenstemming met Matthéüs 1:18-25. De profeet
Micha profeteerde van Bethlehem, dat het - ook al was het klein - de
geboorteplaats van Christus zou zijn (Micha 5:1). Dit blijkt waar te zijn
volgens Matthéüs 2:6. Christus zou -vlak na zijn geboorte - vluchten naar
het land Egypte voor niet al te lange tijd, om daarna terug te keren naar
zijn vaderland volgens Hosea 11:1 en we zien dat in Matthéüs 2:13-15.
Lang voor zijn geboorte werden veel belangrijke dingen gezegd over
Zijn werk als Leraar in de korte tijd die Hij op deze aarde zou zijn.
Vóórdat Hij met Zijn werk in de openbaarheid zou treden, zou er een
man komen om voor Hem de weg te bereiden (Maleachi 3:1). Dit stemt
overeen met Matthéüs 3:3. Dit lijkt een vreemd zaak voor een man die
in het kleine Betlehem geboren zou worden. Maar nog merkwaardiger
was het verslag waarmee de profeet Zacharia de koninklijke intocht
beschreef, waardoor de Messias zijn koningsstad zou binnengaan. Het
is ongehoord dat een regeringsleider zijn stad in triomf zou binnenrijden op een ezel, want zo beeldt Zacharia deze intocht voor ons af.
Enkele honderden jaren na de profetie werd deze gebeurtenis werkelijkheid (Zacharia 9:9 en Matthéüs 21:11).
De uitlevering van Christus door verraad bleef lange tijd een
ondoorgrondelijk raadsel. Hoe kon iemand zich keren tegen Christus,
die zo nederig, maar tegelijkertijd met grote waardigheid bekleed was,
en een diep ontzag inboezemde? Maar het grootste raadsel is dat vele
profeten uit het Oude Testament, duidelijk en precies, over deze
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âªJ óbh ,¬JÉ«M πÑb í«°ùªdG øY râÑàoc ,ºjó≤dG ó¡©dG »a IƒÑf 200 øe ôãcCG óLƒj
.É¡°†©H ¿B’G ¢SQóæ°Sh .∫hC’G ¬Ä«ée »a
§Ñ°†dÉH Éæd ∞°Uh óbh .áæ°S áFÉª°ùªN øe ôãcCÉH í«°ùªdG ódƒe πÑb ∫É«fGO »ÑædG ¢TÉY
AÉ«©°TEGh .(2 ,1 Ébƒd GôbCG) .(27-24:9∫É«fGO) í«°ùªdG ódƒ«°S ,¬«a …òdG âbƒdG
¬ª°SG ≈Yójh AGQòY øe ódƒj ±ƒ°S ¬fCÉH ,í«°ùªdG øY ÉC ÑæJ ,∫É«fGO πÑb ¢TÉY …òdG »ÑædG
ÉC ÑæJh .25-18:1 ≈àe `H ∂dP ¿QÉb .(14:7 AÉ«©°TEG ) zÉæ©e ¬∏dG{ …
r GC ,π«FƒfÉªY
Éî«e) í«°ùªdG ¢SCGQ §≤°ùe ¿ƒµJ ±ƒ°S Égô¨°U ≈∏Y »àdG ºëd â«H øY »ÑædG Éî«e
≈dEG Üô¡j ¿r GC ,π«∏≤H √ódƒe ó©H - Gó«àY í«°ùªdG ¿Éc 6:.2 ≈àe `H ∂dP ≥≤ëJh ,(2:5
≈àe ‘ ∂dP iôfh ,(1:11 ™°Tƒg) ¬æWƒd Oƒ©j ºK ,á∏jƒW ô«Z Ióªd ô°üe OÓH
.15-13:2
√òg ≈∏Y Iô«°ü≤dG á«ª«∏©àdG ¬àeóN øY áª¡e AÉ«°TCG IóY äôcoP ô«ãµH √ódƒe πÑb
.(1:3 »NÓe) ≥jô£dG ¬d ó©nj πLQ »JCÉ«°S á«æ∏©dG áeóîdG √òg GC óÑj ¿r GC πÑb .¢VQC’G
Oƒdƒe πLQ øY ∫ƒ≤dG Gòg πãe ∫É≤j ¿r GC ,ÉÑjôZ GôeCG hóÑj ób . (3:3 ≈àe) Ü ∂dP ¿QÉb
∫ƒNódG ,»ÑædG ÉjôcR ∞°üj ¬H …òdG ∫ƒ≤dG ƒg , áHGôZ ó°TC’G ôeC’G øµdh ,ºëd â«H »a
¬àæjóe πNO ¬fCG , ºcÉM øY ™ª°ùoj ºd .¬µ∏e áæjóe ≈dEG í«°ùªdG ¬∏NO …òdG »µ∏ªdG
»a ºJ …òdG ∫ƒNódG Gòg πãe Éæd Qƒ°üj Éjôcõa ∂dP ™eh .QÉªM ≈∏Y ÉÑcGQ QÉ°üàfÉH
.11:21 ≈àe É°†jCG GC ôbCG .(9:9 ÉjôcR) IƒÑædG ó©H ø«æ°ùdG øe äÉÄe ™°†H ,™bGƒdG
óMCG Ö∏≤æj ¿r GC øµªj ∞«c PEG ,Éª¡Ñe Gõ¨d ÓjƒW ÉæeR πX , áfÉ«îdÉH í«°ùªdG º«∏°ùJ ¿q GE
º¶YC’G õ¨∏dG øµdh ?QÉbƒdGh áÑ«¡dÉH âbƒdG ¢ùØf »a π∏éªdGh ™°VGƒàªdG í«°ùªdG ≈∏Y
¬Yƒbh πÑb çóëdG Gòg øY ,ábOh ìƒ°VƒH GƒÄÑæJ ób ºjó≤dG ó¡©dG øe AÉ«ÑfCG IóY ¿q GC ƒg
-21:13 ÉæMƒj `H ∂dP ¿QÉb .13,12:11 ÉjôcR ,9:41 Qƒeõe) πjƒW øeõH
.(8-3:27 ≈àe h 50-47 h 15,14:26 ≈àe ,30
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gebeurtenis profeteerden, lang voordat deze plaats vond. Lees Psalm
41:10; Zacharia 11:12,13; Johannes 13:21-30; Matthéüs 26: 14,15 en 47-50;
Matthéüs 27:3-8.
De profetieën in het Oude Testament over de dood van Christus zijn talrijk, en zij werden uitgesproken honderden en honderden jaren voordat
deze gebeurtenis plaatsvond. Verschillende mannen profeteerden er
over op verschillende tijden en plaatsen, en ook in verschillende talen.
Deze profetieën zijn voor miljoenen mensen door alle tijden een boeiend onderwerp geweest om te bestuderen en over na te denken. We
beperken ons op deze bladzijden tot de bespreking van enkele ervan.
Voordat “de kruisiging” gebruikt werd om misdadigers te straffen,
schetste de auteur van de Psalmen voor ons het beeld van een rechtvaardige man die doorboord was aan handen en voeten (Psalm 22:1-18
en Marcus 15:1-37). Zacharia zag in zijn visioen een persoon die
Christus vraagt “Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? “ Het
antwoord van Hem van wie Zacharia profeteerde was: “Daarmee ben
Ik geslagen in het huis van mijn vrienden” (Zacharia 13:6, Johannes
13:21-30; en Marcus 15:10-37).
In die indrukwekkende dag van smart gaf de volksmassa de vrije teugel aan hun verachting en spot over Christus en zeiden: “Vertrouw op
de Here -laat die Hem verlossen, Hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan Hem!” (vergelijk Psalm 22:9 met Matthéüs 21:42,43). Toen
zouden dingen gebeuren, zoals letterlijk in de profetie beschreven
waren. Zij trokken zijn haar uit en spuwden in zijn gezicht, vervolgens
werd Hij aan het kruis gehangen door enkele mensen die Hem wreed
behandelden. (Psalm 22:12-18 en Matthéus 27:26-50).
Het water stroomde uit zijn doorboorde zijde en uit de poriën van zijn
uitgeputte lichaam, totdat zijn tong aan zijn gehemelte kleefde (Psalm
22:16 en Marcus 15: l-37). Zijn beenderen verden ontwricht, en het leek
alsof ze door zijn huid heenstaken (Psalm 22:14-l8 en Marcus 15:1-37).
De slechte mannen deden alsof zij zijn hevige dorst wilden lessen en
probeerden, in hun boosheid en kwaadaardigheid, zijn lijden te vergroten en gaven Hem azijn vermengd met gal (Psalm 69:22 - vgl. Matthéüs
27:34). Maar Hij wilde die niet drinken.
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çóëdG Gòg ∫ƒ°üM πÑb â∏«b ó≤a ,Iô«ãc í«°ùªdG äƒe øY ,ºjó≤dG ó¡©dG äGƒÑf ¿q GE
á¨∏dGh πH ,¿ÉµªdGh ¿ÉeõdG å«M øe ¿ƒØ∏àîe ∫ÉLQ ¬æY ÉC ÑæJh .ø«æ°ùdG äÉÄeh äÉÄªH
¿ƒØµ©j É≤«°T ÉYƒ°Vƒe ,Qƒ°ü©dG ôÑY ô°ûÑdG øe ø«jÓªd äGƒÑædG √òg âfÉch ,É°†jCG
.É¡æe π«∏≤dG ôcP ≈∏Y äÉëØ°üdG √òg ≈∏Y ô°üà≤f .¬∏eCÉJh ¬à°SGQO ≈∏Y

