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INLEIDING

áeó≤ªdG

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 belangrijkste 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.

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 deze 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 een 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 naar
gedeelten uit de Bijbel. Bij voorbeeld 1 Johannes, 2 Johannes en 3
Johannes zijn alle drie brieven van Johannes in de Bijbel. Het getal dat
achter de naam staat, 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, 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. Daarna sturen wij u deze correcties
plus 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 Or ÉC a .∑
n óYÉ°ùj ¿r GC ójôj ƒ¡a
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LES 1

∫hC’G ¢SQódG

HET HEILIGE BOEK: DE BIJBEL

¢Só≤ŸG ÜÉàµdG

1. Inleiding
Sommigen hebben aan de Bijbel de naam “Goddeljke Bibliotheek”
gegeven en dat is een juiste uitdrukking. Want hoewel de Bijbel één
boek is, bestaat hij niettemin uit 66 boeken. Het begint met het boek
Genesis en eindigt met het boek Openbaring. Het is verdeeld in
twee hoofddelen: het Oude Testament dat 39 boeken bevat, en het
Nieuwe Testament dat 27 boeken bevat. Wanneer u de Bijbel openslaat, vind u op de eerste bladzijde de inhoudsopgave met de
namen van de boeken en het nummer van de bladzijde waar ieder
boek begint.
2. Wie schreef de Bijbel?
Vanuit menselijk gezichtspunt is de Bijbel geschreven door niet minder dan 36 schrijvers over een periode van ongeveer 1600 jaar. Maar
belangrijk is dat u van deze schrijvers onthoudt, dat zij schreven
onder de rechtstreekse leiding van GOD. Hij leidde hen bij het
schrijven van de woorden zelf en dat is wat we bedoelen met het
woord “geïnspireerd”. De volgende twee verzen maken ons duidelijk dat de Bijbel door GOD geïnspireerd is:
“Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,
maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van
Godswege gesproken” (2 Petrus 1:21)1.
“Heel de Bijbel is door GOD ingegeven (geïnspireerd) en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens GODS volkomen zij, tot
alle goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16,17).
De Bijbel is dus het woord van GOD. Het is niet voldoende om te
zeggen dat de Bijbel het woord van GOD bevat, want uit die woorden zou men opmaken dat sommige gedeelten van het boek geïnspireerd zijn en andere niet.

1

áeó≤ŸG 1
¿CG ™eh. ¥OÉ°U ∫ƒ≤dG Gògh zá«¡dE’G áÑàµŸG{ ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG º¡°†©H ÉYO ó≤d
ôØ°ùH ÇóàÑJ ,GôØ°S ø«à°Sh áà°S øe ∞dCÉàj ¬fG ’EG óMGh ÜÉàc ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG
zËó˘≤˘dG ó˘¡˘©˘dG{ :ø˘«˘°ù«˘FQ ø˘«˘ª˘°ùb ≈˘dEG º˘°ù≤˘Jh ,É˘jDhô˘dG ô˘Ø˘°ùH »˘¡˘à˘æ˘Jh ø˘jƒ˘µ˘à˘ dG
GPEG .ôØ°S ¿hô°ûYh á©Ñ°S ¬«ah zójó÷G ó¡©dG{h ,GôØ°S ø«KÓKh á©°ùJ ≈∏Y …ƒàëjh
,QÉØ°SC’G AÉª°SCG º°†j É°Sô¡a äóLh ¬æe áëØ°U ∫hCG »a ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG âëàa
.ôØ°S πc É¡æe ÇóàÑj »àdG áëØ°üdG ºbQ ø«Ñjh
?¢Só≤ŸG ÜÉàµdG Öàc øe 2
»a ÉÑJÉc ø«KÓãdGh áà°ùdG øY ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ÜÉàq c π≤j ’ ájô°ûÑdG á¡LƒdG øe
º¡fCG ÜÉàq µdG A’Dƒg øY √ôcP º¡ªdG A»°ûdG øµdh .ÉÑjô≤J áæ°S áFÉªà°Sh ∞dCG Ióe
Ée Gògh ,É¡JGP äÉª∏µdG áHÉàc ≈dEG ºgó°TQCG óbh ,Iô°TÉÑe ¬∏dG IOÉ«≤H ¿ƒÑàµj GƒfÉc
≈Mƒe ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GC Éæd ¿Éë°VƒJ ø«à«dÉàdG ø«àjB’G ¿q GE h .z»Mh{ áª∏µH ¬«æ©f
:¬∏dG øe ¬H
ø«bƒ°ùe ¿ƒ°ùjó≤dG ¬∏dG ¢SÉfCG º∏µJ πH ¿É°ùfEG áÄ«°ûªH §b IƒÑf päÉC J ºd ¬fC’{
.(21:1 ¢Sô£H 2) z¢Só≤dG ìhôdG øe
,ÖjOCÉàdGh ºjƒ≤à∏d ï«HƒàdGh º«∏©à∏d ™aÉfh ¬∏dG øe ¬H ≈Mƒe ƒg ÜÉàµdG πc{
zí`dÉ``°U π`ªY πµd ÉÑgCÉàe ,ÓeÉc ¬∏dG ¿É``°ùfEG ¿ƒ``µj »µd ôÑdG »a …òdG
.(17,16 3 ¢ShÉKƒª«J 2)
…ƒàëj ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q ÉC H ∫ƒ≤dG »Øµj ’h ,¬∏dG áª∏c ƒg ¢Só≤ªdG ÜÉàµdÉa , GPEG
,É¡H ≈Mƒe ÜÉàµdG AGõLCG ¢†©H ¿q GC ,∫ƒ≤dG Gòg øe º¡Øj ó≤a ¬∏dG áª∏c ≈∏Y
.É¡H ≈Mƒe ô«Z ôNB’G ¢†©ÑdGh

¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe IPƒNCÉe ™LGôªdG øe √ô«Zh ™LGôªdG √òg1
Deze en andere verwijzingen komen uit de Bijbel.
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Ieder gedeelte van de Bijbel is echter door GOD ingegeven: “Heel de
Schrift (de Bijbel) is door GOD ingegeven”.
We moeten ook in gedachten houden dat de Bijbel de enige bron is
waarin we vinden wat GOD aan de mens meedeelt. In het laatste
hoofdstuk van de Bijbel waarschuwt GOD ieder mens ervoor iets
toe te voegen aan of af te nemen van de Bijbel.
“Ik betuig aan een ieder, die de woorden van de profetie van dit
boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, GOD zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand
afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, GOD zal
zijn deel afnemen van het boek van het leven en van de heilige stad
en van wat in dit boek geschreven staat” (Openbaring 22:18,19).
3. Wat is het onderwerp van de Bijbel?
Hoewel de Bijbel uit 66 boeken bestaat, heeft hij één hoofdonderwerp - de Here Jezus Christus.
Het Oude Testament bevat talrijke profetieën die betrekking hebben
op Christus, terwijl het Nieuwe Testament ons verslag doet van zijn
komst en van zijn daden.
4. Wat is de inhoud van de Bijbel?
De Bijbel is de geschiedenis van de wereld vanaf zijn oorsprong tot
de toekomst wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal
zijn. Het boek Genesis doet ons verslag van de schepping, de intrede van de zonde, de zondvloed en van het ontstaan van het oude
uitverkoren volk. Vanaf het boek Exodus tot het boek Ester vinden
we de geschiedenis van deze natie tot ongeveer 400 jaar vóór
Christus.
De boeken van Job tot Hooglied zijn prachtige poëzie van wonderbare wijsheid. De rest van het Oude Testament (d.w.z. van het boek
Jesaja tot en met het boek Maleachi) zijn profetische boeken. Het
Nieuwe Testament begint met 4 evangeliën, die elk ons het leven
van de Here Jezus Christus presenteren. Het boek Handelingen van
de apostelen doet ons verslag van de groei van de christelijke kerk
in de eerste eeuw en van het leven van de grote apostel Paulus.
Van de brief aan de Romeinen tot die van Judas hebben we te maken
met brieven gericht aan gemeenten en aan afzonderlijke leden. Zij
bevatten de grote waarheden van het christelijk geloof en geven
praktisch onderricht voor het leven van de christen. Het boek
6

¬H ≈Mƒe ƒg ÜÉàµdG πc{ ¬∏dG øe ¬H ≈Mƒe ƒg ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe AõL πc ¿q GE
.z¬∏dG øe
Ée óéf ¬«a …òdG ó«MƒdG Qó°üªdG ƒg ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GC É°†jCG ôcòàf ¿r GC Éæ«∏Yh
¿É°ùfEG πc ¬∏dG Qòëj ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe ô«NC’G ìÉë°UE’G »ah .ô°ûÑ∏d ¬∏dG ¬æ∏YCG
.¬æe A»°T ±òM hCG ÜÉàµdG ≈∏Y A»°T IOÉjR øe
Gòg ≈∏Y ójõj óMCG ¿Éc ¿r GE ,ÜÉàµdG Gòg IƒÑf ∫GƒbCG ™ª°ùj øe πµd ó¡°TCG ÊC’{
∫GƒbCG øe ±òëj óMCG ¿Éc ¿r GE h .ÜÉàµdG Gòg »a áHƒàµªdG äÉHô°†dG ¬«∏Y ¬∏dG ójõj
øeh á°Só≤ªdG áæjóªdG øeh IÉ«ëdG ôØ°S øe ¬Ñ«°üf ¬∏dG ±òëj IƒÑædG √òg ÜÉàc
.(19,18:22 ÉjDhQ) zÜÉàµdG Gòg »a ÜƒàµªdG
¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ´ƒ°Vƒe ƒg Ée 3
óMGh ´ƒ°VƒªH ¢üàîj ¬æµd ,GôØ°S ø«à°Sh áà°S øe ∞dCÉàj ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG q¿CG ™e
¢üàîJ äGƒÑf IóY ≈∏Y ºjó≤dG ó¡©dG …ƒàëj .í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ƒgh »°ù«FQ
.¬dÉªYCGh ¬Ä«ée øY ôÑî«a ,ójóédG ó¡©dG ÉeCG ,í«°ùªdÉH
¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿ƒª°†e ƒg Ée 4
AÉª°S ¿ƒµà°S ÉeóæY πÑ≤à°ùªdG ≈dEG ∫RC’G òæe ºdÉ©dG ïjQÉJ ƒg ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG q¿EG
á«£îdG ∫ƒNOh á≤«∏ÿG á≤«≤M øY øjƒµàdG ôØ°S ÉfôÑîj .IójóL ¢VQCGh IójóL
óéf ô«à°SG ôØ°S ≈dEG êhôîdG ôØ°S øeh .Éªjób IQÉàîªdG áeC’G ájGóHh ¿Éaƒ£dG øYh
≈dEG ÜƒjCG øe QÉØ°SC’Gh .í«°ùªdG πÑb ÉÑjô≤J áæ°S 400 ≈àM áeC’G √òg ïjQÉJ
ó¡©dG QÉØ°SCG á«≤Hh .áÑ«é©dG áªµëdGh ¢ù«ØædG ô©°ûdG ≈∏Y …ƒàëJ OÉ°ûfE’G ó«°ûf
.ájƒÑf QÉØ°SCG »g (»NÓe ôØ°S ≈dEG AÉ«©°TEG ôØ°S øe …CG) ,ºjó≤dG
.í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG IÉ«M É¡æe πc Éæd Ωó≤j ,π«LÉfCG á©HQCÉH ójóédG ó¡©dG π¡à°ùj
IÉ«M øYh ,∫hC’G ¿ô≤dG »a á«ë«°ùªdG á°ù«æµdG ƒªf øY ÉfôÑîj π°SôdG ∫ÉªYCG ôØ°Sh
≈dEG πFÉ°SQ óéf ,GPƒ¡j ádÉ°SQ ≈dEG á«ehQ ádÉ°SQ øeh .¢ùdƒH º«¶©dG ∫ƒ°SôdG
¢üàîJ á«∏ªY º«dÉ©Jh ,áª«¶©dG »ë«°ùªdG ¿ÉªjE’G ≥FÉ≤ëH ¢üàîJ OGôaCGh ¢ùFÉæc
çOGƒëdG øY r…GC πÑ≤à°ùªdG øY áëªd Éæ«£©«a ÉjDhôdG ôØ°S ÉeCG.á«ë«°ùªdG IÉ«ëdÉH
.º«ëédG »ah ¢VQC’G ≈∏Yh AÉª°ùdG »a çóëà°S »àdG
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Openbaring geeft ons een blik in de toekomst d.w.z. de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de hemel, op aarde en in de hel.
5. Slot: woorden van lof voor het Heilige Boek.
“Het Boek bevat GODS gedachten, de toestand van de mens, de
weg tot verlossing, het oordeel over de zondaren en de zaligheid
van de gelovigen. Zijn onderwijzingen zijn heilig, zijn voorschriften
bindend, zijn geschiedenissen zijn betrouwbaar en zijn besluiten
dulden geen tegenspraak. Lees het om wijs te worden, vertrouw er
op om verlost te worden, handel naar zijn eis om heilig te worden.
Het geeft licht, voeding en troost, het is de kaart voor de reiziger, het
kompas van de zeeman, het zwaard van de soldaat en de grondwet
van de gelovige. Hier wordt het paradijs hersteld, de hemel geopend en de poorten van de hel openlijk tentoongesteld. De
Christus is het hoofdonderwerp. Het beoogt ons welzijn, hét doel is
GODS heerlijkheid. Volhard om er zorgvuldig in te lezen en doe dit
biddend. Het is een bron van geluk, een heerlijk paradijs en een
rivier van vreugde. Het beloont ieder die het aandachtig bestudeert,
zoals het ook ieder veroordeelt, die haar heilige inhoud veracht. Het
is het Boek der boeken, - het Boek van GOD. De openbaring van
GOD aan de mens”.

LES 2

¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ßjô≤J - á“ÉÿG 5
IÉ£îdG áfƒæjOh ¢UÓîdG ≥jôWh ¿É°ùfE’G ádÉMh ¬∏dG ôµa ≈∏Y ÜÉàµdG …ƒàëj{
’ ¬JGQGôbh ábOÉ°U ¬îjQGƒJh ,á«eGõdEG √ÉjÉ°Uhh á°Só≤e ¬ª«dÉ©J .ø«æeDƒªdG IOÉ©°Sh
¬fEG .¢Só≤ààa ¬ÑLƒªH ∂∏°SGh ¢ü∏îàa ¬H øeBG ,Éª«µM ¿ƒµàa √CGôbCG .¢†≤ædG π«≤J
Qƒà°SOh ,…óæédG ∞«°Sh ,ìÓªdG IôHEGh ,ôaÉ°ùªdG á£jôN ¬fEG .ájõ©Jh ,ΩÉ©Wh ,Qƒæd
í«°ùªdG .º«ëédG ÜGƒHCG äô¡XCGh ,AÉª°ùdG âëàah ,¢ShOôØdG ó«©à°SCG ¬«a .øeDƒªdG
,ø©ªàH ¬JAGôb ≈∏Y ΩhGO.¬∏dG óée ¬aógh ,Éfô«N ¬àjÉZ , »°ù«FôdG ¬Yƒ°Vƒe ƒg
¬°SQój øe ÅaÉµj ¬fEG ,Qhô°S ô¡fh óée ¢ShOôah IhôK ºéæe ¬fEG .IÓ°üdÉH ´ƒØ°ûe
ÜÉàc - ÖàµdG ÜÉàc ¬fEG .á°Só≤ªdG ¬JÉjƒàëªH ¿hÉ¡àj øe πc øjój ¬fCG Éªc ó¡éH
z.¿É°ùfEÓd ¬∏dG ¿ÓYEGh - ¬∏dG

»fÉãdG ¢SQódG

GOD

¬∏dG

De belangrijkste zaak waarmee het menselijk verstand zich kan
bezighouden, is het zoeken naar GOD en naar de relatie van de mens
met HEM.

ábÓYh ¬∏dG øY åëÑdG ƒg ¿É°ùfE’G øgP π¨°ûj r¿CG øµªj ´ƒ°Vƒe º¶YCG q¿ E G
.¬H ¿É°ùfE’G

1. Het bestaan van GOD.
a. De Bijbel probeert het bestaan van GOD niet te bewijzen; zijn
bestaan is een duidelijke zaak en is in heel de Bijbel een onbetwistbaar gegeven. Het eerste vers in de Bijbel is daar al een voorbeeld van: “In het begin schiep GOD de hemel en de aarde”. Het
Heilige Boek geeft ons de verzekering dat GODS bestaan een realiteit is die geen bewijs behoeft. Het noemt de mens die zegt “er is
geen GOD” een dwaas (lees Psalm 14:1).

¬∏dG OƒLh 1
ôeCG √OƒLh á≤«≤M ¿q GC PEG ,¬∏dG OƒLh øY øgôÑj ¿r GC ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ∫hÉëj ’ GC
≈∏Y ∫Éãe ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe ∫hC’G Oó©dGh .¬∏c ÜÉàµdG »a ¬H º∏°ùeh í°VGh
Éæd ócDƒj ¢Só≤ªdG ÜÉàµdÉa .z . . ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG ¬∏dG ≥∏N AóÑdG ‘{ ∂dP
z¬dEG óLƒj ’{ πFÉ≤dG ¿É°ùfE’G ƒYójh . ¿ÉgôH ≈dEG êÉàëJ ’ á≤«≤ëc ¬∏dG OƒLh
.(1:14 Qƒeõe ô¶fCG) ÓgÉL
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b. Er zijn veel aanwijzingen voor het bestaan van GOD, die niet uit
de Bijbel komen, onder andere:
• de mens heeft sedert zijn bestaan vast geloofd in een universeel
Wezen dat het heelal doordringt.
• het schepsel heeft een Schepper nodig en kan zich niet ontwikkelen zonder zijn Maker.
• het wondere ontwerp dat we zien in de schepping getuigt van
een oneindig groot Ontwerper.
• omdat de mens een intelligent wezen is en toegerust met kennis van goed en kwaad, kan het niet anders dan dat zijn Maker
hoger is dan hij, zodat deze hem zo kan maken.
2. Het wezen van GOD.
a. God is Geest (Johannes 4:24).
Dit betekent dat GOD geen lichaam heeft en dat Hij onzienlijk is.
Hij kan Zichzelf alleen aan de mens bekendmaken door een zichtbaar lichaam. En GOD is naar deze wereld gekomen in het
lichaam van de Persoon van de Here Jezus Christus (Johannes
1:14 en 18). “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid
als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”. “Niemand heeft ooit GOD gezien, de eniggeboren Zoon
die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen”.
“Hij is het beeld van de onzichtbare GOD, de eerstgeborene van
de hele schepping” (Colossenzen 1:15). Zie ook Hebreeën 1:3.
b. GOD is een Persoon.
Er worden persoonlijke namen gebruikt om GOD aan te duiden
b.v. in Exodus 3:14 en Matthéüs 11:25. Er worden ook persoonlijke
eigenschappen aan GOD toegeschreven, b.v.: kennis (Jesaja
55:8,9), emotie (Genesis 6:6) en wil (Efeziërs 1:1).