ÓLQ ,ô«eGõªdG ÖMÉ°U Éæd Qƒ°U ,ø«eôéªdG áÑbÉ©ªd zÖ∏°üdG á≤jôW{ πª©à°ùoJ r¿GC πÑb
iCGQh .(37-10 :15 ¢ùbôe GôbGh 18-1:22 Qƒeõe) ø«∏LôdGh øjó«dG Üƒ≤ãe
ÜGƒédG ¿Éch ,z? ∂jój »a ìhôédG √òg Ée{ :í«°ùªdG ∫CÉ°ùj É°üî°T ,√ÉjDhQ »a ÉjôcR
ÉjôcR) z»FÉÑMCG â«H »a É¡H âMôL
o »àdG »g ìhôédG √òg{ :ÉjôcR ¬H ÉC ÑæJ …òdG
.(37-10:15 ¢ùbôeh 3021:13 ÉæMƒj 6,:13
øe ájôî°ùdGh Aõ¡∏d ¿Éæ©dG Ö©°ûdG Qƒ¡ªL ≥∏WCG áHBÉµdÉH π∏éªdG Ωƒ«dG ∂dP »a
™LGQ .8:22 Qƒeõe) z¬H ô°S ¬fC’ √ò≤æ«d ,¬«éæ«∏a ÜôdG ≈∏Y πµJG{ :GƒdÉbh í«°ùªdG
GƒØàf ,IƒÑædG »a AÉL Éªc É«aôM çOGƒëdG …ôéJ OÉµJ ºK .(43h42:21 ≈àe É°†jCG
Qƒeõe) .¬d ¢SÉædG ¢†¨H Ió°ûd áé«àf Ö«∏°üdG ≈∏Y ≥∏Y ºK ,¬¡Lh ≈∏Y Gƒ≤°üH ,√ô©°T
.(50-26:27 ≈àe ,18-12:22

¬µæëH ≥°üd ¬fÉ°ùd ¿q GC ≈àM ó¡éªdG ¬ª°ùL ΩÉ°ùe øeh ,ø«©£dG ¬ÑæL øe AÉªdG ôéØfG
,â∏°üØfG ¬∏°UÉØe øY ¬eÉ¶Y .(37-1:15 ¢ùbôe `H ∂dP ¿QÉb ,15:22 Qƒeõe)
.(37-1:15 ¢ùbôe É°†jCGh ,17-13:22 Qƒeõe) ó∏édG ¥ôîJ É¡fCÉc äóHh
Ghójõj ¿r GC ,º¡ãÑNh ºgô°T »a GƒdhÉëa ,¬∏«∏Z QÉ©°S OÉªNEG »a áÑZôdÉH QGô°TC’G ôgÉ¶Jh
≈àe »a ∂dP ≥≤ëJ óbh ,21:69 Qƒeõe) IQGôªH ÉLhõªe ÓN ¬d Gƒeó≤a ¬HGòY ≈∏Y
.Üô°ûj ¿r GC Oôj º∏a ƒg ÉeCG .(34:27
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Pas nadat de kruisiging had plaatsgevonden, konden de volgelingen
van Jezus de betekenis van de kruisiging ten volle begrijpen. Toen Hij
aan het kruis werd gehangen, legde GOD de zonden van alle mensen
op Hem zodat allen die in Hem geloven en hun leven in geloof in zijn
handen leggen, in GODS ogen rechtvaardig zijn, net als Christus die
zelf de Rechtvaardige is Jesaja 53:4-6,8 en 10-12, zoals ook heel duidelijk
is in 1 Petrus 2:22-24). Christus was van eeuwigheid voorwerp van
GODS blijdschap en toch, toen hij zelf de zonden van de mens droeg,
wendde GOD zich van Hem af, omdat GOD te heilig is om de zonde te
zien. En dezelfde woorden die Jezus prak in het uur van zijn dood,
waren zeven eeuwen daarvoor opgeschreven door de schrijver van de
Psalmen (Psalm 22:2 en Matthéüs 27:46).
Het is normaal voor het menselijk hart, om over te lopen van haat en
wraakzucht jegens mensen die je zo’n onrecht aandoen. Maar de reactie
van Christus was vergeving voor hen die Hem kwaad hadden gedaan
en voorspraak voor hen die tegen Hem zondigden (Jesaja 53:12 en
Lucas 23:34).
Hij was in zijn leven het voorbeeld van liefde, en we kunnen zeggen dat
die liefde in zijn dood het allerduidelijkst en meest volmaakt was. In dit
heilige en verheven uur, keerden de mannen zich van Hem af en gingen
dobbelen om zijn kleren. Zij waren onverschillig voor Zijn machtige
liefde (Psalm 22:19 en Lucas 23:34).
Twee andere waren met Hem gekruisigd, als straf omdat zij misdaden
hadden begaan (Jesaja 53:12; Lucas 23:32,33). Voordat zij hen van het
kruis haalden, werden hun benen gebroken, zoals dat de gewoonte was
om zeker te zijn van hun dood. Maar de manschappen die na een nauwkeurig onderzoek vaststelden dat Christus inderdaad gestorven was,
braken niet één van zijn beenderen (Psalm 34:20 en Johannes 19:33,36).
Hij werd van het kruis gehaald en Hij werd - omringd met zorg en eerbied - in een graf gelegd dat toebehoorde aan een rijke man (Jesaja 53:9
Matthéüs 27:57-60). En Romeinse soldaten hielden de wacht bij zijn graf.
Hij was gestorven. Er is geen plaats voor twijfel aan de echtheid van zijn
dood. Zou het boze en vijandige volk tevreden zijn geweest met minder
dan zekerheid van Zijn dood? In ieder geval had GOD in het Oude
Testament sproken van zijn Heilige dat Deze geen ontbinding zou zien,
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≈∏Y í«°ùªdG ≥∏Yo Éªd .¬KhóM ó©H ’EG ,ÉeÉªJ Ö«∏°üdG ≈æ©e í«°ùªdG ´ÉÑJCG ∑Qój ºd
¬H ¿ƒæeDƒj øjòdG ¢SÉædG ™«ªL Ée »µd ,¢SÉædG ™«ªL ÉjÉ£N ¬«∏Y ¬∏dG ™°Vh Ö«∏°üdG
¬JGP QÉÑdG í«°ùªdG πãe GQGôHCG ¬∏dG ô¶f »a ¿hôÑ©oj ¬jój ø«H á≤ãH º¡JÉ«M ¿ƒ©°†j
¿Éc ó≤d .24-22:2 ¢SôW 1 »a Gòg í°†àjh ,(12,10,8 ,6,4:53 AÉ«©°TEG)
,¬JGP ≈∏Y ájô°ûÑdG ÉjÉ£N πªM Éªd ∂dP ™eh ,¬∏dG Qhô°S ´ƒ°Vƒe , ∫RC’G òæe í«°ùªdG
É¡H √Éa »àdG äÉª∏µdG äGPh .á«£îdG ≈dEG ô¶æj ¿r GC øe ¢SóbCG ¬∏dG ¿q ’
C ,¬æY ¬∏dG ¢VôYCG
ô«eGõªdG ÖMÉ°U ºØH ¿hôb á©Ñ°ùH ∂dP πÑb â∏é°S ób ,¬Jƒe äÉYÉ°S »a í«°ùªdG
.(46:27 ≈àe ,1 :22 Qƒeõe)
πãe ¬H ¿ƒdõæjo øjòdG ¢SÉædG ≈∏Y áª≤ædGh ó≤ëdÉH íØ£j ¬fCG , ¿É°ùfE’G Ö∏b IOÉY øe
»a É©Ø°ûJh ,¬«dEG ø«Ä«°ùªdG øY ÉëØ°U ¬HGƒL ¿Éc ó≤a í«°ùªdG ÉeCG ,QƒédGh º∏¶dG Gòg
.(34:23 Ébƒdh 12:53 AÉ«©°TEG) ¬«ªdÉX
É«∏éJ ,¬Jƒe »a â∏éJ ób áÑëªdG ∂∏J ¿q GC ,∫ƒ≤dG Éææµªjh ,áÑëªdG ∫Éãe ¬JÉ«M »a ¿Éc
∂∏àH ø«ÄHÉY ô«Z ∫ÉLôdG ±ô°üfG á«°Só≤dÉH á∏∏éªdG áYÉ°ùdG √òg »a .πªcCGh í°VhCG
.(34:23 Ébƒd ,18:22 Qƒeõe) ¬HÉ«K ≈∏Y ´Gôàb’G ≈dEG ,Ió«éªdG áÑëªdG
,32:23 Ébƒd ,12:53 AÉ«©°TEG) ºFGôL øe √ÉaôàbG Éªd Ak GõL , ¬©e ÉÑ∏°U ¿GôNBG ¿ÉæKG
øe âÑãà∏d ,IOÉ©dG Ö°ùM Éª¡fÉ≤«°S â©£b ,Éª¡Ñ«∏°U øY ¿Gòg ∫õæoj ¿r GC πÑbh .(33
ºd ,Ó©a äÉe ób í«°ùªdG q¿CG ,≥«bódG ¢üëØdG ó©H GhócCÉJ øjòdG OƒæédG øµdh ,Éª¡Jƒe
øY ∫õfGoC h .(36,33:19 ÉæMƒjh 20:34 Qƒeõe) ¬eÉ¶Y øe IóMGh Ghô°ùµj
:53 AÉ«©°TEG) …ôK πLQ ¬µ∏àªj ¿Éc ôÑb »a , ΩGôcE’Gh ájÉæ©dÉH ÉWÉëe ™°Vhh
o Ö«∏°üdG
.√ôÑb á°SGôM ≈∏Y ¿ÉehôdG OƒæédG ΩÉbh ,(60-57:27 ≈àe ,9
§NÉ°ùdG Ö©°ûdG ≈°Vôj πgh !¬Jƒe á≤«≤M »a ∂°û∏d ∫Éée …
r GC áªK ¢ù«dh !äÉe ó≤d
, ºjó≤dG ó¡©dG »a º∏µJ ób ¿Éc ¬∏dG ¿q ÉC a ,∫ÉM …
r GC ≈∏Yh ?ó«cC’G ¬Jƒe øe πbCÉH ºbÉædG
;10:16 Qƒeõe) äƒªdG Oƒ«≤H ∂°ùªj ¿r GC hCG ,OÉ°ùa iôj ¿r GC ¬°Shó≤d íª°ùj ød ¬fCG
!ôÑ≤dG øe í«°ùªdG º«bCG ó≤a ∂dòd .(32-29 ∫ÉªYCG É°†jCG ™LGQ