:É¡æe ,¬∏dG OƒLh ≈∏Y ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe â°ù«d Iô«ãc ádOCG óLƒJ Ü
.¿ƒµdG π∏îàj ΩÉY øFÉµH √OƒLh òæe ¿É°ùfE’G ó≤àYG ó≤d •
.¿ƒµe ÓH ÉC °ûæj ¿r GC øµªj ’h ≥dÉN ≈dEG á≤«∏îdG êÉà– •
.Éjóeô°S ÉeÉ°SQ á≤«∏îdG »a √ógÉ°ûf …òdG Ö«é©dG º°SôdG Ö∏£àj •
¬≤dÉN ¿ƒµj ¿r GC óH Óa »HOCG Qƒ©°T hPh »cP øFÉc ¿É°ùfE’G ¿q GC ÉªHh •
.Gòµg ¬≤∏îj ¿r GC ™«£à°ùj »µd ¬æe ™aQCG
¬∏dG á©«ÑW 2
.(24:4 ÉæMƒj) ìhQ ¬∏dG GC
¬°ùØf ø∏©j ¿r GC Qó≤j ¬fCG ’EG ,Qƒ¶æe ô«Z ¬∏dG ¿q GC h ,ó°ùL ¬∏d ¢ù«d ¿q GC »æ©j Gògh
ÜôdG ¢üî°ûH ó°ùédG »a ºdÉ©dG Gòg ≈dEG ¬∏dG ≈JCG ó≤d .IQƒ¶æe áÄ«¡H ¿É°ùfEÓd
ÉæjCGQh Éææ«H πMh Gó°ùL QÉ°U áª∏µdGh{ .(18 ,14:1 ÉæMƒj) í«°ùªdG ´ƒ°ùj
- §b óMCG √ôj ºd ¬∏dG - É≤Mh áª©f GAƒ∏ªe ÜB’G øe ó«Mƒd Éªc Góée √óée
ô«Z ¬∏dG IQƒ°U ƒg …òdG{ .zÈN ƒg ÜB’G ø°†M »a ƒg …òdG ó«MƒdG øH’G
.3:1 ø««fGôÑY É°†jCG ô¶fCG . (15:1 »°Sƒdƒc) zá≤«∏N πc ôµH Qƒ¶æªdG
á«°üî°T ¬∏dG Ü
≈˘à˘e ,14:3 êhô˘˘N) »˘˘a Ó˘˘ã˘ e ,¬˘˘∏˘ d IQÉ˘˘°TE’É˘˘H á˘˘«˘ °üî˘˘°T AÉ˘˘ª˘ °SCG π˘˘ª˘ ©˘ à˘ °ùf
á˘˘ aô˘˘ ©ŸG ∂dP ∫É˘˘ ã˘ ˘e É˘˘ °†jCG á˘˘ «˘ ˘°üî˘˘ °T äGõ˘˘ ˘«˘ ˘ ª˘ ˘ e ¬˘˘ ˘∏˘ ˘ d Ö°ùæ˘˘ ˘Jh ,(25:11
(1:1 ¢ù°ùaCG) IOGQE’Gh (6:6 øjƒµJ) ∞WGƒ©dGh ( 9,8:55AÉ«©°TEG)
¬∏dG IóMh ê
¬fC’{ (5:2 ¢ShÉKƒª«J 1) óMGh ¬dEG óLƒj ¬fCG ìƒ°VƒH ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG Éæª∏©j
.zí«°ùŸG ´ƒ°ùj ¿É°ùfE’G ¢SÉædGh ¬∏dG ø«H óMGh §«°Shh óMGh ¬dEG óLƒj
¿ƒµj ¿r GC øµªj ’ PEG ∫ƒ≤©e ô«Z ÅWÉN º«∏©J á¡dBG IóY OƒLƒH πFÉ≤dG º«∏©àdGh
.≈ª°SCG óMGh øFÉc iƒ°S

c. De eenheid van GOD.
De Bijbel leert ons duidelijk, dat er één GOD is (1 Timotheüs 2:5)
“Want er is één GOD en ook één middelaar tussen GOD en mensen, de Mens Christus Jezus”. Een leer die zegt dat er veel goden
bestaan, is een zondige en dwaze leer, want er bestaat slechts één
verheven Opperwezen.
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d. De Drieëenheid.
De Bijbel leert ons niet alleen dat er één GOD bestaat, maar
bovendien dat er drie “personen” in de godheid zijn: de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. Deze waarheid is een geheim. We kunnen haar niet bevatten, en daarom moeten we haar geloven,
omdat het Woord van GOD ons dit verzekert. Ofschoon het
woord “drieëenheid” niet in de Bijbel wordt gevonden, is deze
waarheid niettemin te vinden in de volgende verzen:

çƒdÉãdG O
áKÓK óLƒj ¬fCG É°†jCG πH óMGh ¬dEG óLƒj ¬fCG §≤a Éæª∏©j ’ ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GE
ÉæfEG .ô°S »g á≤«≤ëdG √òg ¿q GE .¢Só≤dG ìhôdGh øH’Gh ÜB’G :äƒgÓdG »a º«fÉbCG
™eh .∂dP Éæd ócDƒJ ¬∏dG áª∏c ¿C’ ,É¡≤jó°üJ Öéj ∂dP ™eh ,É¡cGQOEG ™«£à°ùf ’
á≤«≤ëdG √òg ¿q GC ô«Z ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a IOƒLƒe â°ù«d çƒdÉK áª∏c ¿q GC
:á«dÉàdG äÉjB’G »a IOƒLƒe

• de doop van Jezus in Matthéüs 3:12 en 17 “Direct toen Jezus
gedoopt werd, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen
openden zich, en hij zag de Geest GODS nederdalen als een
duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen
zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”.
• de allerbelangrijkste tekst in Matthéüs 28:19 “Gaat dan heen,
maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam
van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest”.
• de zegen in 2 Corinthiërs 13:13 “De genade van de Here Jezus
Christus, en de liefde GODS, en de gemeenschap van de
Heilige Geest zij met u allen”.

øe âbƒ∏d ó©°U ´ƒ°ùj óªàYG Éª∏a{ (17 ,16 3 ≈àe) ´ƒ°ùj ájOƒª©e •
É«JBGh áeÉªM πãe ’RÉf ¬∏dG ìhQ iCGôa ¬d âëàØfG ób äGƒª°ùdG GPEGh .AÉªdG
.zäQô°S ¬H …òdG Ö«ÑëdG »æHG ƒg Gòg ÓFÉb äGƒª°ùdG øe äƒ°Uh ,¬«∏Y
ºghóªYh ºeC’G ™«ªL Ghòª∏Jh GƒÑgPÉa{ (19:28 ≈àe) ≈ª¶©dG áª¡ªdG •
.z¢Só≤dG ìhôdGh øH’Gh ÜB’G º°SÉH
¬∏dG áÑëeh í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÉæHQ áª©f{ (14:13 ¢SƒãfQƒc 2) ácôÑdG •
.zÚeBG .ºµ©«ªL ™e ¢Só≤dG ìhôdG ácô°Th
,(8:1 Ú«fGÈY) »a ¬∏dG øH’G ≈Yójh ,(7 1 á«ehQ) »a ¬∏dG ÜB’G ≈Yój
.(4 ,3 5 ∫ÉªYCG) »a ¬∏dG ¢Só≤dG ìhôdG ≈Yójh

De Vader wordt GOD genoemd in Romeinen 1:7, de Zoon wordt
GOD genoemd in Hebreeën 1:8 en de Heilige Geest wordt GOD
genoemd in Handelingen 5:3,4.

¬∏dG äÉØ°U 2
áahô©ªdG ¬°üFÉ°üN ¢†©H ∞°üf ¿r GC π°†aC’G øeh ,¬∏dG ∞°üf ¿r GC Ö©°üdG øe
:É¡ªgCG n∑Égh ,¬∏dG äÉØ°üc

3. De eigenschappen van GOD.
Het is moeilijk GOD te beschrijven. Het is beter om enkele van zijn
speciale karaktertrekken te beschrijven die bekend zijn als eigenschappen van GOD. Hier zijn de belangrijkste:
a. GOD is aanwezig op iedere plaats op hetzelfde ogenblik Jeremia 23:24 - “Zou zich een mens in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien?, zegt de Here. Vervul Ik niet de
hemelen en de aarde?, zegt de Here”.

¿É°ùfEG ÉC ÑàNG GPEG{ (24:23 É«eQEG) âbƒdG äGP »a ¿Éµe πc »a ô°VÉM ¬∏dG GC
∫ƒ≤j ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG ÉfCG Ó
C eG ÉeCG .ÜôdG ∫ƒ≤j ÉfCG √GQCG ÉªaCG Iôàà°ùe øcÉeCG »a
.zÜôdG
πc º∏©j ƒgh ,) 3 15 ∫ÉãeCG ( πªYh ôµa πc º∏©j ƒg .A»°T πµH ºdÉY ¬∏dG Ü
.(29:10 ≈àe) ô«¨°üdG QƒØ°ü©dG äƒe ≈àM á©«Ñ£dG »a çóëj Ée

b. GOD weet alles. Hij kent iedere gedachte en daad (Spreuken
15:3). Hij weet alles wat in de natuur gebeurt, zelfs de dood van
een klein vogeltje (Matthéüs 10:29).
9
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c. GOD kan alles. D.w.z. Hij is de Almachtige. Hij heeft het heelal
geschapen en nu regeert Hij daarover door zijn macht. Niets is
voor Hem te moeilijk om te doen (Matthéüs 19:26).

¿B’G ƒgh ¿ƒµdG ≥∏N ó≤a ,IQó≤dG »∏c ¬fCG …
r GC .A»°T πc ≈∏Y QOÉb ¬∏dG ê
.(26:19 ≈àe ) A»°T …
r GC πªY ¬«∏Y Ö©°üj ’h ,¬JQó≤H ¬°Sƒ°ùj

d. GOD is eeuwig. Hij heeft geen begin en Hij heeft geen einde
(Psalm 90:2).

.(2 90 Qƒeõe) ájÉ¡f ¬d ¿ƒµJ ødh ájGóH ¬d øµJ ºd .‹RCG ¬∏dG O

e. GOD verandert niet. “Ik - de Here - verander niet” (Maleachi
3:6).
f. GOD is heilig. Hij is volmaakt rein en zonder zonde. Hij haat de
zonde en heeft de rechtvaardigheid lief (Spreuken 15:9 en 26). Hij
zelf is gescheiden van de zondaren en straft de zonde (Jesaja
59:1,2).
g. GOD is rechtvaardig. Alles wat Hij doet is waarheid en rechtvaardigheid. Hij is trouw aan zijn beloften en faalt niet. (Psalm
119:137) “U bent rechtvaardig, Here; uw verordeningen zijn
waarachtig”.
h. GOD is liefde. Hoewel GOD de zonde haat, heeft Hij toch de
zondaren lief. (Johannes 3:16) “Want zo lief heeft GOD de wereld
gehad dat Hij zijn enig(geboren) Zoon gegeven heeft opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

.(6 3 »NÓe) zÒ¨JCG ’ ÜôdG ÉfCG{ .Ò¨àj ’ ¬∏dG √
∫ÉãeCG) ìÓ°üdG Öëjh ,á«£îdG √ôµj ,á«£N ÓH IhÉ≤ædG πeÉc ƒg .¢Shób ¬∏dG h
.(2,1:59 AÉ«©°TEG) á«£îdG ÖbÉ©jh IÉ£îdG øY ¬°ùØf RôØj .(26h9:15
Qƒeõe) ∞∏îj ’h √OƒYƒH »Øj ƒgh ,∫óYh ≥M ¬∏ª©j Ée πch .∫OÉY ¬∏dG R
.záª«≤à°ùe n∂eÉµMCGh ÜQ Éj âfCG QÉH{ (137:119
¬fC’{ (16:3 ÉæMƒj) IÉ£îdG Öëj ¬fCG ’EG ,á«£îdG √ôµj ¬∏dG ¿q GC ™eh .áÑﬁ ¬∏dG ì
πH ¬H øeDƒj øe πc ∂∏¡j ’ »µd ó«MƒdG ¬æHG ∫òH ≈àM ºdÉ©dG ¬∏dG ÖMCG Gòµg
.zájóHC’G IÉ«ëdG ¬d ¿ƒµJ

LES 3
DE MENS

ådÉãdG ¢SQódG
¿É°ùfE’G

Als we de waarheid over de mens willen weten, moeten we teruggaan
naar de Bijbel, het Heilige Boek. De waarheid is wat GOD ergens over
zegt. De Bijbel bericht ons over de schepping van de mens, over zijn
natuur, over zijn relatie met andere wezens, over zijn val en zijn bestemming.

10

á≤«≤ëdGh .¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¤EG ™Lôf ¿r GC Öéj ¿É°ùfE’G øY á≤«≤ëdG ±ô©f ¿r GC ÉfOQCG GPEG
øYh ¿É°ùfE’G á≤«∏N øY ÉfôÑîj ¢Só≤ªdG ÜÉàµdÉa ..Ée A»°T øY ¬∏dG ¬dƒ≤j Ée ƒg
.√ô«°üeh ¬Wƒ≤°S øYh iôNC’G äÉæFÉµdÉH ¬à©«ÑW
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1. De oorsprong van de mens.
Het is normaal dat de mens ernaar verlangt kennis over zijn oorsprong
te hebben. Dat is altijd zo geweest. Filosofen hebben op verschillende
tijden allerlei theorieën aangeboden. De nieuwste ervan is de evolutietheorie, die stelt dat de mens ontstaan is uit lagere diersoorten. Maar
de Bijbel zegt: “In het begin schiep GOD de hemelen en de aarde ... En
GOD schiep de mens” (Genesis 1:1 en 27)..GOD zegt met betrekking
tot zijn schepsel, de mens: “Ik heb hem geschapen tot mijn eer. Ik heb
hem gemaakt” (Jesaja 43:7). Zo zien we dat op de oude vraag “Wat is
het voornaamste doel van de mens?” duidelijk geantwoord wordt.
Het hoofddoel van de mens is de verheerlijking van GOD.
2. De menselijke natuur.
Ieder die wel eens aan een sterfbed heeft gestaan, beseft maar al te
duidelijk dat de mens niet alleen een natuurlijk lichaam heeft, maar
ook een ziel. In wat volgt, zullen we zien dat de mens ook een geest
heeft. Het ene moment is de mens nog in leven, het volgende ogenblik is hij gestorven. Zijn lichaam is nog wel aanwezig en ook is het
wel van wezenlijk belang, maar toch is het leven eruit en er blijft
alleen een lijk over. De mens bestaat dus niet alleen uit een lichaam,
maar ook uit een ziel en geest.
De Bijbel onderwijst ons dat de mens een drieledig wezen is, dat is
samengesteld uit lichaam, ziel en geest (1 Thessalonicenzen 5:23):
“En Hij de GOD des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw
geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heer Jezus
Christus blijken in allen dele onberispeljk bewaard te zijn”. Terwijl
het voor ons moeilijk is om het onderscheid te zien tussen de ziel en
de geest van de mens - beiden zijn immers niet gelijk aan het natuurlijk lichaam - wijst de Bijbel erop dat er verschil tussen beide bestaat.
De dieren hebben een lichaam en een ziel, maar geen geest. De mens
heeft een lichaam, een ziel en een geest. De ziel bepaalt het verschil
tussen een levend en een dood wezen. De geest onderscheidt de
mens van de dieren. De geest van de mens stelt hem in staat tot
gemeenschap met GOD, de ziel is de zetel van de gevoelens en de
emoties, terwijl het woord “geest” ons vermogen om te kennen en te
begrijpen insluit. Immers de mens is verantwoordelijk ten opzichte
van GOD en zijn belangrijkste verantwoordelijkheid is om te weten
wat GOD wil dat hij zal doen en dat ook inderdaad uit te voeren.
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¿É°ùfE’G π°UCG 1
Ωób .ΩGhódG ≈∏Y Gòµg ¿Éc ó≤a ,¬∏°UG áaô©e ≈dEG ¿É°ùfE’G ¥ƒàj ¿r GC »©«Ñ£dG øe ¬fEG
»àdG ,AÉ≤JQ’Gh Aƒ°ûædG ájô¶f É¡KóMCG ,áØ∏àîe äÉbhCG »a áYƒæàe äÉjô¶f áØ°SÓØdG
.ájƒ«fO äÉfGƒ«M øe π∏°ùJ ób ¿É°ùfE’G ¿q GC ºYõJ
¬∏dG ≥∏Nh ... ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG ¬∏dG ≥∏N AóÑdG ‘{ : ∫ƒ≤«a ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ÉeCG
.(27h 1:1 øjƒµJ) z¿É°ùfE’G
.(7:43 AÉ«©°TEG) z¬à©æ°Uh ... ¬à≤∏N …óÛ{ :¿É°ùfE’G ¬≤∏N ¢Uƒ°üîH ¬∏dG ∫ƒ≤j
¿q GC ,ìƒ°VƒH ¬«∏Y ÜÉéjo z?»°ù«FôdG ¿É°ùfE’G ±óg ƒg Ée{ ,ºjó≤dG ∫GDƒ°ùdÉa , Gòµgh
.¬∏dG ó«éªJ ƒg »°ù«FôdG ¿É°ùfE’G ±óg
¿É°ùfE’G á©«ÑW 2
Gó°ùL ¿É°ùfEÓd ¿q GC ,ìƒ°VƒH ∑Qój ,äƒªdG ¢TGôa ≈∏Y Gô°†àëe ógÉ°T øe πc
¿É°ùfE’G ¿ƒµj .ÉMhQ É°†jCG ¿É°ùfEÓd ¿q GC , »∏j Éª«a iôæ°Sh ,É°ùØf ∂dòch É«©«ÑW
øµj ¿r GE h GOƒLƒe ∫Gõj ’ √ó°ùL ¿q ÉC a ∂dP ™eh ,Éà«e ôNBG âbh »ah ,Ée âbh »a É«M
ƒg É°†jCG πH º°ùL Oôée ¢ù«d ¿É°ùfE’Éa .¬fÉªãL iƒ°S n≥Ñj ºdh ,¬bQÉa IÉ«ëdG CGóÑe
.ìhQh ¢ùØf (¬d hCG)
.ìhQh ¢ùØfh ó°ùL øe Öqcôe »KÓK øFÉc ¿É°ùfE’G ¿q GC ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG Éæª∏©j
ºµMhQ ßØëàdh ΩÉªàdÉH ºµ°Só≤j ¬°ùØf ΩÓ°ùdG ¬dEGh{ :(23:5 »µ«fƒdÉ°ùJ 1)
Ö©°üj Éªæ«Hh .zí«°ùŸG ´ƒ°ùj ÉæHQ A»ée óæY Ωƒd ÓH á∏eÉc ºcó°ùLh ºµ°ùØfh
¿q ÉE a ,»©«Ñ£dG ó°ùé∏d øjÉÑJ ádÉM »a Éª¡«∏c ¿q ’
C ìhôdGh ¢ùØædG ø«H õ««ªàdG Éæ«∏Y
¢ù«d øµdh §≤a ¢ùØfh ó°ùL äÉfGƒ«ë∏∏a ,Éª¡æ«H ¥ôa OƒLh ≈dEG ô«°ûj ÜÉàµdG
.ìhQh ¢ùØfh ó°ùL ¬∏a ¿É°ùfE’G ÉeCG ,ìhQ É¡d
¿q GE .¿Gƒ«ëdG øY ¿É°ùfE’G õ«ªàa ìhôdG ÉeCG ,â«ªdG øY »ëdG øFÉµdG õ«ªJ ¢ùØædG
,ä’É©Øf’Gh ∞WGƒ©dG õcôe »g ¢ùØædÉa ,¬∏dG ™e ácô°ûdG øe ¬æµªJ ¿É°ùfE’G ìhQ
ΩÉeCG ∫hDƒ°ùe ¿É°ùfE’G ¿q GE .∑GQOE’Gh áaô©ªdG ≈∏Y ÉæJQób øª°†àJ zìhQ{ áª∏c Éªæ«H
.¬∏ªY ≈dEG QOÉÑ«a ,πª©j ¿r GC ¬æe ¬∏dG ójôj Ée áaô©e »g ¬JÉÑLGh ºgCGh ,¬∏dG
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3. De vrije wil van de mens.
Er bestaan nog andere door GOD geschapen wezens in dit heelal, dat
zijn engelen of geesten. Zij hebben geen menselijke lichamen of zielen. Zij zijn sterker dan wij en werden eveneens geschapen om GOD
te dienen. Maar omdat ook zij een vrije wil hebben, vielen sommigen
van hen in de zonde van ongehoorzaamheid. Het lag in GODS macht
om talrijke instrumenten te maken die zijn wil zouden kunnen doen
als een werktuig (mechanisch). Maar in plaats daarvan verkoos Hij
wezens te maken, die in staat zouden zijn om uit vrije wil te kiezen
om Hem te dienen en lief te hebben. Wij kunnen heel goed begrijpen
waarom GOD het zo wilde. De mens kan zijn huis beschermen tegen
dieven met speciale electrische apparatuur. Maar velen van ons
nemen een hond om onze huizen te bewaken, omdat dat een trouw
dier is, dat op liefde reageert, heel anders dan een levenloos apparaat.
4. De zonde van de mens.
Toen GOD vrije wezens had geschapen, die in staat waren om zijn wil
te doen of die te verwerpen, moet Hij geweten hebben dat sommige
van die wezens de verkeerde weg zouden kiezen. En dat is ook
gebeurd. Een hoge engel, genaamd “morgenster, zoon van de dageraad” (Jesaja 14:12), die we nu kennen als de satan, besloot zijn wil te
plaatsen tegenover de wil van GOD. Onmiddellijk werd hij uit de
hemel geworpen en met hem vele andere engelen. Sindsdien heeft de
satan op alle mogelijke manieren geprobeerd GODS plannen te verjdelen. Toen GOD mensen maakte met een vrije wil, maakte de satan
direct een plan om de mens te verleiden de weg van gehoorzaamheid
te verlaten. GOD had de mens gewaarschuwd voor het gevolg van de
zonde. Maar toch is de satan uitermate succesvol geweest om de mens
tot zonde te brengen. Deze zeer bekende geschiedenis vinden we in
het boek Genesis - hoofdstuk 3. GOD, als heerser van het heelal, kan
geen enkel wezen voor zijn aangezicht dulden dat uit eigen keus aan
zijn bevelen ongehoorzaam is. Daarom is de satan uit de hemel verdreven omdat hij tegen GODS wil inging. Het was noodzakelijk om
eenzelfde behandeling op de mens toe te passen. En zo werd Adam uit
GODS tegenwoordigheid verdreven. De zondige natuur van Adam is
op ieder lid van het menselijk geslacht overgegaan. Wij allen bezitten
bij de geboorte een aangeboren neiging tot zondigen. Deze natuur
bezwijkt voor de verleiding van buitenaf. Wij geven ons eraan over en
komen er op tragische wijze toe om te zondigen.
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IôëdG ¿É°ùfE’G IOGQEG 3
¢ù«d ,ìGhQC’G hCG áµFÓªdG »gh ,¿ƒµdG Gòg »a ¬∏dG É¡≤∏N iôNCG äÉæFÉc óLƒJ
ÉªH øµdh .¬∏dG Ωóîàd É°†jCG â≤∏N óbh ,Éæe iƒbCG »gh ,¢ùØfCG hCG ájô°ûH OÉ°ùLCG É¡d
.¿É«°ü©dG á«£N »a É¡°†©H §≤°S IôM IOGQEG É¡d ¿q GC
¬æµd ,(É«µ«fÉµ«e) É«dBG ¬JOGQEG πª©àd , ä’B’G øe GOóY ™æ°üj ¿r GC ¬∏dG ¿ÉµeEÉH ¿Éc ó≤d
É¡JOGQEG ¢†ëªH ¬eóîJ r¿GC äOGQCG GPEG Qó≤J äÉæFÉc ≥∏îj ¿r GC QÉàNG ∂dP øY É°VƒY
¿É°ùfE’G q¿GE .Gòµg ¿ƒµj r¿GC ¬∏dG AÉ°T GPÉªd ÉeÉªJ ∑Qóf r¿GC Éææµªjh .ÉgQÉ«àNÉH ¬ÑëJh
Ée Gô«ãc Éææµdh ,¢UÉN »FÉHô¡c RÉ¡L á£°SGƒH ¢Uƒ°ü∏dG øe ¬à«H ájÉªM ™«£à°ùj
.AÉª°üdG ádB’Éc ¢ù«dh ÖëdG πHÉ≤j ø«eCG ¿Gƒ«M ¬fC’ ,ÉæJƒ«H á°SGôëd Ö∏µdG Ωóîà°ùf
¿É°ùfE’G áÄ«£N 4
,º∏Y ¬fCG ∂°T ’ ,É¡°†aQ hCG ¬àÄ«°ûe πªY ≈∏Y IQOÉb IôM äÉæFÉc ¬∏dG ≥∏N ÉeóæY
≈Yójo Éª«¶Y ÉcÓe ¿q ÉE a ,¿Éc Gòµgh ,CÉ£îdG ≥jôW QÉàîà°S äÉæFÉµdG ∂∏J ¢†©H ¿q GC
π©éj ¿r GC ºª°U ,¿É£«°ûdÉH ¿B’G ±ô©jh (12:,14 AÉ«©°TG) zíÑ°üdG âæH IôgR{
¿hôNBG áµFÓe ¬©e Oô oWh ,AÉª°ùdG øe ’ÉM Oô£a .¬∏dG áÄ«°ûe ™e ¢VQÉ©àJ ¬àÄ«°ûe
á≤jôW πµH ¬∏dG ó°UÉ≤e π«£©J ¿É£«°ûdG ÜôL GóYÉ°üa âbƒdG ∂dP øeh .¿hô«ãc
É££N ∫ÉëdG »a ¿É£«°ûdG §àNG IôM IOGQEG GP ¿É°ùfE’G ¬∏dG ≥∏N ÉeóæYh .áæµªe
áÑbÉY ¿É°ùfE’G QòM ób ¬∏dG ¿Éch .áYÉ£dG ≥jôW øY √ó©Ñjh ¿É°ùfE’G …ƒ¨«d
√ògh .á«£îdG ≈dEG ¿É°ùfE’G ádÉªà°SÉH ìÉéædG ájÉZ íéf ¿É£«°ûdG øµdh ,¿É«°ü©dG
’ ,¿ƒµdG ºcÉëc ¬∏dG q¿GE .3 ìÉë°UE’G ,øjƒµàdG ôØ°S »a Gó«L áahô©e á°ü≤dG
øe ¿É£«°ûdG OôW Gò¡dh ,√QÉ«àNÉH √ôeGhCG »°ü©j ¬eÉeCG øFÉc …
r GC ájDhQ ∫ÉªàMG ¬æµªj
á∏eÉ©ªdG ¢ùØf AGôLEG …Qhô°†dG øe ¿Éch .¬∏dG áÄ«°ûe ióëJ ÉeóæY ,AÉª°ùdG
πc ≈dEG áÄWÉîdG ΩOBG á©«ÑW äRÉàLG óbh .¬∏dG Iô°†M øe ΩOBG OôW Gòµgh ,¿É°ùfEÓd
á©«Ñ£dG √ògh ,á«£îdG ƒëf …ô£a π«e hhP IO’ƒdÉH Éæ∏µa ,…ô°ûÑdG ¢ùæédG øe Oôa
.Éfõëe ÉC £N Å£îofh º∏°ùà°ùf Gòµgh ,»LQÉîdG AGôZE’G »Ñ∏J
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5. De toekomst van de mens.
Zoals de Bijbel ons vertelt, dat de mens een maaksel is van GODS
hand, en spreekt van de beschamende val van de mens en dat de
verwijdering van GOD daarop volgde, zo doet hij ons ook betrouwbaar verslag van het feit dat ieder mens voor GOD als zijn Rechter
zal staan. In feite is de dood zo’n algemeen gegeven, dat iedereen
begrijpt, dat het onvermijdelijke einde van ieder mens de dood is.
Maar de Bijbel voegt er aan toe: “en daarna het oordeel” (Hebreeën
9:27). GOD heeft de mens geschapen en hem zijn wil bekend
gemaakt. GOD zal iedereen rekenschap vragen van wat hij heeft
gedaan, want dit leven is niets anders dan een voorbereiding voor
het leven daarna. De mens sterft niet als een dier, want zijn geest
keert terug naar GOD, zijn Schepper en zijn Rechter.

¿É°ùfE’G πÑ≤à°ùe 5
øYh ¬∏dG ój ™æ°U øe ¬fCGh , ¿É°ùfE’G π°UCG øY ÉfôÑîj ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GC Éªch
¿É°ùfEG πc ¿q GC áfÉeCÉH ÉfôÑîj ¬fEÉa ,¬∏dG øY ó©oÑdG øe ¬©ÑJ Éeh Ö«©ªdG ¿É°ùfE’G •ƒ≤°S
Oôa πc ¿q GC ≈àM ,á«eƒªY ádCÉ°ùe ¿É°ùfE’G äƒe á≤«≤M ¿q GE .¬fÉjO ¬∏dG ΩÉeCG ∞≤«°S
záfƒæjódG ∂dP ó©H ºK{ ∞«°†j ÜÉàµdG øµdh ,¿É°ùfEG πµd áeƒàëªdG ájÉ¡ædG ∑Qój
πc ¬∏dG Ö°SÉë«°Sh ¬àÄ«°ûe ¬d ø∏YCGh ¿É°ùfE’G ¬∏dG ≥∏N ó≤d .(27:9 Ú«fGÈY)
’ ¿É°ùfE’G q¿EG .á«dÉàdG IÉ«ë∏d OGó©à°SG ’EG »g Ée IÉ«ëdG √ògh .πªY Ée πc ≈∏Y Oôa
.¬fÉjOh ¬≤dÉN ¬∏dG ≈dEG ¬MhQ ™LôJ πH ,¿Gƒ«ëdÉc äƒªj

™HGôdG ¢SQódG
LES 4

á«£îdG

DE ZONDE

.3 øjƒµJ :áæ«©ŸG IAGô≤dG
Opdracht: lees Genesis 3.
1. Wat is zonde?
Als iemand veel in de Bijbel leest, dan kan het niet anders dan dat hij
het geweldige belang gaat beseffen dat de Bijbel aan het onderwerp
“zonde” toekent, zowel aan de oorzaak als de genezing ervan. Vaak
denken wij bij zonde aan misdaad en moord. Maar in de Bijbel verwijst zonde naar alles dat de volmaaktheid van GOD mist. In de brief
aan de Romeinen (hoofdstuk 3:23) lezen we: “want allen hebben
gezondigd en missen de heerljkheid van GOD”. De heerlijkheid van
GOD houdt in de gedachte van absolute volmaaktheid. Dus zonde is
tekortschieten om tot het doel te komen. Daarom zijn alle mensen
zondaren. De zonde wordt in de Bijbel op de volgende manieren
beschreven:
• het overtreden (breken) van GODS wet (Jacobus 2:10)
• opstand tegen GOD en wetteloosheid (1 Johannes 3:4)
• gebrek aan morele reinheid (Psalm 32:5).
Slechte gedachten zijn evenzeer zondig als slechte daden (Matthéüs 5:28).
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?á«£îdG »g Ée 1
á¡LƒªdG á«ªgC’G º¶Y ∑Qój ¿r GC ¿hO IôãµH ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG GC ô≤j ¿r GC óMC’ øµªj ’
áªjôédG áÑ°SÉæªH á«£îdÉH ôµØf Ée Gô«ãch .É¡LÓYh É¡ÑÑ°Sh á«£îdG ´ƒ°Vƒªd
.¬∏dG ∫Éªc √Rƒ©j A»°T …
r GC ≈dEG ô«°ûJ ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a á«£îdG øµdh ,πà≤dGh
.z¬∏dG óée ºgRƒYCGh GhCÉ£NCG ™«ª÷G{ : GC ô≤f ,( 23:3 ) á«ehQ ≈dEG ádÉ°SôdG »Øa
∫ƒ°UƒdG øY ô«°ü≤àdG »g á«£îdÉa ,∂dòd .≥∏£ªdG ∫ÉªµdG Iôµa øª°†àj ¬∏dG óéeh
¢Só˘≤˘ª˘dG ÜÉ˘à˘µ˘dG »˘a á˘«˘£˘î˘dG ô˘cò˘J .¿ƒ˘ª˘KBG Gò˘¡˘H ¢SÉ˘æ˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ Lh .±ó˘˘¡˘ dG ≈˘˘dEG
: á«dÉàdG Ö«dÉ°SC’ÉH
.(10:2 Üƒ≤©j) ¬∏dG á©jô°T (ô°ùc) RhÉéJ •
.(4:3 ÉæMƒj1 ) ¬«∏Y …ó©àdG hCG ¬∏dG ≈∏Y OôªàdG •
.(5:32 Qƒeõe) á«HOC’G IQÉ¡£dG ΩóY •
.(28:5 ≈àe) Iôjô°ûdG ∫ÉªYC’Éc áÄWÉN ,Iôjô°ûdG QÉµaC’G ¿q GE
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2. De oorsprong van de zonde.
De eerste zonde die ons medegedeeld wordt, vond plaats in de
hemel, toen een zekere engel (“morgenster, zoon van de dageraad”)
ernaar streefde’ om GODS gelijke te worden (Jesaja 14:12-14). Om
deze zonde van hoogmoed werd hij uit de hemel geworpen en werd
hij degene die door de Bijbel in andere verzen beschreven wordt als
de duivel of satan.
De eerste zonde die op de aarde bedreven werd, wordt beschreven
in het voor deze les opgegeven leesgedeelte. Dit is gebeurd in de hof
van Eden. GOD had Adam en Eva verboden te eten van de boom der
kennis van goed en kwaad, en toch waren ze ongehoorzaam aan
GOD en aten van de vrucht welke hun verboden was en daardoor
werden zij zondaren.
3. De gevolgen van de zonde.
a. Zodra de voorouders van het menselijk geslacht gezondigd hadden, bemerkten zij feitelijk dat zij naakt waren en zij probeerden
zich voor GODS aangezicht te verbergen (Genesis 3:10).
b. De straf op de zonde is de dood. Op het moment dat Adam zondigde, ging hij geestelijk dood. Daarmee bedoelen we dat hij van GOD
gescheiden werd. Hij moest weg uit GODS tegenwoordigheid en
werd onderworpen aan de lichamelijke dood. Hoewel hij niet
onmiddellijk stierf, was zijn lichaam gedoemd om eenmaal te sterven.
c. De zondige natuur van Adam is overgegaan op het gehele menselijke geslacht. Ieder kind, geboren uit zondige ouders, is door geboorte
zondaar. Zo was Adams oudste zoon, Kaïn, een moordenaar. Omdat
alle mensen zondaars zijn vanaf de geboorte, zijn ze allen geestelijk
dood en allen gedoemd om eenmaal lichamelijk te sterven. Lees hierover zeer zorgvuldig in Romeinen 5:12 en 16-18 “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. En het is met het geschenk niet zo als door het
zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot
veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, indien door de overtreding van de ene de dood als
koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen,
leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus”.
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á«£îdG π°UCG 2
âæH IôgoR ( ∑ÓªdG íªW ÉeóæY ,AÉª°ùdG »a çóM á«£îdG øY ¿hóe çOÉM ∫hCG ¿q GE
á˘«˘£˘N ÖÑ˘˘°ùHh .(14-12:14 AÉ˘«˘©˘°TEG) ¬˘∏˘ d É˘˘jhÉ˘˘°ùe ¿ƒ˘˘µ˘ j r¿CG ≈˘˘dEG ,) í˘˘Ñ˘ °üdG
iôNCG äÉjBG »a ÜÉàµdG ¬Ø°üj …òdG ∑GP QÉ°Uh ,AÉª°ùdG øe Oô oW √òg AÉjôÑµdG
.¿É£«°ûdG hCG ¢ù«∏HEG
óbh ,¢SQódG Gò¡d áæ«©ªdG IAGô≤dG »a ôcòjo ,¢VQC’G ≈∏Y á«£î∏d çOÉM ∫hCGh
ô«îdG áaô©e Iôé°T ôªK πcCG øY AGƒMh ΩOBG ¬∏dG ≈¡f ó≤d .¿óY áæL »a çóM
.ø«ÄWÉN GQÉ°U Gò¡dh ¬∏cCG øY »¡æªdG ôªãdG øe ÓcCGh ¬∏dG É«°ü©a ,ô°ûdGh
á«£îdG èFÉàf 3
r¿CG ’hÉMh ø«fÉjôY Éª¡fƒc á≤«≤ëH Gô©°T ,…ô°ûÑdG ¢ùæédG GƒHCG CÉ£NCG ÉŸÉM .CG
.(10:3 øjƒµJ) ¬∏dG ¬Lh øe ÉÄÑàîj
»àdG á¶ë∏dG »a É«MhQ ÉàFÉe ΩOBG QÉ°U óbh ,äƒªdG ƒg á«£îdG ÜÉ≤Y q¿EG .Ü
,.¬∏dG Iô°†M øY Gó©àÑeh ¬∏dG øY Ó°üØæe QÉ°U ¬fCG »æ©f Gò¡Hh .É¡«a CÉ£NCG
¬fCG ’EG ∫ÉëdG »a âªj ºd ¬fCG ™eh .ó°ùédG äƒªd É©°VÉN É°†jCG QÉ°U ¬fCGh
.äƒªdÉH √ó°ùL ≈∏Y ºµoM
øe ódƒjo ódh πµa .áaÉc …ô°ûÑdG ¢ùæédG ≈dEG áÄWÉîdG ΩOBG á©«ÑW äRÉàLG .ê
ΩOBG O’hCG ôÑcCG ø«jÉb ¿Éc Gòµgh .IO’ƒdÉH ÉÄWÉN ¿ƒµj ø«ÄWÉN øjódGh
»°†≤e É«MhQ äGƒeCG º¡©«ªéa ,IÉ£N ¿hódƒj ¢SÉædG ™«ªL ¿C’h .ÓJÉb
:18h,16 ,12:5 á«ehQ »a ¿É©eEÉH CGôbG .Ée Éeƒj Éjó°ùL äƒªdÉH º¡«∏Y
á«£îdÉHh ºdÉ©dG ≈dEG á«£îdG â∏NO óMGh ¿É°ùfEÉH ÉªfCÉc ∂dP πLCG øe{
Éªc ¢ù«dh .™«ªédG CÉ£NCG PEG ¢SÉædG ™«ªL ¤EG äƒªdG RÉàLG Gòµgh .äƒªdG
áÑ¡dG ÉeCGh .áfƒæjó∏d óMGh øe ºµëdG ¿q C’ ,á```«£©dG Gòµg CÉ£NCG ób óMGƒH
äƒªdG ∂∏e ób óMGƒdG á«£îH ¿Éc r¿EG ¬fC’ .ôjôÑà∏d Iô«ãc ÉjÉ£N iqôL øªa
»a ¿ƒµ∏ª«°S ôÑdG á«£Yh áª©ædG ¢†«a ¿ƒdÉæj øjòdG Gô«ãc ≈dhC’ÉÑa óMGƒdÉH
≈dEG ºµëdG QÉ°U IóMGh á«£îH Éªc GPEÉa .í«°ùªdG ´ƒ°ùj óMGƒdÉH IÉ«ëdG
ôjôÑàd ¢SÉædG ™«ªL ≈dEG áÑ¡dG äQÉ°U óMGh ôÑH Gòµg áfƒæjó∏d ¢SÉædG ™«ªL
.zIÉ«◊G
Óãe ∂°ùëdGh ∑ƒ°ûdG OƒLƒa .á≤«∏îdG πc ≈∏Y áæ©d ¿É°ùfE’G á«£N âÑ∏L .O
’h ,∂dP ójDƒJ 19-14:3 øjƒµJ ‘ IQƒcòe iôNCG äÉæ«Hh .Gòg ≈∏Y π«dO
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d. De zonde van de mens bracht GODS vloek over de gehele schepping. De aanwezigheid van doornen en distels is daar bijvoorbeeld
een bewijs van. In Genesis 3:14-19 worden andere bewijzen genoemd
die dit ondersteunen. Zolang er nog gevangenissen, ziekenhuizen en
begrafenissen zijn, heeft zonde geen bewijs nodig. Tranen, ziekte,
verdriet, pijn en dood zijn enkele van de gevolgen van de zonde.
4. De straf op de zonde.
“Het loon, dat de zonde geeft, is de dood” (Romeinen 6:23). GOD heeft
gezegd dat de straf op de zonde de dood is en we zagen al dat dit zowel
de geestelijke als de lichamelijke dood betekent. De mens moet deze
straf ondergaan, omdat GOD niet anders kan dan de zonde straffen.
Zolang de mens in zijn zonde leeft, is hij geestelijk dood en heeft hij de
lichamelijke dood in het vooruitzicht. En, als bij zijn dood zijn zonden
nog niet verdwenen zijn, dan is hij aan de eeuwige dood onderworpen
d.w.z. dat hij voor eeuwig van GOD verbannen zal zijn en in de poel des
vuurs gepijnigd zal worden vanwege zijn zonden. Dat is de tweede
dood, waarvan Openbaring 20:14 spreekt.
5. Het geneesmiddel voor de zonde.
GOD heeft een geneesmiddel bereid, opdat de mensen geen eeuwige
pijniging zullen ondergaan vanwege hun zonden. Hij heeft zijn Zoon
naar de wereld gezonden om een weg tot redding van de mens te bereiden. De Here Jezus Christus werd uit de maagd Maria geboren. Hij
heeft niet de zondige natuur van Adam geërfd. Hij was de enige mens
zonder zonde die ooit op aarde heeft geleefd. Aan het kruis op Golgotha
droeg Hij vrijwillig de straf voor de zonde en volbracht al GODS heilige eisen. En omdat de straf op de zonde is voltrokken, kan GOD nu het
eeuwige leven geven aan iedere zondaar die belijdt dat hij zondig is en
de Here Jezus Christus aanneemt als zijn Heer en Verlosser. We zullen
dit meer volledig uitleggen in onze lessen over “de wedergeboorte” en
“de verlossing”. Als iemand zijn vertrouwen op Christus stelt als
Verlosser, wordt hij bevrijd van de straf op de zonde en van de heerschappij ervan. Dat wil niet zeggen dat hij niet meer aan verzoeking is
blootgesteld en niet meer in zonde valt, want hij is immers zwak, maar
het betekent dat al zijn zonden in verleden, heden en toekomst vergeven zijn en dat hij niet veroordeeld zal worden en dat hij kracht heeft om
voor GOD te leven in plaats van voor de genoegens van de zonde.
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.äGRÉæLh äÉ«Ø°ûà°ùeh ¿ƒé°S ÉfóæY ΩGO Ée ø«gGôH ≈dEG á«£îdG êÉàëJ
.á«£îdG èFÉàf »g äƒªdGh ⁄C’Gh ¿õëdGh ¢VôªdGh ´ƒeódÉa
á«£îdG ÜÉ≤Y 4
.äƒªdG ƒg á«£îdG ÜÉ≤Y ¿q GC ,¬∏dG ∫Éb .(23 6 á«ehQ) zäƒŸG »g á«£îdG IôLCG{
r¿CG Öéjh .…ó°ùédG äƒªdGh »MhôdG äƒªdG »æ©j Gòg q¿CG É≤HÉ°S ÉæjCGQ óbh
¿É°ùfE’G ΩGO Éeh .á«£îdG áÑbÉ©e øe ¬∏d óH ’ PEG ÜÉ≤©dG Gòg ¿É°ùfE’G …ODƒj
∫Gõj ’ ¿Éc GPEGh .…ó°ùédG äƒªdG ¬LGƒjh É«MhQ â«e ƒ¡a √ÉjÉ£N »a ¢û«©j
Gó©Ñe ¿ƒµ«°S ¬fCG »æ©j Gògh …óHC’G äƒª∏d É©°VÉN ¿ƒµj ,¬Jƒe óæY √ÉjÉ£N »a
äƒªdG ƒg Gògh QÉædG Iô«ëH »a √ÉjÉ£N πLC’ Üò©«°Sh .óHC’G ≈dEG ¬∏dG øY
.14:20 ÉjDhQ »a QƒcòªdG »fÉãdG
á«£îdG êÓY 5
¬æHG π°SQCÉa ,ºgÉjÉ£N ≈∏Y ÉjóHCG ÉHGòY ¢SÉædG Üò©àj ’ »µd ÉLÓY ¬∏dG óYG ó≤d
AGQò©dG ºjôe øe í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ódh . ¿É°ùfE’G IÉéæd É≤jôW ó©«d ºdÉ©dG ≈dEG
.áàÑdG á«£N ÓH ¢TÉY …òdG ó«MƒdG ¿É°ùfE’G ¿Éµa .áÄWÉîdG ΩOBG á©«ÑW çôj ºdh
¬∏dG ÖdÉ£e ™«ªL ≈ahh á«£îdG ÜÉ≤Y ¬JOGQEÉH πªàMG áãé∏édG Ö«∏°U ≈∏Yh
IÉ«ëdG »£©j ¿r GC ¿B’G ™«£à°ùj ¬∏dG ¿q ÉE a ,Oó°S ób á«£îdG ÜÉ≤Y ¿q GC ÉªHh .á°Só≤ªdG
É°ü∏îeh ÉHQ í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG πÑ≤jh ,ÅWÉN ¬fCÉH ±ôà©j ÅWÉN πµd ájóHC’G
.z¢UÓÿG{ h zIójó÷G IO’ƒdG{ øY Éæ°ShQO »a ≈ahCG ìÉ°†jEÉH Gòg ìô°ûæ°Sh .¬d
Gògh ,É¡à£∏°Sh á«£îdG ÜÉ≤Y øe ¢ü∏îj ¢ü∏îªc í«°ùªdÉH ¢üî°T ≥ãj ÉeóæYh
™«ªL ¿q GC »æ©j πH ,∞©°V GPEG á«£îdG »a •ƒ≤°ùdGh áHôéà∏d ¢Vô©e ô«Z ¬fCG »æ©j ’
¬jód ¿q GC h ,É¡«∏Y ¿Gój ød ¬fCGh äôØZ ób πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdGh »°VÉªdG »a √ÉjÉ£N
.áÄ«£ÿG äGò∏ªd É«ëj ¿r GC øe ’óH ¬∏d É«ë«d Iƒb
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LES 5