26

en ook niet gegrepen zou worden door banden des doods (Psalm 16:10
en Handelingen 29-32). En zo is Christus uit het graf opgestaan!
En dat is niet alles, want hem werd een troon gegeven aan de rechterhand van GOD en GOD maakte definitief duidelijk dat de Christus
“HEER” is (Psalm 16:8 en Psalm 110:1 Handelingen 2:33-36). Op deze
verheven zetel ontving Jezus Christus de macht waarvan Daniël profeteerde toen hij Hem zag - Koning over de hele wereld - (Daniël 13,14 en
Handelingen 2:29-32).
In Jezus Christus zal de belofte een feit worden die aan David werd
gegeven dat één uit zijn nageslacht tot in eeuwigheid op de gehele
aarde zou regeren (Jesaja 9:7 en Lucas 1:30,32,33). David zelf sprak van
de Godheid die voorbestemd was om te regeren (Psalm 110:1), maar
waarschijnlijk heeft hij in zijn nederigheid, niet begrepen dat koning uit
zijn nageslacht zou zijn. Immers het verhaal en drama van de verzoening gaan de grenzen van wat het menselijk verstand zich kan voorstellen te boven!
Of de feiten van dit verhaal ons nu worden voorgedragen met prachtige
melodieën, die een koor van zangers doet weerklinken, of dat ze met
zwakke en gebrekkige woorden op papier vastgelegd worden, onze
harten worden steeds meer door een diepe en wonderlijke gewaarwording beroerd, wanneer we in één van de profetieën lezen, zoals die
gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei:
“want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke GOD, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 9:5).

¬fCG ,í«°ùªdG øY ó«cCÉàdG ¬∏dG Qôch ¬∏dG ø«ªj øY É«°Sôc »£YCG πH ,Ö°ùëa Gòg ¢ù«dh
Gòg áª¶©dG »°Sôc ≈∏Yh .(36-33:2 ∫ÉªYCG ,1:110 h 8:16 Qƒeõe) zÜôdG{
∫É«fGO) ºdÉ©dG ™«ªL ≈∏Y Éµ∏e √BGQ PEG ,∫É«fGO É¡æY ÉC ÑæJ »àdG áfÉµªdG í«°ùªdG ´ƒ°ùj ∫Éf
.(32-29:2 ∫ÉªYCGh 14 ,13
√OÉØMCG øe GóMGh q¿ÉC H , OhGód »£YCG …òdG óYƒdG ≥≤ëàj ±ƒ°S í«°ùªdG ´ƒ°ùj »ah
.(33 ,32 ,30:1 Ébƒd ,7:9 AÉ«©°TEG) ¢VQC’G ™«ªL ≈∏Y óHC’G ≈dEG ∂∏ªj ±ƒ°S
øe øµdh ,(1:110 Qƒeõe) Gòµg ∂∏ªj ¿r GC ó«à©dG ∂dP äƒg’ øY º∏µJ ¬°ùØf OhGOh
AGóØdG á°üb ¿q GC ’EG .¬àjQP øe ¿ƒµ«°S ∂∏ªdG ∂dP ¿q GC ∑Qój ºd ¬©°VGƒJ »a ¬fCG πªàëªdG
!¿É°ùfE’G π≤Y √Qƒ°üàj ¿r GC øµªj Ée OhóM ¿ÉbƒØJ AGóØdG ÉeGQOh
hCG ø«æ¨ªdG øe ábƒL É¡∏é∏éJ áªîa ¿ÉëdCÉH á°ü≤dG √òg ™FÉbh Éæ«∏Y â«∏J AGƒ°Sh
É≤«ªY GôKCÉJ ôKCÉàJ ∫GõJ Ée ÉæHƒ∏b ¿q ÉC a ,á°†bÉf áØ«©°V äÉª∏µH ¥GQhCG ≈∏Y â∏é°S
:ÓFÉb »ÑædG AÉ«©°TEG É¡H √Éa »àdÉc äGƒÑædG ióMEG GC ô≤f ø«M ,ÉÑ«éYh
ÉæHG ≈£©ofh ódh Éæd ódƒoj ¬fC’{
¬Øàc ≈∏Y á°SÉjôdG ¿ƒµJh
Gôjób É¡dEG Gô«°ûe ÉÑ«éY ¬ª°SG ≈Yójo h
(5:9 AÉ«©°TEG) zΩÓ°ùdG ¢ù«FQ ÉjóHCG ÉHCG
.πjóÑdGh AGóØdGh ,¿ÉHô≤dGh IQÉØµdG ¬JƒªH íÑ°UCG ób ,í«°ùªdG ´ƒ°ùj ¿q GC ¿B’G â
n æ«ÑJ π¡a
π«°UÉØàdG ™«ªLh .á«£îdG øY ô«Øµà∏d ¬æe óH ’ ¿Éc …òdG ΩódG Öµ°S Ö«∏°üdG ≈∏Y
.í«°ùªdG ´ƒ°ùj äƒe »a Égô«aGòëH âªJ ób ,ºjó≤dG ó¡©dG »a AÉ«ÑfC’G É¡æY ÉC ÑæJ »àdG

Is het u nu duidelijk geworden dat Jezus Christus door zijn dood boette voor onze zonden, en tot offer werd, tot verzoening en plaatsvervanging. Aan het kruis vloeide het bloed dat noodzakelijk was voor de verzoening van de zonde. En de details waarvan de profeten in het Oude
Testament profeteerden, werden alle vervuld in de dood van Jezus
Christus.
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De belofte die aan Abraham werd gegeven “In u zullen alle geslachten
van aarde gezegend worden” werd een feit met de dood van Jezus
Christus (Genesis 12:2,3). Want ieder mens kan door het kruis van Jezus
Christus rechtvaardig worden beschouwd door GOD. (2 Corinthiërs
5:21).
Ieder die GOD vergeving vraagt op basis van wat Jezus deed, zal vergeving van zijn zonden geschonken worden. De Bijbel zegt duidelijk:
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”
(1 Johannes 1:9).
LES 10
DE ZONDE
De zonde is uw ergste vijand. Hij schept afstand tussen u en GOD, en
hij maakt u onaanvaardbaar bij Hem. Hij neemt u mee ver weg van de
hemel en hij brengt u naar de hel ... Opdat uw zonden niet zullen worden vergeven en u voor eeuwig ver weg bent van de waarachtige en
enige GOD. “Wie kan zonden vergeven, dan GOD alleen” (Marcus 2:7).
“Zo zij u dan bekend ... dat door Hem (Jezus Christus) u vergeving van
zonden verkondigd wordt” (Handelingen 13:38).
Wat is zonde?
De zonde is niet alleen een fout of een verkeerde gewoonte, maar het is het
tekort schieten ten opzichte van de maat van de volmaakte GOD. Want wij
kunnen niet voldoen aan de normen van de volmaakte GOD. In al ons
spreken, in al onze daden zijn wij zondaars en alle mensen zijn in dit
opzicht zondaren (Romeinen 3:23). GOD zegt: “De zonde is de wetteloosheid” (Johannes 3:4). Wij zondigen als we de wet van GOD overtreden en
in opstand komen tegen GOD en boze gedachten hebben en kwade woorden sreken of dingen doen die niet aangenaam zijn voor GOD.
Hoeveel zondaren zijn er?
GOD zei door de mond van zijn knecht David: “Allen zijn zij afgeweken, tezamen vuil geworden; er is niemand die goed doet, zelfs niet
één” (Psalm 14:3). En GOD zegt: “Allen hebben gezondigd” (Romeinen
3:23). Er is slechts één mens die niet zondigde en die mens is Jezus
28