¢ùeÉîdG ¢SQódG

CHRISTUS

í«°ùªdG

Deze les gaat over de Heer Jezus Christus, het centrale onderwerp van
de Bijbel. In deze les zullen we aandacht schenken aan de Godheid van
Christus, aan zijn vleeswording, zijn werk en zijn bedieningen.
1. Zijn Godheid.
De Godheid van Christus betekent, dat Hij GOD is.
De Bijbel onderwijst dit belangrijke feit duidelijk op de volgende
manieren:
a. Eigenschappen van GOD worden gebruikt in het spreken over
Christus:
• het vóór-bestaan, Christus had geen begin (Johannes 17:5).
• zijn aanwezigheid op iedere plaats, Hij is overal aanwezig
waar zijn dienaren zijn (Matthétis 28:20).
• zijn almacht, zijn macht is onbegrensd (Openbaring 1:8).
• zijn alwetendheid, zijn kennis is onbeperkt (Johannes 21:17).
• zijn onveranderljkheid, Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en tot
in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).
b. De werken van GOD kwamen tot stand door Christus:
• Hij schiep alle dingen (Johannes 1:3)
• Hij houdt het heelal in stand (Colossenzen 1:17)
• Hij wekte Zichzelf op uit de dood (Johannes 2:19).
c. De titels van GOD worden aan Christus gegeven:
• GOD, de Vader, spreekt de Zoon aan als GOD (Hebreeën 1:8)
• de mensen noemden Hem GOD en Hij wees hun aanbidding
niet af (Johannes 20:28)
• demonen beleden Hem als GOD (Marcus 1:24)
• Hij verklaarde zelf dat Hij GOD was (Johannes 10:30).
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ÜÉ˘à˘µ˘∏˘d »˘°ù«˘Fô˘dG Qƒ˘ë˘ª˘dG ƒ˘g …ò˘dG í˘«˘°ùª˘dG ´ƒ˘˘°ùj Üô˘˘dÉ˘˘H ¢SQó˘˘dG Gò˘˘g ¢üà˘˘î˘ j
.¬ØFÉXhh ¬∏ªYh √ó°ùéJh í«°ùªdG á«gƒdCG »a ¢SQódG Gòg »a πeCÉàæ°Sh .¢Só≤ªdG
í«°ùªdG á«gƒdCG 1
á≤«≤ëdG √òg ìƒ°VƒH º∏©j ¢Só≤ªdG ÜÉàµdGh .¬∏dG ƒg ¬fCG í«°ùªdG á«gƒdCG »æ©J
:á«dÉàdG ¥ô£dÉH áeÉ¡dG
:í«°ùŸG øY º∏µàdG »a ¬∏dG äÉØ°U πª©à°ùJ GC
.(5:17 ÉæMƒj) ¬d IAGóH ’ í«°ùªdÉa - ≥HÉ°ùdG √OƒLh •
(20:28 ≈àe) ¿Éµe πc »a ¬eGóN ™e ô°VÉM ƒ¡a - ¿Éµe πc »a √OƒLh •
.(8:1 ÉjDhQ) IOhóëe ô«Z ¬JQób ¿q GE - A»°T πc ≈∏Y ¬JQób •
.(17:21 ÉæMƒj) IOhóëe ô«Z ¬àaô©e ¿q GE - A»°T πc ¬àaô©e •
(8:13 Ú«fGÈY) zóHC’G ≈dEGh Ωƒ«dGh É°ùeCG ƒg ƒg{ - √ô«¨J ΩóY •
.¬JGP í«°ùªdÉH ¬∏dG ∫ÉªYCG â
r ©æ°U Ü
.(3:1 ÉæMƒj) AÉ«°TC’G ™«ªL ≥∏N ƒg •
.(17:1 »°Sƒdƒc) ¿ƒµdG âÑK ƒg •
.(19:2 ÉæMƒj) äGƒeC’G ø«H øe ¬°ùØf ΩÉbCG ƒg •
.í«°ùª∏d ¬∏dG ÜÉ≤dCG ≈£©oJ ê
.(8:1ÍÑfGÈY) z¬∏dG{ ≈Yóojh øH’G ÜB’G ¬∏dG ÖWÉîoj •
.(24:20 ÉæMƒj) º¡JOÉÑY ¢†aôH ⁄ ƒgh z¬∏dG{ ¢SÉædG √ÉYO •
.(24:1 ¢ùbôe) ¬∏dG ¬fG ¬H ¿É£Ñ°ûdG âaÎYG •
.(30:10 ÉæMƒj) ¬∏dG ¬fG ¬°ùØf ƒg ìô°U •
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2. Christus’ vleeswording.
De vleeswording van Christus is zijn komst als mens naar de wereld.
a. In het Oude Testament wordt geprofeteerd van de komst van
Christus (Jesaja 7:14).
b. De geschiedenis vermeldt de geboorte van onze Heer als een
geboorte die anders is dan alle andere geboorten:
• Hij werd verwekt door de Heilige Geest (Lucas 1:35)
• Hij werd geboren uit een maagd (Matthéus 1:23)
• toch was Hij werkelijk mens, met een menselijk lichaam
(Hebreeën 10:5), een ziel (Matthéüs 26:38), en een geest (Lucas 23:46).
c. Christus kwam in de gedaante van een mens om:
• de Vader te openbaren (Johannes 14:9)
• de zonde teniet te doen door Zichzelf te offeren (Hebreeën 9:26)
• de werken van de duivel te verbreken (1 Johannes 3:8).

í«°ùªdG ó°ùŒ 2
.¿É°ùfÉc ⁄É©dG ¤EG ¬Ä«› í«°ùŸG ó°ùéàH
»æ©f
t
.(14:7 ÉÑ©°TG) íÑ°ùŸG ÅÑ› øY Õó≤dG ó¡©dG ‘ Å«ÑæJ GC
.iôNC’G äGO’ƒdG ™ÑªL øY ∞∏àîJ IO’h ÉæHQ IO’h ïjQÉàdG πé°ùH Ü
.(35:1 Ébƒd) ¢Só≤dG ìhôdÉH ¬H πÑM
o •
.(23:1 ≈àe) AGQòY øe ódho •
¬°ùØfh .(5:10 Ú«fGÈY) …ô°ûH ó°ùL GP Ék «≤«≤M Ék fÉ°ùfG ¿Éc ó≤a ∂dP ™eh •
.(46:23 Ébƒd) ìhQh (38:26 ≈àe)
:»µd ájô°ûH áÄ«¡H í«°ùªdG AÉL ê
.(9:14 ÉæMƒj) ÜB’G ø∏©j •
.(26:9 Ú«fGÈY) ¬°ùØf áë«HòH á«£îdG π£Ñoj •
.(8:3 ÉæMƒj 1) ¢ù«∏HEG ∫ÉªYCG ¢†≤æj •

Een belangrijke opmerking: één van de fundamentele waarheden
van het christelijk geloof is, dat Jezus Christus werkelijk GOD is en
dat Hij naar de wereld is gekomen als mens door het wonder van de
geboorte uit een maagd. Ook als mens was Hij beslist zonder zonde.

ƒg í«°ùŸG ´ƒ°ùj ¿CG »g »ë«°ùŸG ¿ÉÁÓd á«°SÉ°SC’G ≥FÉ≤◊G ióMG ¿EG :áeÉg á¶MÓe
ÓH ¿Éc ¿É°ùfEÉch AGQòY øe ¬JO’h Iõé©Ã ¿É°ùfEÉc ⁄É©dG ¤EG AÉL ¬fEGh »≤«≤M ¬dEG
.áàÑdG áÄ«£N

3. Het werk van Christus.
In dit gedeelte zullen we de dood van de Heer, zijn opstanding en
zijn hemelvaart bestuderen.

í«°ùªdG πªY 3
:√Oƒ©°Uh ¬àeÉ«bh qÜôdG äƒe ‘ ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ åëÑæ°S

a. Zijn dood:
• de dood van Christus was noodzakelijk (Johannes 3:14); het
was een onderdeel van het eeuwige plan van GOD (Hebreeën
10:7). Het was noodzakelijk voor de vervulling van de profetieën in het Oude Testament (Jesaja 53:5), om in de redding van
de mens te voorzien (Efeziërs 1:7)
• de dood van Christus was ten behoeve van anderen. Hij stierf
in hun plaats (1 Corinthiërs 15:3)
• de dood van Christus was voldoende. Hij voldeed volkomen
aan de eisen van GOD, omdat Christus het oordeel van GOD
over de zonde volledig heeft gedragen. Hij voorziet volkomen in
de behoefte van de mens, omdat het de dood was van een oneindig Wezen. Daarom is de waarde ervan ook oneindig groot.
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¬Jƒe GC
»dRC’G ¬∏dG ó°üb øe GAõL ¿Éc .(16:3 ÉæMƒj) ÉjQhô°V í«°ùªdG äƒe ¿Éc •
AÉ˘«˘©˘°TEG) º˘jó˘≤˘dG ó˘¡˘©˘ dG äGƒ˘˘Ñ˘ f ΩÉ˘˘ª˘ JE’ É˘˘jQhô˘˘°V ¿É˘˘c .(7:10 Ú«˘˘fGÈY)
.(7:1 ¢ù°ùaCG) ¿É°ùfEÓd ¢UÓîdG OGóYE’ ÉjQhô°V ¿Éc .(5:53
º˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘Y É˘˘ °Vƒ˘˘ Y äÉ```e ¬˘˘ ˘fCÉ˘ ˘ a ,ø˘˘ ˘jô˘˘ ˘NB’G π˘˘ ˘LC’ í``«˘˘ ˘°ùŸG äƒ````e ¿É˘˘ ˘c •
(3:15¢SƒãfQƒc1)
πªàMG í«°ùªdG ¿q ’
C ¬∏dG Ö«dÉ£e ÉeÉªJ »Øj ƒ¡a , É«aÉc í«°ùªdG äƒe ¿Éc •
äƒe ¿Éc ¬fC’ ,¿É°ùfE’G áLÉM »Øj ƒgh .á«£î∏d ¬∏dG áfƒæjO òØæà°SGh
.á«gÉæàe ô«Z ¬àª«b ¿q ÉC a ∂dòd √Éæàe ÒZ ¢üî°T
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b. Zijn opstanding:
• de opstanding van Christus was noodzakelijk voor de vervulling van de profetieën en voor de voltooiing van het werk op
het kruis (Romeinen 4:25); en om het werk wat Hij nu in de
hemel doet te kunnen volbrengen.
• Christus’ opgestane lichaam was echt, het was geen fantasie of
een geest (Lucas 24:39). Het was hetzelfde lichaam dat gekruisigd was, omdat Hij de sporen van de spijkers droeg en de
wond van een speer (Johannes 20:27). Toch was het een veranderd lichaam dat in staat is om natuurlijke beperkingen te
overwinnen.
• na zijn opstanding verscheen Christus minstens 10 keer aan
bepaalde mensen uit zijn volgelingen. Meer dan 500 betrouwbare getuigen hebben Hem gezien nadat Hij was opgestaan (1
Corinthiërs 15:6).
• de opstanding van Christus is een belangrijke waarheid. Als er
geen opstanding was, zou er geen christelijk geloof zijn.
c. Zijn hemelvaart
• Christus voer na de vervulling van zijn bediening op aarde
naar de hemel (Marcus 16:19 en Handelingen 1:9)
• Hij steeg op om zijn beloning te verkrijgen (Johannes 17:5) en
zijn werk voor zijn uitverkoren volk voort te zetten.
3. Zijn bedieningen. (=taken)
In de Bijbel wordt ons bekend gemaakt dat Christus Profeet, Priester
en Koning is.
a. Als Profeet deelt Hij de mensen mee wat GOD tot hen te zeggen
heeft, en zo maakt Hij GOD bij de mensen bekend (Johannes 1:18).
b. Als Priester vertegenwoordigt Hij de gelovigen voor GOD
(Hebreeëen 4:14-16).
c. Als Koning regeert Hij vandaag in de harten van hen die Hem
volgen. Er komt een dag, waarop Hij komt om 1000 jaar op aarde
te regeren. Een beschrijving van zijn regering op aarde vinden we
in Psalm 72.
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¬àeÉ«b Ü
Ö«∏°üdG πªY ∫ÉªcE’h äGƒÑædG ΩÉ``“E’ á``jQhô°V í```«°ùŸG áeÉ«b âfÉc •
.AÉª°ùdG »a ô°VÉëdG ¬∏ª©H ΩÉ«≤dG øe ¬æµªàdh (25:4 á«ehQ)
ƒgh .(39:24 Ébƒd) ÉMhQ hCG ’É«N ’ á≤«≤M ΩÉ≤ªdG í«°ùªdG ó°ùL ¿Éc •
áHôëdG ìôLh ô«eÉ°ùªdG QÉKBG πªëj ¿Éc ¬fC’ Ö∏°U …òdG ó°ùédG äGP
≈∏Y Ö∏¨à∏d Iƒb GP Gô«¨àe Gó°ùL ¿Éc ó≤a ∂dP ™eh .(27:20 ÉæMƒj)
.á«©«Ñ£dG äGOhóëªdG
πbC’G ≈∏Y äGôe ô°ûY ¬YÉÑJCG øe ø«æ«©e ¢SÉfC’ ¬àeÉ«b ó©H í«°ùªdG ô¡X •
¢Sƒ˘ã˘fQƒ˘c1) ¬˘à˘eÉ˘«˘b ó˘©˘H √hCGQ º˘¡˘H ¥ƒ˘Kƒ˘e ó˘gÉ˘°T á˘FÉ˘ª˘°ùª˘N ø˘e ô˘ã˘cC’h
(6:15
¿ÉªjEG óLho Éªd ,áeÉ«b øµJ ºd ƒ∏a ,.áeÉg á≤«≤M »g í«°ùªdG áeÉ«b ¿q GE •
.»ë«°ùe
√Oƒ©°U ê
,19:16 ¢ùbôe) ¢VQC’G ≈∏Y ¬àeóN ájÉ¡f ó©H AÉª°ùdG ≈dEG í«°ùªdG ™ØJQG •
.(9:1 ∫ÉªYCG
.¬à°UÉîd ¬àeóN ™HÉà«dh (5:17 ÉæMƒj) ¬JCÉaÉµe ∫Éæ«d ó©°U •
í«°ùªdG ∞FÉXh 4
.∂∏eh øgÉch »Ñæc ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a í«°ùªdG ø∏©oj
ÉæMƒj) ¢SÉæ∏d ¬∏dG ø∏©j Gòµgh ,º¡d ¬∏dG ¬dƒ≤j Ée ¢SÉædG ≠∏Ñj ,»Ñæc ¬fEG GC
.(18:1
(16-14:4 Ú«fGÈY) ¬∏dG ΩÉeCG ø«æeDƒªdG πãªj øgÉµc ¬fEG Ü
¢VQC’G ≈∏Y ∂∏ª«°S päBG Ωƒj »ah .¬d ø«dGƒªdG Üƒ∏b »a Ωƒ«dG ∂∏ªj ∂∏ªc ¬fEG ê
.72 Qƒeõe ‘ ¢VQC’G ≈∏Y ¬µ∏e ∞°Uh óéfh . áæ°S ∞dCG Ióe
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LES 6

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

DE WEDERGEBOORTE

IójóédG I’ƒdG

1. Inleiding
Opdracht: lees Johannes 3:1-21
En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een
eerste van de Joden; deze kwam in de nacht tot Hem en zei tot Hem:
Rabbi (Meester), wij weten dat U van GOD gekomen bent als leraar;
want iemand kan die tekenen doen, die U doet, tenzij GOD met Hem is.
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand van boven geboren wordt, kan hij het Koninkrijk GODS niet
zien. Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden als
hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan
en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u,
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk
GODS niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit
de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: U
moet van boven geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en
u hoort zijn geluid, maar u weet niet, vanwaar hij komt of waar hij
heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is!”
De lezer kan niet anders dan zich verwonderen over het feit dat de Here
Jezus Christus, de Zoon van GOD, zo stellig sprak met Nicodëmus - die
een hoge religieuze en morele positie bekleedde - over de absolute
noodzaak van wedergeboorte als hij het Koninkrijk van GOD wilde
zien of binnengaan (Johannes 3:3 en 5). De wedergeboorte is één van de
grote noodzakelijkheden voor ieder mens namelijk:
1. de noodzaak van de dood (2 Samuël 14:14 en Hebreeën 9:27),
2. de noodzaak van het oordeel (Romeinen 14:12 en Openbaring 20:11-15),
3. de noodzaak van een nieuwe geboorte (Johannes 3:5).
Laten we met het oog op veel onwetendheid en misverstand, dit essentiële onderwerp eerst vanuit een negatief gezichtspunt bezien.
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áeó≤ŸG 1
.(21-1:3 ÉæMƒj) ¢SQódG Gò¡d áæ«©ªdG IAGô≤dG
Ó«d ´ƒ°ùj ≈dEG AÉL Gòg .Oƒ¡«∏d ¢ù«FQ ¢SƒªjOƒ≤«f ¬ª°SG ø««°ùjôØdG øe ¿É°ùfEG ¿Éch{
√òg πª©j ¿r GC Qó≤j óMCG ¢ù«d ¿r ’
C Éª∏©e ¬∏dG øe â
n «JCG ób ∂
n fCG º∏©f º∏©e Éj ¬d ∫Ébh
∂d ∫ƒbCG ≥ëdCG ≥ëdG ¬d ∫Ébh ´ƒ°ùj ÜÉLCG .¬©e ¬∏dG øµj ºd ¿r GE πª©J â
n fCG »àdG äÉjB’G
∞«c ¢SƒªjOƒ≤«f ¬d ∫Éb . ¬∏dG äƒµ∏e iôj ¿r GC Qó≤j ’ ¥ƒa øe ódƒj ’ óMCG ¿Éc ¿r GC
ÜÉLCG .ódƒjh á«fÉK ¬eCG ø£H πNóH ¿r GC Qó≤j ¬∏©dCG ï«°T ƒgh ódƒj ¿r GC ¿É°ùfE’G øµªj
πNój ¿r GC Qó≤j ’ ìhôdGh AÉªdG øe ódƒj ’ óMCG ¿Éc ¿r GE ∂
n d ∫ƒbCG ≥ëdG ≥ëdG ´ƒ°ùj
»fCG Öé©àJ ’ .ìhQ ƒg ìhôdG øe OƒdƒªdGh ƒg ó°ùL ó°ùédG øe OƒdƒªdG .¬∏dG äƒµ∏e
’ n∂æµd É¡Jƒ°U ™ª°ùJh AÉ°ûJ å«M Ö¡J íjôdG .¥ƒa øe GhódƒJ ¿r GC »¨Ñæj ∂d â∏b
.zìhôdG øe ódh øe πc Gòµg .ÖgòJ øjCG ≈dEG ’h »JCÉJ øjCG øe º∏©J
òcCG ¬∏dG øHG í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ¿q GC »gh ,á≤«≤ëdG √ò¡d á°ûgódG øe ÇQÉ≤dG ∂dÉªàj ’
á«fÉK ódƒoj ¿r GC á«∏µdG IQhô°†dG ,º«¶Y »HOCGh »æjO ΩÉ≤e ¬d ¢SƒªjOƒ≤«f ≈Yój ¢üî°ûd
ióMG »g IójóédG I’ƒdG q¿GE .(5h 3:3 ÉæMƒj) ¬∏dG äƒµ∏e πNój hCG iôj ¿r GC AÉ°T GPEG
:ô°ûÑdG ™«ªéd ≈ª¶©dG äÉÑLGƒdG
,(27:9 ø««fGôÑY ,14:14 π«Fƒª°U 2) äƒªdG ÖLGh 1
(15-11:20 ÉjDhQ ,13:14 á«ehQ) áfƒæjódG ÖLGh 2
.(5:3 ÉæMƒj) Iójó÷G I’ƒdG hCG ójóéàdG ÖLGh 4
É¡«dEG ô¶æf ÉæYO ájƒ«ëdG ádCÉ°ùªdG √ò¡H ≥∏©àj Éª«a º¡ØdG Aƒ°Sh π¡édG Iôãc ≈dEG ô¶ædÉHh
á«Ñ∏°S á¡L øe ’hCG
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1. Wat de wedergeboorte niet is!
“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen GODS te worden, hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de
wil van een man, maar uit GOD geboren zijn” (Johannes 1:12,13).
a. Natuurlijke verwekking of voortplanting. “Niet uit bloed”. Dus
als iemand uit christelijke ouders wordt geboren, maakt dit hem
niet tot christen.
b. Eigen beschikking. “Noch uit de wil van het vlees ...“. Evenals
een kind niet in staat is om te bepalen dat hij uit vlees geboren
wordt, zo kan ook niemand de wedergeboorte door zijn eigen
inspanning doen plaatsvinden.
c. Menselijke bemiddeling. “Ook niet uit de wil van een man, maar
uit GOD ...“. Geen menselijk wezen, hoe voortreffelijk zijn geestelijke of kerkelijke positie ook mag zijn, kan de wedergeboorte aan
een ander geven. Alle rituelen en ceremoniën van welke godsdienst dan ook, of die van alle georganiseerde godsdiensten tezamen kunnen de wedergeboorte niet bewerken.
d. Lichamelijke verandering. Christus corrigeerde het misverstand
wat Nicodémus hierover had. Hij liet hem zien, dat het een
geestelijke verandering is (Johannes 3:4-6).
e. Sociale of geografische verandering. Iemand, die opnieuw geboren is, verhuist niet plotseling naar de hemel, maar hij leeft om
zijn Heer en Verlosser te behagen (1 Corinthiërs 7:20-24 en
Colossenzen 3:22-24).
f. Puur verstandelijk begrijpen. Iemand kan theologie studeren en
aangesteld worden als predikant zonder opnieuw geboren te zijn.
Zo zijn er velen. Theoretisch weten ze dat wedergeboorte noodzakelijk is, maar ze kennen de wedergeboorte niet uit ervaring.
g. Een proces van groei, vooruitgang of ontwikkeling. Het is niet
de trapsgewijze ontwikkeling van een kiem van geestelijk leven
dat in ons zelf aanwezig is (Efeziërs 2:1-6). Zondaren worden
beschreven als geestelijk dood. Er kan geen ontwikkeling van
leven zijn als dat leven er nog niet is.
h. Herstel of verbetering van zichzelf. Niet het nalaten van uiterlijke slechte gewoonten, niet een verandering van onze wandel,
maar een verandering in het innerlijk van de mens zelf.
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... â°ù«d IójóédG I’ƒdG 1
.¬ª°SÉH ¿ƒæeDƒªdG …
r GC ¬∏dG O’hCG Ghô«°üj ¿r GC ÉfÉ£∏°S ºgÉ£YCÉa √ƒ∏Ñb øjòdG πc ÉeCGh{
øe πH πLQ áÄ«°ûe øe ’h ó°ùL áÄ«°ûe øe ’h ºëdh ΩO øe ¢ù«d Ghódh øjòdG
.(13 ,12:1 ÉæMƒj) z¬∏dG
ø««ë«°ùe øjƒHCG øe óMCG ódh ¿r GE h .zΩO øe â
r °ù«d{ .»©«ÑW π°ù∏°ùJ hCG π°SÉæJ øe CG
.É«ë«°ùe ¬∏©éj ’ Gò¡a
¬°ùØæd ¢VôØj ¿r GC ™«£à°ùj ’ πØ£dG ¿q GC Éªµa ,zó°ù÷G áÄ«°ûe{ .äGòdG ôjô≤J øe Ü
.á°UÉîdG √Oƒ¡éH IójóédG IO’ƒdG çóëj ¿r GC óMCG ™«£à°ùj ’ Gòµg ó°ùédÉH ódƒj ¿r GC
…ô°ûH øFÉc ™«£à°ùj ’h .z¬∏dG øe πH πLQ áÄ«°ûe øe ’h{ .ájô°ûH áWÉ°Sh øe ê
™«ªL ™«£à°ùJ ’h .ôNB’ IójóédG IO’ƒdG »£©j ¿r GC »cô«∏c’G ¬eÉ≤e ÓY Éª¡e
IO’ƒdG çóëJ ¿r GC áª¶æªdG äÉfÉjódG ™«ªL hCG áfÉjO ájC’ º«°SGôªdGh ¢Sƒ≤£dG
.IójóédG
É¡fCG √GQCGh ¢Uƒ°üîdG Gò¡H ¢SƒªjOƒ≤«f º¡a Aƒ°S í«°ùªdG Ωƒb
q ó≤d .Éjó°ùL GÒ«¨J O
.(6-4:3 ÉæMƒj) »MhQ ô««¨J
πH AÉª°ùdG ≈dEG ICÉéa á«fÉK OƒdƒªdG ¢üî°ûdG π≤æj Óa .É«aGô¨L hCG É«YÉªàLG GÒ«¨J √
¢SƒãfQƒc 1) ¬°ü∏îeh ¬HQ »°Vô«d ¢û«©j ¬æµdh ¢VQC’G ≈∏Y É°ûFÉY ≈≤Ñj
.(24-22:3 »°Sƒdƒc ,24-20:7
ø«©jh »æjódG º«∏©àdG ≈≤∏àj ¿r GC ¢üî°ûd øµªj :»g Éªd »∏≤©dG ∑GQOE’G Oô› h
¿ƒª∏©j Éjô¶f º¡a ,Gòµg ¿hô«ãc óLƒjh .á«fÉK ódƒj ¿r GC ¿hO É¶YGh ô«°üjh áeóî∏d
.QÉÑàN’ÉH ÉÄ«°T É¡æY ¿ƒª∏©j ’ º¡fCG ’EG ,IójóédG IO’ƒdG IQhô°V
IÉ«ëdG øe IQòÑd É«éjQóJ GQƒ£J â°ù«d É¡fEG .Qƒ£J hCG AÉ≤JQG hCG Aƒ°ûf á«∏ªY R
äGƒeCG º¡fCÉH ¿ƒaƒ°Uƒe IÉ£ÿÉa .(6-1:2 ¢ù°ùaCG) πNGódG »a »àdG ,á«MhôdG
.óLƒJ ’ å«M IÉ«ëdG Qƒ£àJ ¿r GC øµªj ’h ,É«MhQ
, Gô««¨J â
r °ù«dh ,á«LQÉîdG áÄjOôdG äGOÉ©dG ∑ôJ ¬à£°SGƒH É«JGP Éæ°ùëJ hCG ÉMÓ°UEG ì
.¬°ùØf ¿É°ùfE’G »a ô««¨J »g πH
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i. Een geloofsovertuiging. U kunt oprecht zijn in uw geloofsovertuiging, in de kerk zijn gedoopt en bevestigd, deelnemen aan
het Heilig Avondmaal, een zondagsschoolklas leiden of een taak
in de kerk vervullen, zelfs predikant zijn, zonder dat u opnieuw
geboren bent. De noodzaak van wedergeboorte, zelfs voor één
van de meest godsdienstige, toegewijde en hoogstaande mannen
van zijn tijd is duidelijk uitgelegd (Johannes 3:3).

¿ƒµJ ¿r GC h á«æjódG ∂
n JGOÉ≤àYG »a É°ü∏îe ¿ƒµJ ¿r GC øµªªdG øªa .É«æjO GOÉ≤àYG •
á°SQóe ∞°U »a º∏©Jh á°Só≤ªdG ácô°ûdG ∫hÉæàJh á°ù«æc ≈dEG Éª°†æeh ÉàÑãeh Góª©e
óbh .á«fÉK GOƒdƒe ¿ƒµJ ¿r GC ¿hO É¶YGh ≈àM ¿ƒµJh á°ù«æc »a áØ«Xh π¨°ûJh ,óMCG
¢UÓNE’Gh øjódG »a √ô°üY ∫ÉLQ º¶YCG óMC’ IójóédG IO’ƒdG IQhô°V âMô°T
.(3:3 ÉæMƒj) ÜGOB’Gh

De wedergeboorte is een geestelijke verandering (Johannes 3:8). Zij kan
alleen bewerkt worden door GOD (Johannes 1:13).

§≤a ¬∏dG á£°SGƒH É¡KhóM øµªjh ,(8:3 ÉæMƒj) »MhQ ô««¨J »g IójóédG IO’ƒdG ¿q GE
(13:1ÉæMƒj)

We willen nu drie vragen stellen over de wedergeboorte.
Waarom? Hoe? Wanneer?
De eerste vraag zullen we hierna bestuderen. De andere vragen zullen
we in de volgende les bestuderen.

?≈àeh ?∞«ch GPÉªd ,IójóédG IO’ƒdÉH ¢üàîj Éª«a á∏Ä°SCG áKÓK ∫CÉ°ùf ÉæYO ¿B’Gh
¢SQódG »a Éª¡ãëÑæ°ùa ¿GôNB’G ¿’GDƒ°ùdG ÉeCG .»∏j Éª«a ∫hC’G ∫GDƒ°ùdG åëÑæ°Sh
.»dÉàdG

1. Waarom moet een mens wedergeboren worden?
We moeten letten op de uitdrukking in vers 7 “Verwondert u niet”.
De noodzaak van de nieuwe geboorte is volkomen logisch en
vanzelfsprekend en er moet geen ongeloof of twijfel over bestaan.
a. Omdat de geestelijke natuur niet aanwezig is in de natuurlijke
mens (Johannes 3:6). Het woord “vlees” in vers 6 heeft betrekking
op de zondige natuur die een mens bij zijn geboorte ontvangt.
Adam kreeg vanwege de zonde een zondige natuur. Deze zondige natuur is door geboorte overgedragen op ieder van zijn
nakomelingen (Romeinen 5:12, 18 en 19 en Psalm 51:5). Het karakter van deze zondige natuur die “vlees” wordt genoemd, wordt
beschreven in Romeinen 8:5-8. “Daarom dat de gezindheid van
het vlees vijandschap is tegen GOD; want het onderwerpt zich
niet aan de wet GODS”, en kan GOD dus niet behagen. Met andere woorden: een mens bezit van nature niet de geestelijke capaciteit om naar de dingen van GOD te verlangen, ze te begrijpen of
ervan te genieten (1 Corinthiërs 2:14).
Evenals een muzikale, artistieke of dichterlijke aanleg alleen door
natuurlijke geboorte op iemand kan worden overgedragen, kan
een geestelijke aanleg, waardoor u de dingen van GOD zich ten
volle kunt eigen maken, alleen door een geestelijke geboorte aan
21

? á«fÉK ¿É°ùfE’G ódƒj ¿r GC »¨Ñæj GPÉŸ 1
ádƒ≤©eh á«≤£æe IójóédG IO’ƒdG IQhô°V ¿q GE .zÖé©àJ ’{ 7 Oó©dG »a ∫ƒ≤dG ßMÓæd
.∂°ûdG hCG ≥jó°üàdG ΩóY ô«ãJ ’ ¿r GC Öéjh ÉeÉªJ
áª∏c ô«°ûJ .(6:3 ÉæMƒj) É«©«ÑW ¿É°ùfE’G »a IOƒLƒe ô«Z á«MhQ á©«ÑW ÖÑ°ùH 1
¬JO’h óæY ¿É°ùfE’G É¡Ñ°ùàµj »àdG áÄWÉîdG á©«Ñ£dG ∂∏J ≈dEG ,6 OóY »a ó°ùL
äRÉàLG á©«Ñ£dG √ògh áÄWÉN á©«ÑW ¬à«£N á£°SGƒH ΩOBG Ö°ùàcG ó≤a ,ó°ùédÉH
√òg Iõ«eh .(5:51 Qƒeõe h19 ,18 ,12:5 á«ehQ) ¬∏°ùf πc ≈dEG IO’ƒdÉH
ó°ùédG ΩÉªàgG ¿q ’
C { 8-5:8 á«ehQ ‘ áaƒ°Uƒe (ó°ù÷G) IƒYóªdG áÄWÉîdG á©«Ñ£dG
.¬∏dG AÉ°VQEG ™«£à°ùj ’ áé«àædÉHh .z¬∏dG ¢SƒeÉæd É©°VÉN ƒg ¢ù«d PEG ¬∏dG IhGóY ƒg
áÑZôdG øe ¬æµªJ »àdG á«MhôdG IQó≤ªdG ¬à©«Ñ£H ¿É°ùfE’G ∂∏ªj ’ iôNCG äÉª∏µHh
.(14:2 ¢SƒãfQƒc 1) ¬∏dÉH á°üàîªdG QƒeC’ÉH ™àªàdG hCG º¡ØdG hCG
’EG Ée ¢üî°T ≈dEG π≤àæJ ¿r GC øµªj ’ ájô©°ûdGh á«≤«°SƒªdG IQó≤ªdG ¿q GC Éªch
¬∏d »àdG AÉ«°TC’G Qó≤J ¿r GC øµªj É¡H »àdG á«MhôdG IQó≤ªdG ∂dòc ,ájó°ùédG IO’ƒdÉH
ó°ùédG Üò¡j ¿r GC øµªj .á«MhôdG IO’ƒdÉH Ée ¢üî°T ≈dEG π≤æJ ¿r GC »¨Ñæj ÉgQób ≥M
¬∏d É¡JhGóY »a ô««¨àdG á∏HÉb ô«Zh Iô«¨àe ô«Z ≈≤ÑJ ¬à©«ÑW øµdh øjóàjh ∞≤ãjh
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iemand worden overgedragen. Het “vlees” kan worden “veredeld”, onderwezen en godsdienstig worden, maar zijn natuur
blijft onveranderd, niet bij machte zijn vijandschap ten opzichte
van GOD te veranderen en niet in staat om GOD te behagen. De
wedergeboorte is het ontvangen van een geestelijke, of goddeljke
natuur. Alleen daardoor kan de mens een geestelijk vermogen
verkrijgen om de dingen van GOD te verstaan en te genieten.
“Hetgeen uit het vlees geboren is, is vlees”. Het kan alleen iets
voortbrengen wat aan zichzelf gelijk is.
b. Omdat het een geestelijk Koninkrijk is dat een mens van nature niet kan zien of binnengaan (Johannes 3:3 en 5). Wat wordt
hier bedoeld met “het Koninkrijk van GOD”? Het wordt beschreven als een geestelijke ervaring. We lezen “Het Koninkrijk van
GOD bestaat niet in eten en drinken (stoffelijke dingen), maar in
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest”
(Romeinen 14:17). Laten we nadenken over beide koninkrijken,
waarvan het ene genoemd wordt “het koninkrijk van de mensen”
en het andere “het Koninkrijk van GOD”, of het ene “vlees” en het
andere “Geest”. Ieder mens treedt bij zijn natuurlijke geboorte het
koninkrijk van de mensen binnen en hij ontvangt een vleseljke
natuur die hem geschikt maakt om te leven in een aardse omgeving, die door mensen wordt bevolkt. En in deze omgeving leeft
hij, beweegt hij en heeft hij zijn bestaan. Hoe kan de mens zicht
krijgen op het belang van die andere omgeving die het Koninkrijk
van GOD heet, en hoe kan hij daar binnengaan? Het antwoord
daarop is volkomen duidelijk. Hij moet wedergeboren worden, de
geestelijke geboorte ondergaan hebben, die hem dit nieuwe
Koninkrijk binnenleidt. Door deze nieuwe geboorte (wedergeboorte) ontvangt hij een geestelijke natuur die hem in staat stelt te
genieten van de geestelijke waarheden, waardoor het Koninkrijk
van GOD wordt gekenmerkt.
Laten we acht slaan op de woorden “van boven geboren worden”
(uit de hemel), waarmee de oorsprong van de geboorte wordt
bedoeld. De lichameljke geboorte is uit de mens en uit de aarde,
terwijl de oorsprong van de geestelijke geboorte uit GOD en uit
de hemel is. In Romeinen 8:9 lezen we “U daarentegen bent niet
in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest GODS in
u woont. Indien echter iemand de Geest van GOD niet heeft, die
22