´ƒ°ùj »a ≥≤ëJ ób ,z¢VQC’G πFÉÑb ™«ªL ∂
n «a ∑QÉÑàJ{ º«gGôHE’ »£YCG …òdG óYƒdG
,í«°ùªdG ´ƒ°ùj Ö«∏°U á£°SGƒH ™«£à°ùj ¿É°ùfEG πc ¿q ’
C ,(3,2:12 øjƒµJ) í«°ùªdG
≈∏Y ,ÉfGôØZ ¬∏dG ∫CÉ°ùj øe πch .(21:5 ¢SƒãfQƒc 2) GQÉH ¬∏dG ô¶f »a ôÑà©j ¿r GC h
.√ÉjÉ£N ¬d ôØ¨oJ ±ƒ°ùa ,í«°ùªdG ¬∏ªY Ée ¢SÉ°SCG
Éæd ôØ¨j ≈àM ∫OÉYh ø«eCG ƒ¡a ÉfÉjÉ£îH ÉæaôàYG ¿r GE { ,Éëjô°U º∏©j ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG
.(9:1 ÉæMƒj 1) zºKEG πc øe Éfô¡£jh ÉfÉjÉ£N

ô°TÉ©dG ¢SQódG
áÄ«£îdG
∂
n «°ü≤J É¡fEG .¬jód ∫ƒÑ≤e ô«Z ∂∏©éJh ¬∏dG øY ∑
n ó©ÑJ »¡a ,∂
n FGóYCG ódG »g áÄ«£îdG
¬dE’G øY ≈°ü≤ào °S ∂
n fq ÉC a ,∑
n ÉjÉ£N ∂d ôØ¨J ºd ¿r ÉE a .ºæ¡L ≈dEG ∂
n H …ODƒJh ,AÉª°ùdG øY
.(7:2 ¢ùbôe) z√óMh ¬∏dG ’EG ,ÉjÉ£N ôØ¨j ¿r GC Qó≤j øe{ ,óHC’G ≈dEG óMGƒdG »≤«≤ëdG
zÉjÉ£îdG ¿GôØ¨H ºµd iOÉæj (í«°ùªdG ´ƒ°ùj) Gò¡H ¬fCG . . . ºcóæY Éeƒ∏©e øµ«∏a{
.(38:13 ∫ÉªYCG)
áÄ«£îdG »g Ée
,¬∏dG ¢SÉ«≤e øY ô«°ü≤àdG »g πH ,áÄjOQ IOÉY §≤a â°ù«dh ,ádR Oôée áÄ«£îdG â°ù«d
.ø«Ä£îªdG øe ¿ƒµf ,ÉædÉªYCGh ÉædGƒbCG ™«ªL »a πeÉµdG ¬∏dG ¢SÉ«≤e ≈dEG ≠∏Ñf ºd ¿r ÉE a
). 23 3 á«ehQ) Oó°üdG Gòg »a ¿ƒªKBG ¢SÉædG ™«ªLh
á©jô°T ∞dÉîf ÉeóæY Å£îf øëæa . (4:3 ÉæMƒj 1) z…ó©àdG »g á«£îdG{ :¬∏dG ∫ƒ≤j
hCG Iôjô°T äÉª∏µH º∏µàfh ,Iôjô°T GQÉµaCG ôµØf ÉeóæYh ,¬∏dG ≈∏Y Oôªàf ÉeóæYh ¬∏dG
.¬∏dG óæY á«°Vôe ô«Z ’ÉªYCG πª©f
?IÉ£îdG OóY ºc
¢ù«d ÉMÓ°U πª©j øe ¢ù«dh ,Ghó°ùa É©e GƒZGR ób πµdG{ :OhGO √óÑY ºa ≈∏Y ¬∏dG ∫Éb
∂dÉæg .(23:3 á«ehQ) zGƒÄ£NCG ™«ªédG{ :¬∏dG ∫ƒ≤jh .(3:14 Qƒeõe) zóMGh ’h
…òdG{ ¬æY ÜƒàµªdG í«°ùªdG ´ƒ°ùj ƒg ¿É°ùfE’G ∑GPh ,§b Å£îj ºd §≤a óMGh ¿É°ùfEG
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Christus, over wie geschreven staat: “Die geen zonde gedaan heeft en
in wiens mond geen bedrog is gevonden” (1 Petrus 2:22). “Hem, die
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigd GODS in Hem” (2 Corinthiërs 5:21).
“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, in Hem is geen zonde” (1 Johannes 3:5). Ieder mens is een zondaar,
behalve de Here Jezus Christus. Heel het menselijk geslacht van Adam
tot het kleinste kindje dat op de dag van vandaag geboren wordt, schiet
tekort ten opzichte van de maat van de volmaakte GOD en zij zijn allen
zondaren.
Wat is de straf op de zonde?
“Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Op het moment
dat Adam zondigde, werd hij geestelijk dood en gescheiden van GOD
en onderworpen aan de lichamelijke dood. Hoewel hij niet onmiddellijk stierf, stond zijn dood uiteindelijk wel vast. Deze zelfde situatie is
ook op ons van oepassing. Immers als wij zondaren zijn, zijn ook wij
gescheiden van GOD en zullen we het loon ontvangen dat we verdienen en dat is de dood. Dat betekent dat we ver weg van GOD weggebracht zullen worden en veel zullen lijden in de poel van vuur vanwege onze zonden. Daarom moeten we snel een weg vinden tot redding
uit dit vreselijke lot opdat we niet zullen blijven lijden in dit hellevuur
waaraan geen einde is.
Hoe kan ik bevrijd worden van mijn zonde?
Ik kan bevrijd worden van mijn zonde door tot de Here Jezus Christus
te gaan en aan Hem te vragen om mijn persoonlijke Verlosser en de
Heer van mijn leven te worden. Want “Die zelf onze zonden in zijn
lichaam op het hout heeft gedragen ... (1 Petrus 2:24). Laten we nu aandacht geven aan de volgende dingen:
1. wij zijn allen zondaren “Want niemand op aarde is zo rechtvaardig,
dat hij goed doet zonder te zondigen” (Prediker 7:20).
2. GOD is heilig en Hij kan de zonde niet aanzien “Uw ogen zijn te rein
om het kwaad te zien en U kunt het onrecht niet aanschouwen”
(Habakuk 1:13).
3. wij zullen voor eeuwig van GOD gescheiden worden en onze zonden zullen niet vergeven worden “Gaat weg van Mij gij werkers der
wetteloosheid” (Matthéüs 7:23).
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±ô©j ºd …òdG π©L ¬fC’{ .(22:2 ¢Sô£H 1) zôµe ¬ªa »a óLh ’h á«£N π©Øj ºd
¿q GC ¿ƒª∏©Jh{ .(21:5 ¢SƒãfQƒc 2) z¬«a ¬∏dG ôH øëf ô«°üæd Éæ∏LC’ á«£N ,á«£N
ÅWÉN ¿É°ùfEG πµa .(5:3 ÉæMƒj 1) zá«£N ¬«a ¢ù«dh ÉfÉjÉ£N ™aôj »µd ô¡XCG ∑GP
≈àM Oƒdƒe πØW ô¨°UCG ≈dEG ΩOBG øe ô°ûÑdG »æH ™«ªL ¿q GE .í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG GóY Ée
.IÉ£N º¡©«ªLh ,πeÉµdG ¬∏dG ¢SÉ«≤e øY ¿ƒ°übÉf ¿B’G
?á«£îdG ÜÉ≤Y ƒg Ée
Éà«e íÑ°UCG ΩOBG É¡«a ÉC £NCG »àdG á¶ë∏dG »Øa .(23:6 á«ehQ) zäƒªdG ƒg á«£îdG IôLCG{
,∫ÉëdG »a âªj ºd ¿r GE h ƒgh .ó°ùédG äƒªd É©°VÉNh ¬∏dG øY Ó°üØæe QÉ°Uh É«MhQ
ÉæfCÉa ,IÉ£N ÉæfCG ÉªÑa .øëf Éæ«∏Y ≥Ñ£æj ¬JGP ™°VƒdG Gògh .É«FÉ¡f Éeƒàëe ¿Éc ¬Jƒe ¿CÉa
ÉæfCG »æ©j Gògh ,äƒªdG »gh ,É¡≤ëà°ùf »àdG IôLC’G ∫Éææ°S ∂dòdh ¬∏dG øY ¿ƒ∏°üØæe
≈©°ùf ¿r GC »¨Ñæj ∂dòd .ÉfÉjÉ£N πLC’ QÉædG Iô«ëH »a Gô«ãc »°SÉ≤fh ¬∏dG øY ≈°ü≤oæ°S
Ée ≈dEG ºæ¡L »a ø«ªdCÉà`e ≈≤Ñf ’ ≈àM Ö«gôdG ô«°üªdG ∂dP øe IÉéæ∏d É≤jôW óéæd
.ájÉ¡f ’
?»àÄ«£N øe ¥Éà©fE’G ™«£à°SCG ∞«c
¿ƒµj ¿r GC ¬æe »Ñ∏Wh ,í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ≈dEG »FÉéàdÉH ,»àÄ«£N øe ¥Éà©fE’G ™«£à°SCG
≈∏Y √ó°ùL »a ÉfÉjÉ£N ¬°ùØf ƒg πªM{ ¬fC’ ,»JÉ«ëd ÉHQh ,»°üî°ûdG »°ü∏îe
: á«dÉàdG QƒeC’G »a πeCÉàf ÉæYO ¿B’Gh .(24:2 ¢Sô£H 1) záÑ°ûîdG
zÅ£îj ’h ÉMÓ°U πª©j ¢VQC’G »a ≥jó°U ¿É°ùfEG ’ ¬fC’{ IÉ£N Éæ©«ªL ÉæfEG 1
.(20:7 á©eÉL)
’h ô°ûdG Gô¶æJ ¿r GC øe ô¡WCG n∑Éæ«Y{ áÄ«£îdG ≈dEG ô¶ædG ¬æµªj ’h ,¢Shó≤dG ¬∏dG ¿q GE 2
.(13:1 ¥ƒ≤ÑM) zQƒédG ≈dEG ô¶ædG ™«£à°ùJ
»∏YÉa Éj »æY GƒÑgPG { ÉfÉjÉ£N Éæd ôØ¨J ºd ¿r GE ,óHC’G ≈dEG ¬∏dG øY ≈°ü≤oæ°S ÉæfEG 3
.(23:7 ≈àe) zºKE’G
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4. Jezus Christus is gestorven tot vergeving van zonde “Want Christus
is gestorven voor goddelozen” (Romeinen 5:6).
5. GOD zegt dat wanneer we Jezus Christus als onze Verlosser
aanvaarden, Hij onze zonden vergeeft! “Want alzo lief heeft GOD de
wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe” (Johannes 3:16).
GOD zegt ook dat er maar één weg is om door Hem aangenomen te
worden en dat is door het geloof in Jezus Christus. Wilt u dat uw zonden vergeven zullen worden? Vraag GOD om u te vergeven en geloof
in de Here Jezus Christus. Doe het nu en stel het niet uit.

LES 11

πLC’ . . . äÉe . . . í«°ùªdG ¿q ’
C { ÉjÉ£îdG IôØ¨ªd äÉe ób í«°ùªdG ´ƒ°ùj ¿q GE 4
.(6:5 á«ehQ) zQÉéØdG
¬fC’{ ÉfÉjÉ£N Éæd ôØ¨j ¬fCÉa ,Éæd É°ü∏îe ,í«°ùªdG ´ƒ°ùj πÑ≤f Éæc r¿GE ÉæfCG ,¬∏dG ∫ƒ≤j 5
¿ƒµJ πH ¬H øeDƒj øe πc ∂∏¡j ’ »µd ó«MƒdG ¬æHG ∫òH ≈àM ºdÉ©dG ¬∏dG ÖMCG Gòµg
.(16:3 ÉæMƒj) zájóHC’G IÉ«ëdG ¬d
.í«°ùªdG ´ƒ°ù«H ¿ÉªjE’ÉH ∂dPh √óæY ∫ƒÑ≤∏d §≤a GóMGh É≤jôW ∂dÉæg q¿CG , ¬∏dG ∫ƒ≤jh
´ƒ°ùj ÜôdÉH øeBGh ∂
n ëeÉ°ùj ¿r GC ¬∏dG øe Ö∏WCG ? ∑
n ÉjÉ£N ∂d ôØ¨oJ r¿GC ójôJ π¡a
,CÉWÉÑàJ ’h ,¿B’G ∂dP π©aG .í«°ùªdG

ô°ûY …OÉëdG ¢SQódG

HET GEBED EN DE GOEDE WERKEN

áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’Gh IÓ°üdG

Het gebed
Het gebed is het grootste en krachtigste werktuig dat een mens kent.
Door het gebed kunnen we hindernissen opruimen, waar dat onmogelijk lijkt te zijn. Door het gebed overschrijden we grenzen tussen landen,
waarvan de doorgang verboden is. Maar wanneer we beginnen dit
krachtige werktuig in werking te stellen, moeten we aan bepaalde voorwaarden voldoen.

IÓ°üdG
πjõf ¿r GC ™«£à°ùf IÓ°üdÉÑa .¿É°ùfE’G iód áahô©ªdG ádÉ©ØdG iƒ≤dG º¶YCG øªd IÓ°üdG ¿q GE
á«dhódG OhóëdG RÉàéf ¿r GC ™«£à°ùf IÓ°üdÉHh .á∏Ñëà°ùe É¡àdGRCG hóÑJ »àdG õLGƒëdG
ºªàf ¿r GC Éæ«∏Y ádÉ©ØdG IÓ°üdG á°SQÉªe »a ´hô°ûdG πÑb ÉæqfGC ó«H .ÉgRÉ«àLG ´ƒæªªdG
.áæ«©e äÉÑ∏£àe

1. Onze gebeden moeten tot de ware GOD zijn.
De stenen en houten afgoden kunnen het gebed niet horen of begrijpen. De ene GOD die het gebed hoort en verhoort, is de ware levende GOD, de GOD die de Here Jezus Christus zond om te sterven
voor de zondige mens. Dit is de GOD tot wie we moeten bidden.

.»≤«≤ëdG ¬dEÓd ÉæJÓ°U ¿ƒµJ ¿r GC »¨Ñæj 1
óMGƒdG ¬dE’Éa .Éª¡a hCG IÓ°üdG ´Éª°S ™«£à°ùJ ’ á«Ñ°ûîdGh ájôéëdG á¡dB’G ¿q GE
´ƒ°ùj ÜôdG π°SQCG …òdG ¬dE’G ,»ëdG »≤«≤ëdG ¬dE’G ƒg É¡«Ñ∏jh IÓ°üdG ™ª°ùj …òdG
.¬d »∏°üf ¿r GC »¨Ñæj …òdG ¬dE’G ƒg Gòg .ÅWÉîdG ¿É°ùfE’G øY äƒª«d í«°ùªdG

2. Onze gebeden moeten oprecht en vanuit ons hart zijn.
Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat u tot GOD bidt en iets vraagt
waarvan we weten dat het alleen is om uw eigen begeerte te bevredigen is. Hier volgen enkele voorbeelden van gebeden die GOD
hoort en die Hij beantwoordt.