hCG á«MhôdG á©«Ñ£dG ÜÉ°ùàcG »g IójóédG IO’ƒdG ¿q GE .¬∏dG AÉ°VQEG ≈∏Y IQOÉb ô«Zh
º¡Ød á«MhôdG IQó≤ªdG √òg ∂∏ªj ¿r GC ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj ÉgóMh É¡H »àdG á«¡dE’G
èàæj ’ A»°ûdGh ,zƒg ó°ùL ó°ùédG øe OƒdƒŸG{ É¡H ™àªàdGh ¬∏dÉH á°üàîªdG QƒeC’G
.¬∏ãe ’EG
ÉæMƒj) É¡∏Nój hCG ÉgGôj ¿r GC á©«Ñ£dÉH ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj ’ á«MhQ áµ∏ªe ÖÑ°ùH 2
¿q ’
C { GC ô≤f .»MhQ QÉÑàNÉc ∞°Uƒj ¬fCG ?z¬∏dG äƒµ∏e{ Ü Éæg ó°ü≤j GPÉe .(5 ,3:3
ìhôdG »a ìôah ΩÓ°Sh ôH ƒg πH (á«©«ÑW GQƒeCG …CG) ÉHô°Th ÓcCG ¬∏dG äƒµ∏e ¢ù«d
,¢SÉædG áµ∏ªe IóMGƒdG ≈YóoJ ø«àµ∏ªªH ôµàØf ÉæYO .(17:14 á«ehQ{ ¢Só≤dG
πc πNój .zìhôdG{ iôNC’Gh zó°ù÷G{ IóMGƒdG ≈YóoJ hCG ,¬∏dG äƒµ∏e iôNC’Gh
»a IÉ«ë∏d ¬∏gDƒJ ájó°ùL á©«ÑW ¬«£©J á«©«ÑW IO’ƒH ¢SÉædG áµ∏ªe …ô°ûÑdG ¢ùæédG
øµªàj ∞«µa .óLƒjh ∑ôëàjh É«ëj §«ëªdG Gòg »ah ,¢SÉædG ¬æ£≤j »©«ÑW §«ëe
ÜGƒédGh ?¬∏dG äƒµ∏e ƒYóªdG ôNB’G §«ëªdG Gòg ¬dƒNOh á«ªgCG ájDhQ øe ¿É°ùfE’G
≈dEG ¬∏NóJ á«MhQ IO’h Ö°ùàµj ¿r GC hCG á«fÉK ódƒj ¿r GC Öéj .ÉeÉªJ í°VGh ∂dP ≈∏Y
¬∏gDƒJ á«MhQ á©«ÑW GP ô«°üj IójóédG IO’ƒdG √òg á£°SGƒHh ,ójóédG äƒµ∏ªdG Gòg
.¬∏dG äƒµ∏e É¡H õ«ªàj »àdG á«MhôdG ≥FÉ≤ëdÉH ™àªà∏d
IO’ƒ˘dÉ˘a ,IO’ƒ˘dG Qó˘°üe É˘¡˘H ó˘°ü≤˘j ,z¥ƒ˘a ø˘e ó˘dƒ˘j{ äÉ˘˘ª˘ ∏˘ µ˘ dG q¿CG ,ß˘˘MÓ˘˘f É˘˘æ˘ YO
øeh ¬∏dG øe ÉgQó°üªa á«MhôdG IO’ƒdG ÉeCG ,¢VQC’G øeh ¿É°ùfE’G øe »g ájó°ùédG
ìhQ ¿Éc r¿EG ìhôdG »a πH ó°ùédG »a ºà°ù∏a ºàfCG ÉeCGh{ CGô≤f (9:8 á«ehQ) »a .AÉª°ùdG
¢ùdƒH Éæ¡a .z¬d ¢ù«d ∂dòa í«°ùªdG ìhQ ¬d ¢ù«d óMCG ¿Éc r¿EG øµdh ,ºµ«a ÉæcÉ°S ¬∏dG
‘{ GƒfÉc πH ,¬∏dG ΩÉeCG º¡ØbƒªH ¢üàîj Éª«a ,zó°ù÷G »a ó©H{ Gƒ°ù«d ¢SÉfC’ º∏µàj
¬∏dG ìhôH Gƒ∏≤f º¡fCG ,∂dP ≈∏Y ÜGƒédGh ?iôNCG ≈dEG áµ∏ªe øe Gƒ∏≤of ∞«µa .zìhôdG
. º¡d É°ü∏îe í«°ùªdG º¡dƒÑb iód
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behoort Hem niet toe”. Paulus spreekt hier tot mensen die niet
meer “in het vlees” zijn, met betrekking tot hun positie voor GOD
maar ‘in de Geest”. Hoe waren zij van het ene Koninkrijk in het
andere vergebracht? Het antwoord hierop is dat zij werden overgebracht door de Geest van GOD nadat zij Christus als hun
Verlosser hadden aangenomen.
c. Omdat de mens van nature geen geestelijk leven heeft. De menselijke natuur wordt beschreven als “dood door misdaden en zonden” en als “vervreemd van het leven van GOD” en “heeft het
leven niet” (Efeziërs 2:1; 4:18 en 1 Johannes 5:11,12). Zoals een
lichaam zonder lichamelijk leven lichamelijk dood is, wordt ieder
mens zonder geestelijk leven in de Bijbel beschreven als iemand,
die geestelijk dood is (1 Timotheüs 5:6; Lucas 15:24). Dus dood
betekent scheiding. Als iemand gescheiden is van Christus, in Wie
het leven is, is hij geestelijk dood (Johannes 1:4). Hoe kan dit
geestelijk leven worden overgebracht op iemand die geestelijk
dood is? Laat Christus zelf deze vraag beantwoorden. Hij zegt in
Johannes 5:24 “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie mijn Woord
hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven
en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in
het leven”. Allen die luisteren naar de Zoon van GOD en zijn
Woord aannemen en op Hem vertrouwen als hun Zaligmaker,
ontvangen geestelijk leven (en zijn dan opnieuw geboren). Zie
ook: Johannes 3:16; 5:24; 6:47; 10:26-28 en 1 Johannes 5:13. “Dit
heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van
GOD, opdat u weet, dat u eeuwig leven hebt en opdat u gelooft in
de naam van de Zoon van GOD”. Lees ook Romeinen 8:9.
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¬fCG á©«Ñ£dÉH ¿É°ùfE’G ∞°Uƒj .á©«Ñ£dÉH ¿É°ùfE’G É¡µ∏ªj ’ á«MhQ IÉ«M ÖÑ°ùH 3
¢ù°ùaCG) zIÉ«M ¬d â°ù«d{ h z¬∏dG IÉ«M øY Öæéàe{ h zÉjÉ£ÿGh ÜƒfòdÉH â«e{
á«©«ÑW IÉ«M ¿hóH º°ùédG ¿q GC Éªch .(12,11:5 ÉæMƒj 1 h18:4 h1:2
,á«MhQ IÉ«M ¿hóH É°üî°T ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ∞°üj Gòµg ,É«©«ÑW â«e ¬fCÉH ,∞°Uƒj
»˘æ˘©˘j äƒ˘ª˘dÉ˘a ,∂dò˘d .(24:15 É˘˘bƒ˘˘d h6:5 ¢ShÉ˘˘Kƒ˘˘ª˘ «˘ J 1) É˘˘«˘ MhQ â«˘˘e ¬˘˘fCG
∂dòd »MhQ äƒe ƒg ,IÉ«ëdG ¬«a …òdG í«°ùªdG øY ¢üî°T ∫É°üØfÉa ,∫É°üØf’G
?É«MhQ â«ª∏d á«MhôdG IÉ«ëdG √òg ∫É°üjEG øµªj ∞«µa .(4:1 ÉæMƒj) ¢üî°ûdG
¿q GC ºµd ∫ƒbCG ≥ëdG ≥◊G{ (5: 24 ÉæMƒj) »Øa .Gòg ≈∏Y Ö«éj ¬°ùØf í«°ùªdG ´O
ób πH áfƒæjO ≈dEG »JCÉj ’h ájóHCG IÉ«M ¬∏a »æ∏°SQCG …òdÉH øeDƒjh »eÓc ™ª°ùj øe
¿ƒ∏µàjh ¬àª∏c ¿ƒ∏Ñ≤jh ¬∏dG øHG ¿ƒ©ª°ùj øjòdG πµa .zIÉ«◊G ≈dEG äƒªdG øe π≤àfG
h16:3 ÉæMƒj É°†jCG ô¶fCG .(á«fÉK ¿hódƒj) á«MhôdG IÉ«ëdG ¿ƒdÉæj º¡°ü∏îªc ¬«∏Y
ºàfCG ºµ«dEG Gòg oâÑàc{ .(13:5 ÉæMƒj 1 h 28-26:10h 47:6h 24:5
.z¬∏dG øHG º°SÉH GƒæeDƒJ »µdh ájóHCG IÉ«M ºµd ¿q GC Gƒª∏©J »µd ¬∏dG øHG º°SÉH ø«æeDƒªdG
.9:8 á«ehQ É°†jCG GC ôbCG
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LES7

™HÉ°ùdG ¢SQódG

DE WEDERGEBOORTE (vervolg)

(™HÉJ) Iójó÷G I’ƒdG

1. Hoe kan iemand wedergeboren worden?
Christus wijst een drievoudig middel aan tot het verkrijgen van de
wedergeboorte:
a. Door het geloof in het Woord van GOD (Johannes 3:5).
Het “water” is hier een erg bekend teken dat verwijst naar het
Woord van GOD (Efeziërs 5:26; Johannes 15:3; Psalm 119:9). Het
duidt niet op de doop. Andere verzen uit de Bijbel geven duidelijk aan dat de wedergeboorte door het Woord van GOD tot stand
komt (1 Petrus 1:23-25; Jacobus 1:18). Zoals het water onze ogen
reinigt van het vuil, dat ons belet om de dingen te zien zoals ze
zijn, zo wast het Woord van GOD - als de zondaar het leest en erin
gelooft - de zondige gedachten van zijn verstand over GOD en
zijn verlossing af. Wanneer het woord van GOD de menselijke
geest binnengaat, werpt het licht op zijn verloren toestand
(Romeinen 3:10-19), én op GODS liefde zoals die openbaar wordt
in wat Hij heeft bereid tot verlossing van de mens (Johannes 3:16),
én op de wijze waarop de zondaar gered kan worden (Romeinen
10:1-17).

?á«fÉK ódƒj ¿r GC ¿É°ùfE’G øµªj ∞«c 1
:IójóédG IO’ƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«KÓK á∏«°Sh ≈dEG í«°ùªdG ô«°ûj
¬fEG ,Gó«L ±hô©ªdG õeôdG ƒg Éæg AÉªdGh ,(5:3 ÉæMƒj) .¬∏dG áª∏µH ¿ÉÁE’ÉH GC
’ ƒgh ,(9:119 Qƒeõeh3:15 ÉæMƒj h26:5 ¢ù°ùaCG) ¬∏dG áª∏c ≈dEG ô«°ûj
IójóédG IO’ƒdG ¿CG ,É«∏L í°VƒJ ÜÉàµdG øe iôNCG äÉjBGh .ájOƒª©ªdG ≈dEG ô«°ûj
Éªch .(18:1 Üƒ≤©j h25-232:1 ¢Sô£H 1) ¬∏dG áª∏c á£°SGƒH π°üëJ
Gòµg ,»g Éªc AÉ«°TC’G ájDhQ ÉæY ÖéëJ »àdG QGòbC’G øe Éæfƒ«Y ∞¶æj AÉªdG q¿CG
áÄWÉîdG QÉµaC’G ¬ægP øe ƒëªJ É¡H øeDƒjh ,ÅWÉîdG ÉgCGô≤j ÉeóæY ¬∏dG áª∏c
≈dEG GQƒf Ö∏éj ¿É°ùfE’G øgP ≈dEG ¬∏dG áª∏c ∫ƒNO ¿q GE .¬°UÓN øYh ¬∏dG øY
√óYCG Éª«a ô¡¶J Éªc ¬∏dG áÑëe ≈dEGh ,(19-10:3 á«ehQ) áµdÉ¡dG ¬àdÉM
¿r GC ÅWÉî∏d øµªj É¡H »àdG á≤jô£dG ≈dEGh ,(16:3 ÉæMƒj) ¿É°ùfE’G ¢UÓîd
.(17-1:10 á«ehQ) ¢ü∏îj

b. door de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige (Johannes
3:5). Na zijn hemelvaart zond Christus de Heilige Geest - de derde
Persoon van de Heilige Drieëenheid:
a. Om het Woord van GOD aan te wenden om de mensen te overtuigen van hun zonden.
b. Om hen ertoe te leiden om hun vertrouwen op Christus te stellen.
c. Om te wonen in iedere persoon die gelooft.
d. Om aan de gelovige een goddelijke natuur te geven, ofwel een
vermogen om geestelijke dingen te begrijpen.
e. Om iedere persoon die wedergeboren is tot de volle waarheid
te leiden (Johannes 16:7-15; Efeziërs 1:13; 4:30; 2 Petrus 1:3,4;
Galaten 5:22-26).
Als een zondaar het Woord van GOD leest of hoort, leidt de
Heilige Geest de waarheid naar het hart. De zondaar wordt met
kracht overtuigd van zijn verloren, zondige, ellendige en hopelo24

√Oƒ©°U ó©H í«°ùªdG ¿q GE .(5:3 ÉæMƒj) øeDƒªdG »a ¢Só≤dG ìhôdG ≈æµ°ùH Ü
:¢SóbC’G çƒdÉã∏d ådÉãdG ΩƒæbC’G ¢Só≤dG ìhôdG π°SQCG
,ºgÉjÉ£N ≈∏Y ¢SÉædG â«µÑàd ¬∏dG áª∏c ΩGóîà°S’
,í«°ùªdG »a º¡à≤K ™°Vƒd º¡JOÉ«≤d
,¬fÉªjEG iód ¢üî°T πc »a ≈æµ°ù∏d
,á«MhôdG QƒeC’G ÜÉ©«à°S’ IQó≤e hCG á«¡dEG á©«ÑW øeDƒªdG AÉ£YE’
-7:16 É˘˘æ˘ Mƒ˘˘j) ≥˘˘ë˘ dG ™˘˘«˘ ª˘ L ≈˘˘dEG á˘˘«˘ fÉ˘˘K ó˘˘dƒ˘˘j ¢üî˘˘ °T π˘˘ c OÉ°TQE’
.(26-22:5 á«WÓZh 4 ,3:1 ¢Sô£H 2 h30:4 ,13:1 ¢ù°ùaCGh15

•
•
•
•
•

Iƒ≤H Ö∏≤dG ≈dEG ≥ëdG ¢Só≤dG ìhôdG ¬Lƒj É¡YÉª°S hCG ,¬∏dG áª∏c IAGôb óæYh
¬d ø∏©j ºK ,á°ùFÉ«dGh á°ùFÉÑdG áª«KC’G áµdÉ¡dG ¬àdÉM ÅWÉîdG …ôJ áàµÑe
á¶ë∏dG »ah .ΩÉàdG ¬∏ª©Hh í«°ùªdÉH ¿ÉªjE’ÉH ¢UÓîdG ≥jôW ,áª∏µdG á£°SGƒH
í«°ùªdG ∂∏ªc ¬«a ≈æµ°ùdÉH ¬ªàîj í«°ùªdG ≈∏Y ÅWÉîdG É¡H πµàj »àdG
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ze toestand. Dan wijst Hij hem door het Woord van GOD de weg
tot redding namelijk: door het geloof in Christus en zijn volbrachte werk. Op het moment dat de zondaar op Christus gaat vertrouwen, verzegelt Hij hem door de inwoning (van de Heilige
Geest) als het gekochte eigendom van Christus. Dit is geen
kwestie van gevoel, maar een onveranderljke waarheid. De
wedergeboorte is niet afhankeljk van gevoelens, maar van het
Woord van GOD.
c.. Door het geloof in het offer van Christus voor de zondaren
(Johannes 3:14-16). Christus heeft in deze woorden heel duidelijk
uiteengezet, hoe de zondaar dit nieuwe leven kan ontvangen. Als
antwoord op de vraag van Nicodémus “Hoe kan dit geschieden?”
gebruikte Christus een gebeurtenis die in het Oude Testament
staat opgetekend, om duidelijk te maken hoe de ervaring van de
wedergeboorte mogelijk is. Lees Numeri 21:4-9. Het voorval kan in
zeven woorden worden samengevat, die ten zeerste onze belangstelling en aandacht verdienen, omdat ze de uitleg van Christus
Zelf zijn over hoe de zondaar wedergeboren kan worden.
• de zonde (Numeri 21:5). Zoals het oude volk van GOD zondigde, zo zondigde het gehele menselijke geslacht tegen GOD
in gedachten, in woord en daad (Romeinen 3:23)
• het oordeel (Numeri 21:6). Zoals de zonde van het oude volk
van GOD het rechtvaardige oordeel van GOD over hen bracht,
zo openbaarde GOD zijn toom over alle zonde (Romeinen 1:18;
Job 36:18; Romeinen 6:23)
• het berouw (Numeri 21:7). Het oude volk van GOD werd overtuigd van zijn zonde en het beleed die en vroeg om vergeving.
Dit berouw betekende een verandering van hun gedachten,
gevolgd door een verandering van hun houding. Dat bleek uit
hun daden. GOD gebiedt de zondaar berouw te hebben (Lucas
13:3; Handelingen 17:30,31; 20:21; Marcus 1:15)
• de openbaring (Numeri 21:8). “En de Here zei” Zoals GOD
aan Mozes de weg tot redding bekend maakte voor hen die
door de slang waren gebeten, zo maakt GOD aan ons in de
Bijbel de weg bekend (2 Timotheüs 3:15-17; Romeinen 10:8,9)
• de voorziening (Numeri 21:8,9). Er werd een slang van koper
gemaakt welke werd verhoogd voor de ogen van allen die in
25

’ IójóédG IO’ƒdÉa ,áàHÉK á≤«≤M ¬æµdh ,Qƒ©°T ádCÉ°ùe ¢ù«d Gògh .iôà°ûªdG
.¬∏dG áª∏c ≈∏Y πH Qƒ©°ûdG ≈∏Y óªà©J
IÉ£îdG øY ’óH í«°ùªdG áë«HòH ¿ÉªjE’ÉH ê
øµªj ∞«c ,äÉª∏µdG √òg »a É«∏L í«°ùªdG í°VhCG ó≤d (16-14:3 ÉæMƒj)
∞«c{ ¢SƒªjOƒ≤«f ∫GDƒ°S ≈∏Y ÉHGƒLh .IójóédG IÉ«ëdG √òg ÅWÉîdG ∫Éæj ¿r GC
í°Vƒ«d ,ºjó≤dG ó¡©dG »a Óé°ùe ÉKOÉM í«°ùŸG πª©à°SG ,z?Gòg ¿ƒµj ¿r GC øµªj
ø˘µ˘ª˘jh .9-4:21 Oó˘©˘dG ô˘Ø˘°S CGô˘bCG .Ió˘jó÷G IO’ƒ˘dG QÉ˘˘«˘ à˘ NG ø˘˘µ˘ ª˘ j ∞˘˘«˘ c
ìÉ°†jEG É¡fC’ ,√ÉÑàf’Gh ΩÉªàg’G ó°TCG ≥ëà°ùJ ,äÉª∏c ™Ñ°ùH çOÉëdG ¢ü«î∏J
.á«fÉK ódƒj ¿r GC ÅWÉîdG øµªj ∞«c øY ¢UÉîdG í«°ùªdG
ÉC £NCG Gòµg ,ºjó≤dG ¬∏dG Ö©°T ÉC £NCG Éªc .(5:21 Oó©dG ôØ°S) .á«£ÿG
.(23:3 á«ehQ) π©ØdGh ∫ƒ≤dGh ôµØdÉH ¬∏dG ó°V áaÉc …ô°ûÑdG ¢ùæédG

•

âÑ∏L ,ºjó≤dG ¬∏dG Ö©°T á«£N ¿q GC Éªch (6:21 Oó©dG ôØ°S) áfƒæjódG
’ÉªLEG á«£îdG ≈∏Y ¬£î°S ¬∏dG ø∏YCG Gòµg ,ádOÉ©dG ¬∏dG áfƒæjO º¡«∏Y
.(23:6 á«ehQ h18:36 ÜƒjCG h18:1 á«ehQ)

•

É¡H GƒaôàYGh ,º¡à«£N ºjó≤dG ¬∏dG Ö©°T ≥≤ëJ .(7:21 Oó©dG ôØ°S) .áHƒàdG
øY ÉéJÉf øgòdG »a Gô««¨J øª°†àJ »gh ,áHƒàdG »g √òg .É¡JôØ¨e GƒÑ∏Wh
Üƒàj ¿r GC ÅWÉîdG ôeCÉj ¬∏dG ¿q GE .∫ÉªYC’G »a ô««¨àH GôgÉXh √ÉéJ’G »a ô««¨J
.(15:1 ¢ùbôe h21 ,20 h31 ,30:17 ∫ÉªYCG h3:13 Ébƒd)

•

≥jôW ≈°Sƒªd ¬∏dG ø∏YCG Éªc .zÜôdG ∫É≤a{ .(8:21 Oó©dG ôØ°S) .¿ÓY’G
¬˘≤˘jô˘W É˘æ˘d ¬˘∏˘dG ø˘∏˘YCG Gò˘µ˘g ,äÉ˘«˘ë˘dG º˘¡˘à˘Zó˘d ø˘˘jò˘˘dG ∂Ä˘˘dhC’ ¢UÓ˘˘î˘ dG
.(9 ,8:10 á«ehQ h17,15:3 ¢ShÉKƒª«J 2) ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG »a ¢UÓî∏d

•

≈∏Y â©aQh , á«°SÉëf á«M â©æ°U ó≤d .(9 ,8:21 Oó©dG ôØ°S) .ÒHóàdG
≈°Sƒe ™aQ Éªch (14:3 ÉæMƒj πHÉb) Ö©°ûdG º«îe »a ™«ªédG øe iCGôe
¢UÓîdG ó©«d ,Ö«∏°üdG ≈∏Y í«°ùªdG ™aôjo ¿r GC »¨Ñæj Gòµg ,á«°SÉëædG á«ëdG

•
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het tentenkamp van het volk waren (Johannes 3:14). En zoals
Mozes de koperen slang verhoogde, zo moest ook de Christus
op het kruis verhoogd worden tot redding van het menselijk
geslacht dat door de zonde is “gebeten”. Op het kruis droeg
Christus onze zonden, en nam onze plaats in en droeg het
gehele oordeel dat een gevolg was van onze zonden. Door zijn
dood voldeed Hij aan al GODS eisen tegen de zondaar. En
GOD heeft getoond dat Hij het offer van zijn Zoon in de plaats
van zondaren heeft aanvaard, door Hem uit de doden op te
wekken (Jesaja 53:5,6; 1 Corinthiërs 15:1-4; Romeinen 5:7,8)
• de voorwaarde (Numeri 21:8). “Als hij haar aanziet ...“. Dat de
koperen slang werd verhoogd - dat op zich heeft hen niet
gered. Want ieder die gebeten was moest zien om te leven. Het
feit dat Christus voor onze zonde is gestorven en al het werk
heeft volbracht dat voor onze redding nodig was, dat verlost
geen enkele zondaar die niet persoonlijk in Christus gelooft en
op Hem vertrouwt als zijn persoonlijke Verlosser en Hem
erkent als Heer van zijn leven. Dit is wat onze Heiland bedoelde toen Hij zei “Opdat ieder die in Hem gelooft ... het eeuwige
leven heeft” (Johannes 3:16). En zoals GOD niet van het gebeten volk heeft gevraagd om te bidden, of een beslissing te
nemen of een prijs te betalen of een goed werk te doen om de
redding te verdienen, zo spoort GOD de zondaars aan om te
erkennen dat zij Christus nodig hebben en om volledig op zijn
werk te vertrouwen en Hem in geloof te ontvangen als hun
eigen persoonlijke Verlosser (Johannes 1:12; Handelingen
12:38,39; Efeziërs 2:8,9)
• het resultaat (Numeri 21:9). “Hij zal leven”. Op het moment
dat iemand die gebeten was (en al als dood was) zag, ontving
hij het nieuwe leven en was het alsof hij opnieuw was geboren.
Op het moment dat de verloren, schuldige zondaar gelooft dat
Christus voor zijn zonden is gestorven, en Hem persoonlijk als
zijn Verlosser aanneemt, ontvangt hij ook het geestelijke, eeuwige leven en woont de Heilige Geest in hem. Ook krijgt hij deel
aan de goddeljke natuur en wordt hij van boven geboren of
anders gezegd: hij wordt vernieuwd. Dit is de wedergeboorte
waarvan Christus verklaart dat die absoluut noodzakelijk is
om het Koninkrijk van GOD te zien en er binnen te gaan.
26

,ÉfÉjÉ£N ´ƒ°ùj πªM Ö«∏°üdG ≈∏©a .á«£îdÉH Æhó∏ªdG …ô°ûÑdG ¢ùæé∏d
™«ªL ≈ah ¬JƒªHh .ÉfÉjÉ£N øY áéJÉædG áfƒæjódG πc πªàMGh ,ÉæfÉµe òNCGh
,IÉ£îdG øe ’óH ¬æHG áë«HP ¬dƒÑb ¬∏dG ô¡XCG óbh .ÅWÉîdG øe ¬∏dG Ö«dÉ£e
h 41:15 ¢SƒãfQƒc 1 h6 ,5:53 AÉ«©°TEG) äGƒeC’G ø«H øe ¬àeÉbEÉH
.(8 ,7:5 á«ehQ
á«°SÉëædG á«ëdG ™aQ ¿q GE .zô¶f . . . øe πc{ .(8:21 Oó©dG ôØ°S) .•ô°ûdG
¿q GE .É«ë«d ô¶æj ¿r GC Æhó∏e Oôa πc ≈∏Y »¨Ñæj ¿Éc πH º¡°ü∏îj ºd ¬JGòH
’ Éæ°UÓîd ΩR’ πªY πc ¬ª«ªàJh ÉfÉjÉ£N πLC’ í«°ùªdG äƒe á≤«≤M
¬°ü∏îªc ¬«∏Y óªà©jh ,í«°ùªdÉH É«°üî°T øeDƒj ºd Ée ,ÅWÉN …
q GC ¢üq∏îj
øe πc{ :∫Éb ø«M ,Éæ°ü∏îe √ÉæY Gògh .¬JÉ«ëd ÉHQ ¬H ±ôà©jh »°üî°ûdG
Ö∏£j ºd ¬∏dG q¿CG Éªch .(16:3 ÉæMƒj) zájóHC’G IÉ«ëdG ¬d ¿ƒµJ . . ¬H øeDƒj
áæ°ùM ’ÉªYCG πª©j hCG ÉæªK ™aój hCG …ƒæj hCG »∏°üj ¿r GC , Æhó∏ªdG Ö©°ûdG øe
≈dEG º¡àLÉëH ±GôàY’G ≈∏Y IÉ£îdG ¬∏dG åëj Gòµg .¢UÓÿG ≥ëà°ù«d
¿ÉªjE’ÉH √ƒ∏Ñ≤j ¿r GC h ,¬∏ªY ≈∏Y á«∏µdÉH Ghóªà©j ¿r GC ≈∏Y º¡ãëjh ,í«°ùªdG
h 39 ,38:12 ∫ÉªYCG h 12:1 ÉæMƒj (¢UÉîdG »°üî°ûdG º¡°ü∏îªc
.(9 ,8:2 ¢ù°ùaCG

•

…òdG) Æhó∏ªdG OôØdG ô¶æj ÉªdÉM ,zÉ«ëj{ .(9 21 Oó©dG ôØ°S) .áé«àædG
øeDƒªdG ÉªdÉM Gòµgh .á«fÉK ódh ¬fCÉc ¿Éµa , IójóL IÉ«M ∫Éf (â«ŸÉc ¿Éc
¬°ü∏îªc ¬∏Ñ≤jh ,√ÉjÉ£N πLC’ äÉe í«°ùªdG ¿q GC ,º«KC’G ∂dÉ¡dG ÅWÉîdG
ô«°üjh ,¬«a ¢Só≤dG ìhôdG øµ°ùjh ,ájóHC’Gh á«MhôdG IÉ«ëdG ∫Éæj ,¢UÉîdG
√òg . Oóéàj ôNBG ≈æ©ªH hCG ,¥ƒa øe ódƒj Gòµgh .á«¡dE’G á©«Ñ£∏d Éµjô°T
äƒµ∏e ájDhôd ÉªàM ájQhô°V É¡fCG í«°ùªdG ø∏YCG »àdG ,IójóédG IO’ƒdG »g
.¬dƒNOh ¬∏dG

•
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2. Wanneer kan de mens wedergeboren worden?
De wedergeboorte vindt plaats op het moment dat de schuldige zondaar naar Christus ziet en op Hem vertrouwt als zijn Heer en
Verlosser. Waarom stopt u op dit moment niet met uw eigen inspanningen om uzelf te redden? Waarom komt u niet - NU - waar u ook
bent en zoals u bent - om uw vertrouwen op de Persoon van de Zoon
van GOD te stellen, en op het werk te vertrouwen dat Hij voor u
heeft gedaan? ~2 Corinthiërs 6:1,2; Hebreeën 4:7).

?á«fÉK ódƒj ¿r GC ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj ≈àe 2
,í«°ùªdG ≈dEG º«KC’G ÅWÉîdG É¡«a ô¶æj »àdG á¶ë∏dG »a çóëJ IójóédG IO’ƒdG ¿q GE
¢UÓîd á°UÉîdG n∑Oƒ¡L ∫òH øY ¿B’G ∞µJ ’ GPÉª∏a .¬d É°ü∏îeh ÉHQ √óªà©jh
,¬∏dG øHG ¢üî°T ≈∏Y óªà©Jh ,âfCG Éªch nâfCG Éªã«M , ¿B’G »JCÉJ ’ GPÉªd ? n∂°ùØf
.(7:4 ø««fGôÑYh2 ,1:6 ¢SƒãfQƒc 2) ∂
n ∏LC’ ¬∏c ¬∏ªY …òdG ¬∏ªY ≈∏Y πµàJh

LES 8

øeÉãdG ¢SQódG

DE REDDING

¢UÓîdG

Het onderwerp “redding” staat in nauw verband met het onderwerp
“wedergeboorte”. Bij de wedergeboorte hebben we in het bijzonder te
maken met de noodzaak, de oorsprong in de aard van het geestelijke
leven. Het zijn allen zaken die van GOD zijn en die alle mensen nodig
hebben. Het woord “redding” duidt op de gevolgen en reikwijdte van
de verlossing die GOD in Christus bereidde. In het volgende schenken
we aandacht aan zeven zaken die met de redding in verband staan.

≥∏©àJ Éªæ«Ña ,IójóédG IO’ƒdG ´ƒ°VƒªH É≤«Kh ÉWÉÑJQG §ÑJôe ¢UÓîdG ´ƒ°Vƒe ¿q GE
QƒeC’G ,É¡à©«ÑWh ÉgQó°üeh á«MhôdG IÉ«ëdG IQhô°†H ¢Uƒ°üîdG ≈∏Y IójóédG IO’ƒdG
PÉ≤fE’G ∫Ééeh èFÉàf ≈dEG ô«°ûJ ,z¢UÓN{ áª∏c ¿q ÉE a .¬∏dG øe ¢SÉædG ™«ªL êÉàëj »àdG
.¢UÓîdÉH ≥∏©àJ QƒeCG á©Ñ°S »a åëÑf »∏j Ée »ah .í«°ùªdG »a ¬∏dG √óYCG …òdG

1. De definitie van redding.
Het woord “redding” betekent eenvoudigweg “bevrijding” en wordt
gewoonlijk gebruikt om de daad te beschrijven waarmee iemand uit
een gevaar wordt gered dat hem bedreigt. We zeggen dat iemand
van verdrinking of uit het vuur wordt gered. In ieder geval gaat het
om drie dingen:
1. de persoon die redding nodig heeft verkeert in doodsgevaar.
2. iemand zag het gevaar waarmee de persoon werd bedreigd en
ging hem bevrijden.
3. de redder slaagde in zijn opzet en bevrijdde die persoon uit zijn
gevaarlijke situatie en “redde hem” zo.
De woorden “hij redde”, “hij werd gered”, “redder”, “geredde”, en
“redding” worden vele keren in de Bijbel gebruikt en hebben in
geestelijke zin precies dezelfde betekenis.

.¢UÓîdG ∞jô©J 1
ò≤æjo ¬H …òdG πª©dG ∞°Uƒd IOÉY πª©à°ùJh ,PÉ≤fEG Oôée ¢UÓîdG áª∏c »æ©J
»ah...≥jôëdG øe hCG ,¥ô¨dG øe ¢ü∏N É°üî°T ¿q GC ,∫ƒ≤f .√Oó¡àj ô£N øe ¢üî°T
:QƒeCG áKÓãH ºq∏°ùoj ádÉM πc
äƒªdG ô£N »a ¿Éc ¢UÓî∏d êÉàëªdG ¢üî°ûdG ¿q GE 1
.√PÉ≤fE’ ÖgPh ¢üî°ûdG ∂dòH ¥óëªdG ô£îdG iCGQ ºgóMCG ¿q GE 2
Gòµgh ,Iô£îdG ¬àWQh øe ¢üî°ûdG ∂dP ò≤fCGh ,¬àª¡e »a íéf ò≤æªdG ¿q GE 3
.z¬°ü∏N{
»a Iô«ãc äGôe πª©à°ùJ z¢UÓN{h z¢ü∏ﬂ{h z¢ü∏N{h z¢ü∏îj{ äÉª∏µdÉa
.»MhQ ≈æ©e »a iõ¨ªdG ¢ùØf ÉeÉªJ É¡dh ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG

2. De noodzaak van redding.
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De noodzaak van redding vloeit voort uit twee feiten, die ieder
onder ogen moet zien:
a. Het feit van de zonde van de mens. In de voorgaande les bestudeerden we de geestelijke toestand waarin alle mensen van nature verkeren en we wezen erop dat ieder menselijk wezen dat op
de wereld komt, een zondige natuur heeft die hem vanaf zijn
geboorte tot zondaar maakt. Deze zondige aard komt mettertijd
aan het licht, door de zondige gedachten, woorden en daden en
door de vijandige houding tegenover GOD. De Bijbel maakt dit
volkomen duidelijk (Romeinen 5:12,18,19; 6:16; 8:5-8; Genesis 6:5;
Efeziërs 2:1-3; 2 Corinthiërs 4:3,4; Jesaja 53:6; Jeremia 17:9; Marcus
7:20-23; Romeinen 1:21-32; 3:19-23). Uit al deze verzen van de
Bijbel wordt het voor iedereen duidelijk dat de mens:
• zondig is en vergeving nodig heeft
• verloren is en nodig heeft gevonden te worden
• tot de dood is veroordeeld en bevrijding nodig heeft
• schuldig is en vrijspraak nodig heeft
• geestelijk dood is en leven nodig heeft
• blind is en verlichting nodig heeft
• slaaf is en bevrijd moet worden.
Hierdoor is de mens dus volkomen onmachtig om zichzelf te
redden.
b. Het feit van GODS rechtvaardigheid. GOD is heilig, en het kan
niet anders dan dat Hij de zonde straft. Hij heeft zijn haat tegen
de zonde bekendgemaakt en zijn vonnis over hen die in hun zonden sterven; dit betekent eeuwige verbanning uit de tegenwoordigheid van GOD (Johannes 8:21,24; Marcus 9:43-48; Lucas 16:2231; Judas 11-13; Openbaring 20:11-15). Het resultaat is duidelijk:
zolang de mens zondig is en GOD rechtvaardig, zal de mens
bevrijding nodig hebben en redding van de straf op zijn zonden
en moet hij uitroepen: “Wat moet ik doen om behouden te worden?” (Handelingen 16:30,31).
3. De voorzieningen.
Het evangelie is het geweldige nieuws dat GOD in zijn wonderbare genade deze redding overvloedig heeft bereid in de Persoon en het werk van
zijn geliefde Zoon. Het evangelie leert ons duidelijk twee dingen:
a. Christus kwam om zondaren te redden (Matthéüs 1:21). De
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.¢UÓîdG IQhô°V 2
.¢üî°T πc Éª¡¡LGƒj ¿r GC »¨Ñæj ,ø«à≤«≤M øY áªLÉf ¢UÓîdG IQhô°V ¿q GE
™«ªéd á«MhôdG ádÉëdG ≥HÉ°ùdG Éæ°SQO »a ÉæãëH ó≤d .¿É°ùfE’G á«£N á≤«≤M GC
ºdÉ©dG ≈dEG »JCÉj …ô°ûH øFÉc πc ¿q GC ≈dEG Éfô°TCGh ,á«©«Ñ£dG á«MÉædG øe ¢SÉædG
øeõdG ™e ô¡¶J áÄWÉîdG á©«Ñ£dG √ògh .IO’ƒdÉH ÉÄWÉN ¬∏©éJ áÄWÉN á©«ÑW ¬«ah
¢Só≤ªdG ÜÉàµdGh .¬∏d IhGó©dG √ÉéJÉHh áÄWÉîdG ∫ÉªYC’Gh ∫GƒbC’Gh QÉµaC’ÉH
øjƒµJ h18-5:8 h16:6,19,18 ,12:5 á«ehQ) ΩÉJ AÓéH Gòg í°Vƒj
9:17 É«eQEG h6:53 AÉ«©°TEG h4 ,3:4 ¢SƒãfQƒc 2 h31:2 ¢ù°ùaCG h5:6
øe ™«ªé∏d í°†à«a .(23-19:3 h32-21:1 á«ehQh23-20:7¢ùbôeh
:¿É°ùfE’G ¿q GC √òg ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG äÉjBG
.¿GôØ¨dG ≈dEG êÉàëj ÅWÉN •
.óLƒj ¿r GC ≈dEG êÉàëj •
.PÉ≤fE’G ≈dEG êÉàëj äƒªdÉH ¬«∏Y Ωƒµëe •
.ƒØ©dG ≈dEG êÉàëj Öfòe •
.IÉ«◊G ≈dEG êÉàëj ,É«MhQ â«e •
.IQÉfE’G ≈dEG êÉàëj ≈ªYCG •
.ôjôëàdG ≈dEG êÉàëj óÑY •
.¬°ùØæH ¬°ùØf ¢ü«∏îJ øY á«∏µdÉH õLÉY ¿É°ùfE’G ¿q ÉC a Gòµgh
¬∏dG ø∏YCG óbh ,á«£îdG ≈∏Y ÖbÉ©j ¿r GC óH ’h , ¢Shób ¬∏dG ¿q GE .¬∏dG ôH á≤«≤M Ü
»æ©j Gògh .ºgÉjÉ£N »a ¿ƒJƒªj øjòdG ™«ªL ≈∏Y ¬ªµMh ,á«£î∏d ¬à«gGôc
Ébƒdh 48-43:9 ¢ùbôeh 24,21:8 ÉæMƒj) ¬∏dG Iô°†M øe …óHC’G »ØædG
áë°VGƒdG áé«àædÉa .(15-11:20 ÉjDhQh13:11 GPƒ¡jh 31-22:16
PÉ≤fE’G ≈dEG êÉàëj ¿É°ùfE’G ¿q ÉC a ,GQÉH ¬∏dG ΩGO Éeh ,ÉÄWÉN ¿É°ùfE’G ΩGO Ée ,√òg »g
»µd π©aCG ¿r GC »¨Ñæj GPÉe{ :ñô°üj ¿r GC »¨Ñæjh ,√ÉjÉ£N áHƒ≤Y øe ¢UÓîdG hCG
.(31 ,30:16 ∫ÉªYCG) z? ¢ü∏NCG
.¢UÓîdG ÒHóJ 3
Gòg AÉî°ùH óYCG ób ,áÑ«é©dG ¬àª©f »a ¬∏dG ¿q ÉC H , º«¶©dG ôÑîdG ƒg π«éfE’G ¿q GE
: øjôeCG ìƒ°VƒH π«éfE’G Éæª∏©jh .¬∏ªYh Ö«ÑëdG ¬æHG ¢üî°T »a ¢UÓîdG
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eeuwige Zoon van GOD, de gelijke van de Vader en de Heilige
Geest, is vlees geworden om te voorzien in de verlossing (Johannes
3:16,17; Marcus 10:45; Matthéüs 9:12,13; Johannes 10:11 en 15-18).
b. In deze redding werd tot GODS volledige genoegdoening,
voorzien door de dood en opstanding van Christus.
Toen Christus aan het kruis hing, nam Hij volledig de
verantwoordelijkheid voor onze overtredingen en zonden op
zich. Hij droeg onze zonden in zijn eigen lichaam en stierf als
plaatsvervangend Offer voor ons, zondaren. Heel het oordeel van
GOD over de zonde trof Hem en aan al GODS rechtvaardige eisen
tegen de zondaar werd volledig voldaan. GOD toonde dat Hij het
offer van Christus volledig aanvaard had door Hem uit de doden
op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te plaatsen (1
Corinthiërs 15:1-4; 2 Corinthiërs 5:21; 1 Petrus 2:24; Jesaja 53:5;
Romeinen 5:6-9; Handelingen 4:10-12; 5:31; 17:31).
4. De voorwaarde tot redding.
Nu Christus dan door Zichzelf ten offer te brengen, het vereiste werk
heeft volbracht tot redding van de zondaar, wat moet de zondaar nu
doen om deze redding te ervaren?
a. Hij moet zich bekeren. Bekering bestaat eenvoudig uit een verandering van denken, die resulteert in een andere houding
tegenover zonde, tegenover zichzelf, tegenover de Redder en de
redding. En dit brengt op haar beurt een verandering van
gedrag teweeg (Lucas 13:3; Handelingen 17:31; 20:21).
Onverschilligheid maakt plaats voor een vurig verlangen naar
verlossing en zijn trots verandert in nederigheid en zijn zelfvoldaanheid verandert in duidelijke erkenning van zijn toestand
van zwakheid en hopeloosheid en dat hij de hel heeft verdiend.
b. Hij moet het evangelie geloven. Het getuigenis van GOD over
de Persoon en het werk van Christus (1 Johannes 5:9,10); als verloren, schuldige zondaar moet hij geloven dat Christus voor
hem persoonlijk stierf en dat Christus zijn zonden droeg en zijn
plaats innam en geheel het werk dat nodig was voor zijn redding heeft volbracht (Romeinen 4:5).
c. Hij moet persoonlijk de Heer Jezus Christus aannemen als
zijn eigen Redder, geheel uit vrije wil, en Hem voortaan belijden als de enige Heer van zijn leven (Johannes 1:12; Romeinen
10:9,10; Johannes 3:16; 5:24; 6:47; Efeziërs 1:13). Dit is de beslis29