.Ö∏≤dG øeh ábOÉ°U ÉæJÓ°U ¿ƒµJ ¿r GC »¨Ñæj 2
¢†©H »∏j Éª«ah .¬àÄ«°ûe Ö°ùëH ¢ù«d ÉÄ«°T Ö∏£Jh ¬∏d »∏°üJ ¿r GC n∂d Rƒéj ’ ,Óãe
:É¡Ñ«éà°ùjh ¬∏dG É¡©ª°ùj »àdG äGƒ∏°üdG øe êPÉªf
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a. “O GOD, wees mij zondaar genadig” (Lucas 18:13)
b. “O GOD, help mij om te begrijpen wat Uw wil voor mijn leven
is.”
c. “O GOD help mij opdat ik een rein leven leid om een trouw getuigen voor U te zijn bij de mensen”
Zo hoort GOD vele andere gebeden en Hij verhoort ze. Hij wil dat u
naar Hem toe komt met uw problemen. Hij wil u ook graag leiden bij
alle stappen in uw leven.
3. Onze gebeden moeten in overeenstemming zijn met GODS wil.
“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij,
als wij iets bidden naar zijn, ons verhoort (1 Johannes 5:14).
GOD hoort de gebeden van hen die de Here Jezus Christus hebben
aanvaard en Hij verhoort ze. Als Hij onze gebeden niet onmiddellijk
verhoort en onze verzoeken niet naar onze wensen inwilligt, dan is dat
alleen omdat Hij iets beters weet. Hij beantwoord onze gebeden op een
manier die leidt tot zijn heerljkheid en die ook tot ons welzijn is.
4. Onze gebeden moeten in de naam van Jezus Christus zijn.
De Here Jezus Christus is de enige middelaar tussen GOD en de
mensen (1 Timotheûs 2:5) en Hij heeft gezegd: “Als u de Vader om
iets bidt, zal Hij het u geven in mijn Naam” (Johannes 16:23). Als u
wilt dat uw gebed verhoord wordt, moet u letten op de voorwaarden. Die zijn: breng uw vragen voor de ware GOD, oprecht en
uit uw hart en in overeenstemming met GODS wil en in de naam van
de Here Jezus Christus.
De goede werken
De goede werken zijn heel belangrijk in het leven van ieder mens. In het
algemeen kan het niet anders dan dat ieder mens enkele goede werken
heeft gedaan. Er zijn mensen die de zieken hebben geholpen en anderen
hebben in de armen gegeven, weer anderen hebben ontferming gehad
voor hun vijanden. Al deze dingen zijn goede en aanbevelenswaardige
werken, maar het is niet mogelijk dat één ervan of alle samen u acceptabel
maken voor GOD, omdat elk ervan aangetast is door de zonde. En GOD
zegt dat al onze goede werken en de werken van onze gerechtigheid net
zijn als een doek voor het vuil. Hoe overvloedig we ze ook doen, ze zijn niet
anders dan een vaatdoek met een afschuwelijke reuk voor de Heilige GOD.
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.(13:18 Ébƒd) zÅWÉîdG ÉfCG »æªMQG º¡∏dG{ GC
.z»JÉ«ëd ∂
n JOGQEG »g Ée º¡a ≈∏Y »fóYÉ°S º¡∏dG{ Ü
.z¢SÉædG iód n∂d Éæ«eCG GógÉ°T ¿ƒcC’ IôgÉW IÉ«M É«MCG »µd »fóYÉ°S º¡∏dG{ ê
¬«dEG »JCÉJ ¿r GC ∂æe ójôj ƒgh .É¡Ñ«éà°ùjh Iô«ãc iôNCG äGƒ∏°U ¬∏dG ™ª°ùj ∂dòc
.∂
n JÉ«M äGƒ£N ™«ªL »a ∑
n OÉ°TQEG »a ÖZôj ¬fCG Éªc ∂
n ∏cÉ°ûªH
.¬∏dG áÄ«°ûe Ö°ùM ÉæJÓ°U ¿ƒµJ ¿r GC »¨Ñæj 3
z Éæd ™ª°ùj ¬àÄ«°ûe Ö°ùM ÉÄ«°T ÉæÑ∏W ¿r GE ¬fCG √óæY Éæd »àdG á≤ãdG »g √ògh{
í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG Gƒ∏Ñb ób øjòdG äÉÑ∏W ™ª°ùj ¬∏dG ¿q GE .(14:5 ÉæMƒj1)
,ÉæJÉÑZQ Ö°ùM ÉæJÉÑ∏W »Ñ∏j ’ óbh ,∫ÉëdG »a ÉæJÉÑ∏W Ö«éà°ùj ’ ób .É¡Ñ«éà°ùjh
√ó«éªJ ≈dEG …ODƒj …òdG π«Ñ°ùdG »a ÉæJÉÑ∏W »Ñ∏jh Éæd π°†aC’G ƒg Ée ±ô©j ¬fCG ’EG
.É°†jCG Éfô«Nh
.í«°ùªdG ´ƒ°ùj º°SÉH ÉæJÓ°U ¿ƒµJ ¿r GC »¨Ñæj 4
.(5:2 ¢ShÉKƒª«J 1) ¢SÉædGh ¬∏dG ø«H ó«MƒdG §«°SƒdG ƒg í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ¿q GE
äOQCG ¿r ÉE a .(23:16 ÉæMƒj) zºµ«£©j »ª°SÉH ÜB’G øe ºàÑ∏W Ée πc ¿q GC { :∫Éb óbh
¬dEÓd ∂
n JÉÑ∏W Ωó≤J ¿r GC :»gh É¡JÉÑ∏£àe ôcòàJ r¿GC »¨Ñæj ∂
n JÓ°U ÜÉéà°ùJ ¿r GC
´ƒ°ùj ÜôdG º°SÉHh ¬∏dG áÄ«°ûe Ö°ùMh Ö∏≤dG øeh ábOÉ°U ¿ƒµJ ¿r GC h ,»≤«≤ëdG
.¬bÉ≤ëà°SÉH r…GC í«°ùªdG
áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’G
πc ¿ƒµj ¿r GC óH ’ Ωƒª©dG ≈∏Yh .¿É°ùfE’G IÉ«M »a GóL áeÉg áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’G ¿q GE
¿hôNBGh ≈°VôªdG GhóYÉ°S ób ¢SÉfCG ∑Éæ¡a .áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’G ¢†©H πªY ób ¿É°ùfEG
∫ÉªYCG »g QƒeC’G √òg ™«ªéa .º¡FGóYCG ≈∏Y Gƒ≤Ø°TCG ºgô«Zh AGô≤ØdG ≈∏Y Gƒbó°üJ
óæY ’ƒÑ≤e ∂∏©éJ ¿r GC É¡©«ªéd ’h ≈àM ÉgóMC’ øµªj ’ øµdh ,áÑëà°ùeh áëdÉ°U
ÉfôH ∫ÉªYCG hCG áëdÉ°üdG ÉædÉªYCG ™«ªL ¿q GC ¬∏dG ∫ƒ≤jh .áÄ«£îdÉH áHƒ°ûe É¡∏c É¡fC’ ,¬∏dG
ô¶f »a áëFGôdG á¡jôc IQòb ábôîc ’EG ¢ù«d ¬∏ª©f Ée π°†aCG ¿q GC h IQò≤dG ¥ôîdÉc »g
.¢Shó≤dG
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Als u dag en nacht hebt gebeden en veel goede werken hebt gedaan,
dan is ondanks dat alles uw lot de gang naar de hel. Dus gebed en
goede werken zijn niet de weg die u aanvaardbaar maken bij GOD. De
enige weg daartoe is dat u gelooft in Jezus Christus.

∑ô«°üe ¿ƒµj ó≤a ∂dP ™eh Iô«ãc áëdÉ°U ’ÉªYCG πª©Jh GQÉ¡fh Ó«d »∏°üJ ób ∂
n fEG
’ƒÑ≤e ∂∏©éd π«Ñ°ùdG Éªg áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’Gh IÓ°üdG â°ù«d kGPEG .ºæ¡L ¤EG ÜÉgòdG
.í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdÉH øeDƒJ ¿r GC ƒg ∂dòd ó«MƒdG π«Ñ°ùdÉa .¬∏dG óæY

Als u de Here Jezus Christus aanvaard hebt, is het belangrijk dat u
goede werken doet, die een vrucht zijn van uw waarachtige geloof in
Hem. Als u Hem als uw Heer hebt aanvaard, dan wilt u graag Hem
behagen door een Hem welgevallig leven.

»àdG áëdÉ°U ’ÉªYCG πª©J ¿r GC º¡ªdG øe ,í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG â
n ∏Ñb ób ¿ƒµJ Éeóæ©a
∂dPh ¬FÉ°VQEG »a ÖZôJ ∂
n d ÉHQ ¬à∏Ñb ób ¿ƒµJ ÉeóæYh .¬H »≤«≤ëdG ∂
n fÉªjEG IôªK »g
.¬jód á«°Vôe IÉ«M É«ëJ ¿r ÉC H

De Bijbel zegt: “Niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efeze 2:9). Één
van de redenen dat GOD ons niet toestaat om te werken voor de vergeving van onze zonden, is dat we niet zouden opscheppen als we die
door onze werken zouden bereiken. GOD staat ons zo’n soort trots niet
toe, want de lof is voor Hem. Kom slechts en Hij biedt het nu aan, het is
een vrije gift voor ieder die het wil ontvangen. U kunt vergeving krijgen niet door het gebed - en niet door de goede werken - maar door het
aannemen van de Here Jezus Christus. “Want door genade bent u
behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van
GOD” (Efeze 2:8).

óMCÉa .(9:2 ¢ù°ùaCG) zóMCG ôîàØj Ó«c ∫ÉªYCG øe ¢ù«d{ :∫ƒ≤j ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GE
Éæ∏°üM GPEG ôîàØf ÓÄd ƒg ÉfÉjÉ£N IôØ¨ªd πª©f ¿r GC Éæd ¬∏dG ´Éª°S ΩóY »a ÜÉÑ°SC’G
≈dÉ©J ¬d óéªdG ¿C’ ,QÉîàa’G Gòg πãe Éæd ¿ƒµj r¿GC ¬∏dG ójôj ’h ,ÉædÉªYCÉH É¡«∏Y
¿GôØ¨dG ∫ÉæJ ¿r GC n∂æµª«a .É¡∏Ñ≤j ¿r GC ójôj øe πµd á«fÉée áÑg ¿B’G É¡eó≤j ƒgh .√óMh
áª©ædÉH ºµfC’{ í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ∫ƒÑ≤H πH áëdÉ°üdG ∫ÉªYC’ÉH ’h IÓ°üdÉH ¢ù«d
.(8:2 ¢ù°ùaCG) z¬∏dG á«£Y ƒg ºµæe ¢ù«d ∂dPh ¿ÉªjE’ÉH ¿ƒ°ü∏îe

LES 12

ô°ûY »fÉãdG ¢SQódG

GEBEURTENISSEN IN DE TOEKOMST

πÑ≤à°ùªdG çOGƒM

De meeste mensen in onze dagen willen graag iets weten over de
gebeurtenissen in de toekomst. Velen proberen te voorspellen wat er zal
gebeuren, maar alleen GOD weet dat precies, want Hij alleen kent de
verborgen dingen. Maar toch heeft GOD ons in de Bijbel enige dingen
meegedeeld over de gebeurtenissen in de toekomst, en daartoe behoren:

ø¡µàdG ¿hô«ãµdG ∫hÉëjh ,πÑ≤à°ùªdG çOGƒM áaô©e ¿hOƒj ΩÉjC’G √òg »a ¢SÉædG º¶©e
¬fCG ô«Z .Üƒ«¨dG ΩÓY √óMh ¬fC’ ábóH ∂dòH º«∏©dG ƒg √óMh ¬∏dG øµdh ,çóë«°S ÉªH
:∂dP øeh πÑ≤à°ùªdG çOGƒM øY π«∏≤dG A»°ûdG ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a Éæd ø∏YCG ób ≈dÉ©J

De Tweede Komst van Christus
Één van de gebeurtenissen waarvan GOD ons zegt dat die zullen
plaatsvinden in de toekomst, is de tweede komst van de Here Jezus
Christus om zijn uitverkorenen tot zich te nemen (1 Thessalonicenzen
4:16 en 17). Allen die in Hem geloven, zullen zich verheugen dat Hij tot
in eeuwigheid met hen zal zijn (Johannes 14:2 en 3). Wie niet in Hem
geloven, zullen voor eeuwig van Hem gescheiden worden. Wij weten
de dag van zijn wederkomst niet. Wanneer Hij plotseling komt - en Hij
32

á«fÉK í«°ùªdG A»ée
ÜôdG A»ée »g πÑ≤à°ùªdG »a É¡KhóM øY ¬∏dG Éæd ø∏YCG »àdG çOGƒëdG ióMEG ¿q GE
øjòdG ™«ªLh .(17,16:4»µ«fƒdÉ°ùJ 1) ¬«dEG ¬à°UÉN òNCÉ«d á«fÉK í«°ùªdG ´ƒ°ùj
ºd øjòdG ∂ÄdhCG ÉeCG .(3,2:14 ÉæMƒH) óHC’G ≈dEG º¡©e √Qƒ°†ëH ¿ƒMôØ«°S ¬H GƒæeBG
ICÉéa AÉL GPEÉa .»fÉãdG ¬Ä«ée Ωƒj ±ô©f ’ ÉæfEG .óHC’G ≈dEG ¬æY ¿ƒ∏°üØ«°S º¡fCÉa ¬H GƒæeDƒj
äGƒa πÑbh ¿B’G ¬H øeDƒJ ¿r GC ójôJ πgh ? ¬à∏HÉ≤ªd ó©à°ùe âfCG π¡a ,ÖjQ ÓH mäGB ƒgh
?¿GhC’G
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komt ongetwijfeld - bent dan gereed Hem te ontmoeten? Wilt u nu in
Hem geloven, voor het te laat is?
De Grote, Witte Troon
Er is nog een andere gebeurtenis, die zal plaats vinden in de toekomst
en dat is het oordeel voor de Grote, Witte Troon. Allen die de Here Jezus
Christus niet als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, zullen
in het oordeel staan voor de Grote, Witte troon waar zij veroordeeld
worden omdat ze nagelaten hebben de Here Jezus Christus te aanvaarden en Hij zal ze van zich wegdoen, omdat hun namen niet
geschreven zijn in het Boek des Levens (Openbaring 20:15). Ieder die
voor de grote, witte troon staat, zal in de hel geworpen worden. Bent u
één van hen op wie de toorn rust? U zult zeker één van hen zijn als niet
gelooft in de Here Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser.
De Hel
De hel is een vreselijke, afschrikwekkende plaats. De Bijbel deelt ons
mee dat zij, die daar heengaan, te lijden hebben van isolement, pijn,
leed en dorst. De hel is een plaats van vuur en duisternis. Allen die
erheen gaan, kunnen er nooit uit ontsnappen; ze zijn daar voor eeuwig.
“En de rook van iun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht” (Openbaring 14:11).
“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel van vuur en zwavel” (Openbaring 21:8).
Hoe kunt u de gang naar de hel ontlopen? Er is na uw dood geen kans
meer om de Here Jezus Christus te aanvaarden. Als u voor de Grote,
Witte Troon staat voor het oordeel is het te laat voor berouw. Nu is de
juiste tijd. Geloof in de Here Jezus Christus - op dit moment - om zeker
te zijn van de redding van het oordeel van de vreselijke hel. “Zie, nu is
het de tijd van Mijn welbehagen zie, nu is het de dag van de verlossing”
(2 Corinthiërs 6:2).
De Hemel
Allen die Jezus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen zullen ‘oor eeuwig met Hem in de hemel wonen. De hemel is een plaats
van rust, vrede, blijdschap en geluk. Daar genieten wij van de vol33

º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG
¿G .º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG áfƒæjO ƒgh πÑ≤à°ùŸG ‘ √Gô› òNCÉ«°S ôNBG çOÉM ∂dÉægh
ΩÉeCG áfƒæjó∏d ¿ƒØ≤«°S º¡d Ék «°üî°T Ék °ü∏ﬂ í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG Gƒ∏Ñ≤j ⁄ øjòdG ™«ªL
º¡°†aQh í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ∫ƒÑb º¡dÉªgG ≈∏Y ¿ƒfGój å«M º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG
ΩÉeCG ∞≤j øe πµa .(15:20 ÉjDhh) IÉ«◊G ôØ°S ‘ áfƒHàµe â°ù«d ºgDhÉª°SCG ¿C’h √ÉjG
?º¡«∏Y Üƒ°†¨ŸG ∂ÄdhG óMCG ¿ƒµJ π¡a .ºæ¡L ‘ ìô£«°S º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG
.∂d Ék °ü∏ﬂ í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdÉH øeDƒJ ⁄ ¿G ºgóMG Ék ªàM ¿ƒµà°S ∂fG
ºæ¡L
¿ƒfÉ©j É¡«dEG ¿ƒÑgòj øjòdG ¿G ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ÉfÈîjh .kGóL ∞«ﬂ ¿Éµe ºæ¡L ¿G
¿ƒÑgòj øjòdG ™«ªLh .áª∏¶dGh QÉædG ¿Éµe »g ºæ¡éa .CÉª¶dGh ÜGò©dGh ⁄C’Gh ádõ©dG
¤EG º¡HGòY ¿ÉNO ó©°üjh{ .¿hódÉN É¡«a ºg πH Gk óHG É¡æe IÉéædG Gƒ©«£à°ùj ød É¡«dEG
.(11:14 ÉjDhQ) z.kÓ«dh kGQÉ¡f áMGQ ¿ƒµJ’h øjóHB’G óHCG
¿ÉKhC’G IóÑYh Iôë°ùdGh IÉfõdGh ¿ƒ∏JÉ≤dGh ¿ƒ°ùLôdGh ÚæeDƒŸG ÒZh ¿ƒØFÉÿG ÉeCGh{
.(8:21 ÉjDhh) zâjÈch QÉæH Ió≤àŸG IÒëÑdG ‘ º¡Ñ«°üæa áHòµdG ™«ªLh
´ƒ°ùj ÜôdG ∫ƒÑ≤d áàÑdG á°Uôa ∂d ≈≤ÑJ ’ ?ºæ¡L ¤EG ÜÉgòdG ÜÉæàLG ™«£à°ùJ ∞«c
äÉa ób ¿ƒµj áfƒæjó∏d º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG ΩÉeCG ∞≤J ÉeóæYh .∂Jƒe ó©H í«°ùŸG
áYÉ°ùdG √òg ‘ í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdÉH øeBG .Ö°SÉæŸG âbƒdG ƒg ¿B’Éa .áHƒà∏d ¿GhC’G
Ωƒj ¿B’G GP ƒg .∫ƒÑ≤e âbh ¿B’G GP ƒg{ .áÑ«gôdG ºæ¡L áfƒæjO øe IÉéàdG øe ócCÉààd
.(2:6 ¢SƒãfQƒc 2) z¢UÓN
AÉª°ùdG
‘ ¬©e ¿ƒfƒµ«°S º¡d Ék «°üî°T Ék °ü∏ﬂ í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG Gƒ∏Ñb øjòdG ™«ªL ¿G
ácô°ûH ™àªàf É¡«a .IOÉ©°Sh ìôah ΩÓ°Sh áMGQ ¿Éµe »g AÉª°ùdGh .óHC’G ¤EG AÉª°ùdG
»g iôMC’ÉH πH ájô°ûÑdG äGƒ¡°ûdG É¡«a ™Ñ°ûJ Ék jOÉY Ék fÉµe â°ù«d É¡fG .¬∏dG ™e áeÉJ
¿ƒµ«dh QÉàîJh ºª°üJ ¿CG ∂«∏©a .ΩGhódG ≈∏Y á°SGó≤dGh IQÉ¡£dG óLƒJ ¬«a …òdG ¿ÉµŸG
.ºæ¡Lh AÉª°ùdG ÚH QÉàîJ ¿G ≈¨Ñæj .¿B’G ∂dP
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maakte gemeenschap met GOD. Het is geen plaats waar de menselijke
lusten te bevredigen, integendeel. Om precies te zijn: het is een plaats
waar reinheid en heiligheid heerst, voor altijd! Het is aan u om te beslissen en de keuze te maken. Doe het nu. U moet kiezen tussen de hemel
en de hel.
U weet niet wanneer u sterft. Als u na één minuut sterft, waar gaat u
dan heen? Naar de hemel of naar de hel? Uw bestemming hangt ervan
af, of u berouw hebt gehad en GOD vergeving van uw zonden hebt
gevraagd of niet! Laat niet de hel uw eindbestemming zijn, maar verzeker u van uw gang naar de hemel. Geef uw leven nu over aan de Here
Jezus Christus, dan bent gered!
Één Weg
Zoals er in werkelijkheid maar één GOD is, zo is er ook maar één weg
naar de hemel! Wat is die weg?
Is het door gebed? Nee.
Is het door goede werken? Nee.

¤EG ΩCG AÉª°ùdG ¤EG GC ?ÖgòJ øjCG ¤EÉa IóMGh á≤jO ó©H âe ƒ∏a .äƒ“ ≈àe ±ô©J ’ ∂fG
ΩCG ∑ÉjÉ£N ¿GôØZ ¬∏dG øe âÑ∏Wh âÑJ ób âæc GPG Ée ≈∏Y ∞bƒàj ∑Ò°üe ¿G ?ºæ¡L
.’
ÜôdG ¤EG ∂JÉ«M ºq∏°S .AÉª°ùdG ¤EG ÖgGP ∂fG øe ócCÉJ πH ºæ¡L ¤EG ∑Ò°üe π©éàa
.¢ü∏îàa ¿B’G í«°ùŸG ´ƒ°ùj
óMGh ≥jôW
.AÉª°ùdG ¤EG §≤a óMGh ≥jôW Ék °†jCG óLƒj ¬fEÉa ∂dòc .§≤a óMGh ¬dEG Ék ≤M óLƒj ¬fG Éªc
?≥jô£dG ∂dP ƒg Éªa
!Óc ?IÓ°üdÉH ƒgCG
!Óc ?á◊É°üdG ∫ÉªYC’ÉH ƒgCG
!Óc ?∫ÉŸÉH ƒgCG

Is het door rijkdom? Nee.
Is het door de beste daad die u kunt doen? Nee.
Wat is dan de weg naar de hemel?
De Here Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Weg” (Johannes 14:6). Is Hij de
Enige weg? Zeker, Hij is de enige weg naar de hemel.
Er heeft nooit een menselijke leider bestaan om ons de juiste weg die
naar de hemel leidt te tonen. Jezus Christus alleen heeft ons die enige
weg die naar de hemel leidt, getoond. Jezus Christus Zelf is die Weg.
Als we Hem niet volgen zullen we niet in de hemel aankomen.
Er zijn dus slechts twee wegen. De ene leidt naar de hemel en de andere leidt naar de hel. U moet dus beslissen en een keuze maken uit die
twee; óf de weg die leidt tot het eeuwige leven en naar de hemel, óf de
weg die leidt tot de eeuwige dood en de hel.
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?Óc ?¬∏ªY ∂æµÁ Ée π°†aCG πª©H ƒgCG
?AÉª°ùdG ¤EG ≥jô£dG ƒg Ée ¿PG
.(6:14 ÉæMƒj) z≥jô£dG ƒg ÉfCG{ :´ƒ°ùj ÜôdG ∫Éb
.AÉª°ùdG ¤EG ó«MƒdG ≥jô£dG ¬fG πLG ?ó«MƒdG ≥jô£dG ƒg πg
´ƒ°ùj É‰G .AÉª°ùdG ¤EG …ODƒŸG …ƒ°ùdG ≥jô£dG Éæd ÚÑ«d §b …ô°ûH óFÉb …CG º≤j ⁄
¬°ùØf í«°ùŸG ´ƒ°ùjh AÉª°ùdG ¤EG ó«MƒdG ≥jô£dG ∂dP Éæd ø«q H …òdG ƒg √óMh í«°ùŸG
.AÉª°ùdG ¤EG π°üf ø∏a ¬©Ñàf ⁄ ¿Éa .≥jô£dG ƒg
Qô≤J ¿CG ¿PG ∂«∏©a .ºæ¡L ¤EG ôNB’Gh AÉª°ùdG ¤EG …ODƒj óMGƒdG :§≤a ¿É≤jôW ∂dÉæg
…ODƒŸG ≥jô£dG ÉeG h ,AÉª°ùdGh ájóHC’G IÉ«◊G ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG ÉeG .ÉªgóMG QÉàîJh
.ºæ¡Lh …óH’G äƒŸG ¤EG
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GOD wil dat u de weg kiest die leidt naar het eeuwige leven, terwijl de
duivel wil dat u de weg kiest die naar de eeuwige dood leidt. GOD
dwingt u niet om de weg naar de hemel te kiezen, zoals de duivel u niet
kan dwingen om de weg naar de hel te kiezen. U hebt de vrijheid om
de plaats te kiezen waar u tot in eeuwigheid wilt verblijven. Aan u is
dus de keuze van de weg en wees er zeker van dat wanneer u uw vertrouwen op de Here Jezus Christus hebt gesteld, u niet meer op de weg
zult zijn die naar de hel leidt. Maar als u nu niet de Here Jezus Christus
kiest, dan gaat u dus voort op uw weg naar de hel. Als u niet tot het
nemen van een definitieve beslissing kunt komen om de Here Jezus
Christus aan te nemen, dan betekent dat helaas dat u de eeuwige dood
kiest. Stel uw keuze niet uit tot morgen, zodat de gelegenheid tot redding aan u voorbij gaat en uw ziel deze nacht van u geëist wordt. “Zie,
nu is het de tijd des welbehagens, zie, nu is het de dag van het heil”
(2 Corinthiërs 6:2).
De Here Jezus Christus is aan het kruis gestorven voor uw zonden. Hij
stierf in uw plaats en droeg de straf voor u ... “Maar om onze
overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld ... en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons een ieder naar zijn eigen weg, maar
de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen”
(Jesaja 53:5,6). Het is aan u om Hem, die voor u stierf, aan te nemen.
Daartoe is het nodig tot GOD te zeggen: “Ja Heer, ik ben een zondaar en
verdien naar de hel te gaan, maar ik vertrouw op de Here Jezus
Christus, die voor mijn zonden stierf en ik aanvaard Hem nu als mijn
Verlosser. Ik wil met Hem leven van nu af aan steeds meer”.
Één GOD, één Weg
Ja inderdaad, er is dus slechts één ware GOD en alle andere goden zijn
waardeloos en leugenachtig. Er is ook maar één juiste weg en alle andere wegen zijn niet goed en tevergeefs. Waarom vertrouwt u niet op de
Here Jezus Christus en verzekert u ervan dat u de goede weg gaat, de
weg naar de hemel? De Here Jezus Christus zei: “Wie tot Mij komt, zal
Ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37).
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QÉàîJ ¿G ¿É£«°ûdG ójôj Éªæ«H ájóHC’GC IÉ«◊G ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG QÉàîJ ¿G ójôj ¬∏dG ¿G
¿G Éªc AÉª°ùdG ≥jôW QÉ«àNG ≈∏Y ∂ªZôj ’ ¬∏dGh .…óHC’G äƒŸG ¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG
¿ÉµŸG QÉ«àNG ‘ ájô◊G ∂∏a .ºæ¡L ≥jôW QÉ«àNG ≈∏Y ∂ªZôj ¿G ™«£à°ùj ’ ¿É£«°ûdG
øe ócCÉJh ,√QÉàîJ …òdG ≥jô£dG Qô≤J ¿G ¿PG ∂«∏©a .É¡«a ájóHC’G »°†≤J ¿G ójôJ …òdG
¤EG …ODƒŸG ≥jô£dG ‘ ôFÉ°S ∂fEÉa ó©H í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdÉH âæeBG ób ¿ƒµJ ⁄ ¿G ∂fG
¿EÉa .ºæ¡L ¤EG ∂≤jôW ‘ ôªà°ùà°S ∂fEÉa ¿B’G í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ÎîJ ⁄ GPGh .ºæ¡L
Éjh ≈æ©j ∂dòa í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ∫ƒÑ≤H º°SÉM QGôb PÉîJÉH ∫ÉÑe ÒZ ∫GõJ ’ âæc
á°UôØdG ∂JƒØJ ób PG ó¨dG ¤EG ∑QÉ«àNG πLDƒJ Óa .…óHC’G äƒŸG QÉàîJ ∂fG ∞°SCÓd
Ωƒj ¿B’G GP ƒg .∫ƒÑbh âbh ¿B’G GP ƒg{ .á∏«∏dG √òg ∂æe ∂°ùØf Ö∏£oJh ¢UÓî∏d
.(2:6 ¢SƒãfQƒc 2) z¢UÓÿG
∂æY Ék °VƒY äÉe .∑ÉjÉ£N πLCG øe Ö«∏°üdG ≈∏Y äÉe ób í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ¿G
√ÈëHh ... ÉæeÉKBG πLC’ ¥ƒë°ùe Éæ«°UÉ©e πLC’ ìhôéc ƒgh{ .∂æY ÜÉ≤©dG πªàMGh
ºKG ¬«∏Y ™°Vh ÜôdGh ¬≤jôW ¤EG óMGh πc Éæ∏e ,Éæ∏∏°V ºæ¨c Éæ∏c .Éæ«Ø°T (¬MGôL)
∫ƒ≤J ¿CG »¨Ñæjh ∂∏LC’ äÉe …òdG ∂dP πÑ≤J ¿G ∂«∏Y .(6 h 5:53 AÉ«©°TG) zÉæ©«ªL
´ƒ°ùj ÜôdÉH øeDhGC »ææµdh ºæ¡L ¤EG ÜÉgòdG ≥ëà°SCGh A»WÉN »æfEG ÜQ Éj{ :¬∏dG
øe ¬d É«MCG ¿CG ójQCGh ‹ kÉ°ü∏ﬂ ¿B’G ¬∏ÑbCG ÉfCÉa …ÉjÉ£N πLCG øe äÉe ób ¬fG í«°ùŸG
.zkGóYÉ°üa ¿B’G
.óMGh ≥jôW - óMGh ¬dEG
≥jôW ∂dÉæg .áHPÉch á∏WÉH iôNC’G á¡dB’G ™«ªLh §≤a óMGh »≤«≤M ¬dEG ∂dÉæg ,πLCG
.á∏WÉHh áë«ë°U ÒZ iôNC’G ¥ô£dG ™«ªLh §b óMGh í«ë°U
…G í«ë°üdG ≥jô£dG ‘ ôFÉ°S ∂fG øe ócCÉàJh í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdÉH øeDƒJ ’ GPÉª∏a
?AÉª°ùdG ≥jôW
.(37:6 ÉæMƒj) zkÉLQÉN ¬LôMCG ’ ¤
s GE πÑ≤jo øe{ :í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ∫Éb
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