.(21:1 ≈àe) IÉ£îdG ¢ü∏î«d AÉL í«°ùªdG ¿q GE GC
¢UÓîdG ó©«d Gó°ùL QÉ°U ¢Só≤dG ìhôdGh ÜBÉH …hÉ°ùªdGh »dRC’G ¬∏dG øHG ¿q GE
,11:10 ÉæMƒjh13,12:9 ≈àeh15:10 ¢ùbôeh17 ,16:3 ÉæMƒj)
.(18-15
.áeÉàdG ¬∏dG IÉ°Vôªd ¬àeÉ«bh í«°ùªdG äƒªH óYCG ób ¢UÓîdG Gòg ¿q GE Ü
áeÉàdG á«dhDƒ°ùªdG ¬≤JÉY ≈∏Y òNCG ¬JOGQEÉH Ö«∏°üdG ≈∏Y í«°ùªdG ≥∏Y Éeóæ©a
ÉæY É°VƒY áë«Hòc äÉeh ¢UÉîdG √ó°ùL »a ÉfÉjÉ£N πªëa ÉfÉjÉ£Nh ÉæHƒfòd
ΩÉªàdÉH â«ahh ,á«£îdG ≈∏Y ¬∏dG áfƒæjO ¬«∏Y â∏M Gòµgh .IÉ£îdG øëf
áë«Hòd ΩÉàdG ¬dƒÑb ¬∏dG ô¡XCG óbh .ÅWÉîdG ≈∏Y áÑJôàªdG ádOÉ©dG ¬∏dG Ö«dÉ£e
h 41:15 ¢SƒãfQƒc 1) ¬æ«ªj øY ¬°Sƒ∏Lh äGƒeC’G øe ¬àeÉbEÉH √òg í«°ùªdG
96:5 á«ehQh 5:53 AÉ«©°TEG h24:2 ¢Sô£H 1h 21:5 ¢SƒãfQƒc 2
.(31:17 ,31:5 ,12-10:4 ∫ÉªYCGh
¢UÓîdG •hô°T 3
GPÉªa ,ÅWÉîdG ¢UÓîd Üƒ∏£ªdG πª©dG πc ¬°ùØf áë«HòH πªcCG ób í«°ùªdG ΩGO Ée
?¢UÓîdG Gòg ôÑàî«d ÅWÉîdG πª©j r¿GC »¨Ñæj
»a ô««¨J øY ÉC °ûæj …òdG øgòdG ô««¨J §≤a áHƒàdG πª°ûJh .Üƒàj ¿CG »¨Ñæj GC
»a ô««¨àH ô¡¶j √QhóH Gògh .¢UÓîdGh ¢ü∏ıGh ,¢ùØædGh á«£îdG √ÉéJ ∞bƒdG
ÅWÉîdG I’ÉÑe ’ ∫ƒëààa .(21:20 ,31:17 ∫ÉªYCG h3:13 Ébƒd ) πª©dG
±GôàYG ≈dEG ¬°ùØæH √OGóàYGh ™°VGƒJ ≈dEG √DhÉjôÑch ¢UÓî∏d áë∏e áÑZQ ≈dEG
.ºæ¡éd ¬bÉ≤ëà°SGh ¬°SDƒHh √õéY ádÉëH íjô°U
ÉæMƒj 1) ¬∏ªYh í«°ùªdG ¢üî°T øY ¬∏dG IOÉ¡°ûH r…GC ,π«éfE’ÉH øeDƒj ¿r GC »¨Ñæj Ü
É«°üî°T ¬æY äÉe í«°ùªdG ¿q GC øeDƒj ¿r GC »¨Ñæj º«KCG ∂dÉg ÅWÉîch .(10,9:5
Üƒ∏£ªdG πª©dG ™«ªL πªcCG ¬JƒªHh , ¬fÉµe òNCGh √ÉjÉ£N πªM í«°ùªdG ¿q GC h
.(5:4 á«ehQ) ¬°UÓîd
¢UÉîdG ¬°ü∏îªc ¬JOGQEG ¢†ëªH í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG πÑ≤j ¿r GC »¨Ñæj ê
á«ehQh12:1 Éæ˘Mƒ˘j) óMhC’G ¬JÉ«˘M Üô˘c ¬˘H ±ô˘à˘©˘j º˘K ø˘eh É˘«˘°üî˘°T
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sende daad.
Wilt u niet nu met uw hele hart zeggen: “0, Heer Jezus Christus, ik
erken dat ik een schuldige, verloren zondaar ben, maar ik geloof dat
U mijn zonden hebt gedragen en voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik rust nu volkomen in Uw volbrachte werk en ik ontvang U als
mijn persoonlijke Verlosser. Van nu af aan zal ik U belijden als Heer
en Meester van mijn leven”. Dit is de betekenis van “Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus” (Handelingen 16:31).
5. De zekerheid van redding.
Hoe kan de mens zeker weten dat hij gered is? Wij antwoorden, zonder te twijfelen: door het Woord van GOD. GOD zegt duidelijk dat
iedere ziel die op zijn Zoon vertrouwt, vergeving ontvangt, gered
wordt en het eeuwige leven krijgt en voor eeuwig behouden is
(Handelingen 13:38; 1 Johannes 2:12; Efeziërs 2:8; 1 Corinthiërs 6:11;
1 Johannes 5:13; Romeinen 5:1 en 8:1; Johannes 10:27-30).
6. De reikwijdte van de redding.
De redding heeft drie aspecten: verleden, heden en toekomst.
a. Het verleden. De redding van de straf op de zonde die er het
gevolg van was. Omdat Christus de volledige straf voortvloeiend
uit onze zonden heeft gedragen, is de gelovige bevrijd van de verschrikkelijke gevolgen van de zonde (Johannes 5:24; Romeinen 8:1).
b. Het heden. De redding van de macht en de heerschappij van de
zonde; Door de komst en de inwoning van de Heilige Geest in de
gelovige en de gave van de goddeljke natuur, kan hij genieten van
de redding van de heerschappij van de zonde in zijn leven (1
Corinthiërs 6:19; 2 Petrus 1:3,4; Romeinen 6:1-14). Dit betekent
niet dat de gelovige niet kan zondigen. Verre van dat, want hij
heeft nog steeds zijn slechte natuur die “vlees” genoemd wordt;
maar het betekent dat, naarmate hij gebruik maakt van de middelen die GOD heeft bereid, de zonde niet meer de overheersende factor in zijn leven zal zijn. Deze redding in het heden hangt af van:
• het lezen, bestuderen en gehoorzamen van GODS Woord (2
Timotheüs 2:15).
• het voortdurend in contact blijven van de gelovige met GOD
door het gebed (Hebreeën 4:14-16).
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πª©dG ƒg Gòg .(13:1 ¢ù°ùaCG h47:6 ,24:5 ,16:3 ÉæMƒjh10 ,9:10
.º°SÉëdG
ÅWÉN »æfCG ±ôàYCG í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG É¡jCG{ n∂Ñ∏b πc øe ∫ƒ≤J ¿r GC ¿B’G ójôJ ÓaCG
¿B’G ÉfCÉa .Ö«∏°üdG ≈∏Y »æY â
n eh …ÉjÉ£N â
n ∏ªM ∂
n fCÉH øeDhGC »ææµdh ,∂dÉg º«KCG
±ôàYCÉ°S GóYÉ°üa ¿B’G øeh ,¢UÉîdG »°ü∏îªc ∂
n ∏ÑbCGh , πeÉµdG ∂∏ª©d ÉeÉªJ øÄªWCG
. z»JÉ«◊ Gó«°Sh ÉHQ n∂H
¢UÓîdG ø«≤j 5
áª∏c á£°SGƒH ,OOôJ …
r GC ¿hO ,Ö«éf ? ¢üq∏îe ¬fCG ócCÉàj ¿r GC ¿É°ùfEÓd øµªj ∞«c
IÉ«ëdG ∫ÉæJh ,¢ü∏îJh ,íeÉ°ùJ ¬æHÉH ≥ãJ ¢ùØf πc ¿q GC ìƒ°VƒH ø∏©j ¬∏dG ¿q GE .¬∏dG
1 h 8:2 ¢ù°ùaCGh12:2 ÉæMƒj 1h38:13 ∫ÉªYCG) óHC’G ≈dEG øeDƒJh ájóHC’G
.(30-27:10 ÉæMƒjh 1:8 ,1:5 á«ehQh13:5 ÉæMƒj 1h 11:6 ¢SƒãfQƒc
¢UÓîdG ∫É› 6
.πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdGh »°VÉªdG ,mìGƒf çÓK hP ô¡¶e ¢UÓî∏d
.É¡éFÉàf hCG á«£îdG ÜÉ≤Y øe ¢UÓîdG - »°VÉªdG GC
ò≤fCG ób øeDƒªdG ¿q ÉC a ,ÉfÉjÉ£N øY ºLÉædG ΩÉàdG ÜÉ≤©dG πªàMG ób í«°ùªdG ¿q GC ÉÃ
.(1:8 á«ehQ h24:5 ÉæMƒj) áØ«îªdG á«£îdG ÖbGƒY øe
.É¡fÉ£∏°S hCG á«£îdG Iƒb øe ¢UÓîdG - ô°VÉëdG Ü
™àªàdG ¬æµªj ,á«¡dEG á©«ÑW ¬FÉ£YEGh øeDƒªdG »a ¢Só≤dG ìhôdG ≈æµ°ùd ô¶ædÉH
¢Sô£H 2 h19:6 ¢SƒãfQƒc 1) ¬°ùØf ≈∏Y á«£îdG ¿É£∏°S øe ¢UÓîdÉH
É°TÉM - Å£îj ¿r GC øµªj ’ øeDƒªdG ¿q GC »æ©j Gògh .(14-1:6 á«ehQh 4,3:1
Ée Qó≤H ¬fCG »æ©j πH ,zó°ù÷G{ IƒYóªdG Iôjô°ûdG á©«Ñ£dG ∂∏ªj ∫Gõj ’ ¬fC’ ,
»a §∏°ùàªdG πeÉ©dG áÄ«£ÿG ¿ƒµJ ’ .¬∏dG ÉgóYCG »àdG πFÉ°SƒdG øe ó«Øà°ùj
≈∏Y ∞bƒàj ô°VÉëdG ¢UÓîdG Gògh ,¬JÉ«M
(15:2¢ShÉKƒª«J 2) É¡àYÉWEGh É¡°SQOh ¬∏dG áª∏c IAGôb •
.(16-14:4 Ú«fGÈY) IÓ°üdÉH ¬∏dÉH ºFGO ∫É°üJG ≈∏Y øeDƒªdG ¿ƒc •
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• de overgave van zijn lichaam aan GOD om een rechtvaardig en
nuttig leven te leiden (Romeinen 6:13; 12:1,2)
• het onmiddellijk belijden aan GOD en afstand doen van alle
bewuste zonde (1 Johannes 1:8,9; Titus 2:11-15).
c. De toekomst. De redding van de aanwezigheid en het doen van
zonde. Dit zal gebeuren bij de tweede komst van Christus als Hij
de doden zal opwekken en de levenden zal veranderen, zodat ze
lichamen zullen hebben die niet meer aan zonde, verval en dood
onderworpen zullen zijn. Dit is het laatste aspect van de redding
die wij verwachten (Hebreeën 9:28; 1 Thessalonicenzen 4:13-18).
7. De gevolgen van de redding.
Dat zijn er veel (Efeziërs 1:3-14). We zullen er enkele uitkiezen:
a. Vrede met GOD (Romeinen 5:1). De gelovige is niet meer in vijandschap met GOD.
b. In genade aanvaard door GOD in Christus (Efeziërs 1:6).
c. Blijdschap in GOD als zijn kinderen (Romeinen 5:10,11; 8:14-17;
Galaten 3:26; 4:7).
d. Leven voor GOD (2 Corinthiërs 5: 14,15; Galaten 2:20; 1 Petrus
4:2-5).
e. GOD dienen door goede werken en door van Hem te getuigen
(Efeziërs 2:10; Matthéüs 5:16; Marcus 16:15,16).
f. Aanbidden en lofprjzen van GOD en het gebed tot GOD
(Johannes 4:23,24; Hebreeën 10:19-23; 13:15; 4:14-16).
g. Een eeuwig huis in de hemel (Johannes 14:1-3; Openbaring 22:5).
Moge iedere lezer niet rusten, voordat hij op gezag van GODS
Woord zeker is, dat hij voor eeuwig behouden is.
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( 2,1:12 ,13:6 á«ehQ) Ió«Øeh IQÉH IÉ«ëd ¬∏d √ó°ùL øeDƒªdG º«∏°ùJ •
9 ,8 :1 ÉæMƒj1) áahô©e á«£N πc øY OÉ©àH’Gh ¬∏d GQƒa ±GôàY’G •
.(15-11:2 ¢ù£«Jh
.É¡HÉµJQG hCG á«£îdG OƒLh øe ¢UÓîdG - πÑ≤à°ùŸG ê
≈àM AÉ«MC’G ô«¨jh äGƒeC’G º«≤j ÉeóæY á«fÉK í«°ùªdG A»ée óæY Gòg çóë«°S
ô«NC’G ô¡¶ªdG ƒg Gòg .äƒªdGh OÉ°ùØdGh á«£î∏d á∏HÉb ô«Z OÉ°ùLCG º¡d ¿ƒµj
.(18-13:4 »µ«fƒdÉ°ùJ 1h 28:9 Ú«fGÈY) √ô¶àæf …òdG ¢UÓî∏d
.¢UÓîdG èFÉàf 7
:É¡°†©H QÉàîæ°Sh ,(14-3:1 ¢ù°ùaCG ) Iô«ãc É¡fEG
.¬∏dG ™e IhGóY »a øeDƒªdG ¢ù«d .(1:5 á«ehQ) ¬∏dG ™e ΩÓ°ùdG GC
.(6:1 ¢ù°ùaCG) í«°ùªdG »a ¬∏dG ΩÉeCG ∫ƒÑ≤dG Ü
h 36:3 á«WÓZ h17-14:8 h11 ,10:5 á«ehQ) √O’hCÉc ¬∏dÉH êÉ¡àH’G ê
.(7:4
.(5-2:4 ¢Sô£H 1 h20:2 á«WÓZ h15,14:5 ¢SƒãfQƒc 2) ¬∏d IÉ«ëdG O
h 16:5 ≈àeh 10:2 ¢ù°ùaCG) ¬∏d IOÉ¡°ûdGh áæ°ùëdG ∫ÉªYC’ÉH ¬∏dG áeóN √
.(16 ,15:16 ¢ùbôe
23-19:10 Ú«fGÈYh 24,23:4 ÉæMƒj) ¬∏d IÓ°üdGh í«Ñ°ùàdGh IOÉÑ©dG h
.(16-14:4 h15:13 h
.(5:22 ÉjDhQh 3-1:14 ÉæMƒj) AÉª°ùdG »a …óHCG ¿Éµe R
.óHC’G ≈dEG ¢üq∏îe ¬fCG , ¬∏dG áª∏c ¿É£∏°ùH ócCÉàj ≈àM ∫ÉH ¬d º©æj ’ , ÇQÉb πc â«d
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LES 9

™°SÉàdG ¢SQódG

DE GENADE

áª©ædG

1. Inleiding.
Al GODS handelen met het menselijk geslacht in deze tegenwoordige tijd is op basis van genade. Dit betekent, dat Hij de mensen - zonder dat zij dat verdienen - zijn gunst laat zien.
Het woord “genade” vinden we meer dan 160 keer in de Bijbel,
waarvan 128 keer in het Nieuwe Testament. In 1 Petrus 5:10 staat dat
GOD “de God van alle genade” is. En Christus wordt beschreven
als” vol van genade” (Johannes 1:14). De Heilige Geest wordt “Geest
van de genade” genoemd (Hebreeën 10:29). Zo zien we dat de drie
Personen van de Drieëenheid ten nauwste met elkaar verbonden zijn
in genade.
2. Definitie van genade.
Het woord “genade” dat in het Oude Testament wordt gebruikt,
betekent “zich vriendelijk neerbuigen tot een ondergeschikte”. In het
Nieuwe Testament betekent het “gunst, welwillendheid en
vriendelijkheid”. De volgende definities helpen ons om helder te
begrijpen wat genade is:
a. Genade is het betonen van liefde aan personen die het niet verdienen. GOD is liefde, maar als Hij die liefde betoont aan schuldige,
opstandige zondaren, dan is zijn liefde voor hen genade.
b. Liefde die omhoog ziet, is aanbidding en verering. Liefde die uitgaat naar het gelijke is vriendschap. Maar liefde die afdaalt naar
wat lager is, is genade.
c. De genade wordt zichtbaar doordat GOD ons niets dan liefde en
barmhartigheid betoont, terwijl wij niets dan toorn en het oordeel
verdienen. Het is dat GOD zich in zijn oneindige liefde naar ons
neerbuigt.
d. De genade blijkt uit het feit dat GOD het beste wat in de hemel is
geeft tot redding van het slechtste dat op de aarde is.
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áeó≤ªdG 1
¢SÉ°SCG ≈∏Y áªFÉb ô°VÉëdG âbƒdG »a …ô°ûÑdG ¢ùæédG ™e ¬∏dG äÓeÉ©e ™«ªL ¿q GE
.¬fƒ≤ëà°ùj ’ Ó°†a ¢SÉæ∏d ô¡¶jo ¬∏dG ¿q GC »æ©j Gògh ,áª©ædG
»a Iôe 128 É¡æe ,¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a Iôe 160 øe ôãcCG áª©ædG áª∏c óLƒJ
‘ í«°ùªdGh ,záª©f πc ¬dEG{ ¬∏dG ¿q GC 10:5 ¢Sô£H 1 »a óéf .ójóédG ó¡©dG
»a záª©ædG ìhQ { ¢Só≤dG ìhôdG ≈Yójh ,záª©f Aƒ∏‡{ ¬fCÉH ±ƒ°Uƒe 14:1 ÉæMƒj
Éæ«àe ÉWÉÑJQG á£ÑJôe çƒdÉã∏d áKÓãdG º«fÉbC’G ¿q GC iôf Gòµgh .29:10 Ú«fGÈY
.áª©ædÉH
.áª©ædG ∞jô©J 2
≈fOCG ƒg Ée ≈dEG ≥aôH AÉæëf’G{ »æ©J ,ºjó≤dG ó¡©dG »a á∏ª©à°ùªdG áª©ædG áª∏c ¿q GE
.zÉØ£dh Ó°†ah GOƒL{ »æ©J É¡fEÉa ,ójóédG ó¡©dG »ah .zÉeÉ≤e
.áª©ædG »g Ée ìÉ°†jEG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùJ á«dÉàdG äGójóëàdGh
,áÑëe ¬∏dG ¿q GE .É¡fƒ≤ëà°ùj ’ øjòdG ¢UÉî°TCÓd áÑëªdG QÉ¡XEG »g ,áª©ædG{ GC
¬àÑëe òÄæ«M ¿ƒµJ øjOôªàªdG áªKB’G IÉ£î∏d áÑëªdG ∂∏J íæªj ÉeóæY ¬æµdh
.záª©f º¡d
.ËôµJ hCG IOÉÑY »g ¥ƒa Ée ≈dEG ™∏£àJ »àdG áÑÙG{ Ü
.IOƒe »g ÉgGƒà°ùe ≈dEG ™∏£àJ »àdG áÑÙGh
.záª©f »¡a É¡fhO Ée ≈dEG ∫õæJ »àdG áÑëªdG ÉeCG
≥ëà°ùf ºd ÉeóæY áªMôdGh áÑëªdG iƒ°S Éæd ô¡¶j ºd ¬∏dG ¿q GC »a áª©ædG ô¡¶J{ ê
.zá«gÉæàe ô«Z áÑëe »a Éfƒëf ¬∏dG π«e É¡fEG .áfƒæjódGh Ö°†¨dG iƒ°S
≈∏Y Ée ô°TCG ¢UÓîd AÉª°ùdG »a Ée ø°ùMCG ¬∏dG AÉ£YEG »a áª©ædG ô¡¶J{ O
.z¢VQC’G
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3. Het contrast.
We moeten onderscheid maken tussen genade en werken. Als het in
het vermogen van de mens lag om de redding te verwerven door
goede werken, dan was de redding niets anders dan zijn loon
(Romeinen 4:4,5; 11:6). Maar GOD is de mens niets verschuldigd. De
redding is een vrije gave. Daarom moeten we onderscheid maken
tussen genade en wet. De mens wordt niet gered door de wet te
onderhouden, immers “door genade bent u behouden”. In het volgende wordt dit nog duidelijker:
• de wet komt met een werk dat gedaan moet worden;
de genade echter spreekt ons van een werk dat gedaan is.
• de wet zegt: “doe dit en u zult leven”.
De genade zegt: “ontvangt het leven en u zult doen”.
• de wet zegt: “U zult de Here, uw GOD liefhebben”.
De genade zegt: “Al zo lief heeft GOD de wereld gehad”
(Johannes 3:16). En “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst
heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19).
• de wet veroordeelt de beste mensen (Romeinen 3:19).
De genade redt de slechtsten (Romeinen 3:24; 4:5).
• de wet doet zonde kennen (Romeinen 3:20).
De genade maakt ons de redding bekend (Titus 2:11-13).
4. De noodzaak van de genade.
De mens is zondig. Hij is ongehoorzaam aan de heilige wet van
GOD. (Romeinen 3:23; Colossenzen 1:21)
Daarom verdient hij niets anders dan GODS oordeel. De mens staat
schuldig in het oordeel van GOD, omdat hij GODS heilige wet
gebroken heeft (Romeinen 3:19; Galaten 3:10; Jacobus 2:10).
Hierdoor rust de vloek van GOD op hem (Johannes 12:31-33; 3:18).
Omdat de mens GODS Zoon heeft verworpen en gedood, heeft hij
geen enkel recht meer tegenover GOD (Johannes 12:31-33; 3:18).
5. Redding door genade.
Als een mens behouden moet worden, dan moet dat gebeuren door
GODS genade. Maar GOD is heilig en kan de zonde niet over het
hoofd zien, maar Hij moet die straffen. Het evangelie deelt ons mee
hoe GOD de zondaren door genade kan verlossen, zonder dat Hij
ophoudt heilig te zijn. Christus droeg de toorn en het oordeel van
GOD over de zonde. Op basis van dit werk van Christus kan GOD
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øjÉÑàdG 3
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿É°ùfE’G áYÉ£à°SÉH ¿Éc ƒd ¬fEÉa , ∫ÉªYC’Gh áª©ædG ø«H ¥ôØf ¿r GC Öéj
5 ,4:4 á«ehQ) ¬JôLCG Oôée iƒ°S ¢UÓîdG ¿Éc Éªd áæ°ùëdG ∫ÉªYC’ÉH ¢UÓîdG
∂dòc .á«fÉ› áÑg ¢UÓîdGh ,Ée A»°ûH ¿É°ùfEÓd øjóe ô«Z ¬∏dG ¿q GE .(6:11 h
ºg πH ,¢SƒeÉædG ßØëH ¢SÉædG ¢ü∏îj ’ .¢SƒeÉædGh áª©ædG ø«H ¥ôØf ¿r GC Öéj
.ìÉ°†jE’G »a IOÉjR »∏j Éª«ah .z¿ƒ°ü∏ﬂ áª©ædÉH{
.¬∏ªY Ö∏£j πª©H ¢SƒeÉædG »JCÉj •
.ºJ ób πªY øY ÉfôÑîàa áª©ædG ÉeCG
.zÉ«ëàa Gòg π©aG{ ¢SƒeÉædG ∫ƒ≤j •
.zπ©Øàa IÉ«ëdG πf{ :∫ƒ≤æa áª©ædG ÉeCG
.zn∂¡dEG ÜôdG Ö–{ : ¢SƒeÉædG ∫ƒ≤j •
¬fC’ ¬Ñëf øëf{ h ,(16:3 ÉæMƒj) zºdÉ©dG ¬∏dG ÖMCG Gòµg{ :∫ƒ≤àa áª©ædG ÉeCG
.(19:4 ÉæMƒj 1) z’hCG ÉæÑMCG ƒg
.(19:3 á«ehQ) ¢SÉædG π°†aCG ¢SƒeÉædG øjój •
.(5:4h 24:3 á«ehQ) ¢SÉædG ô°TCG ¢ü∏îàa áª©ædG ÉeCG
.(20:3 á«ehQ) á«£îdG ¢SƒeÉædG ø∏©j •
.(13-11:2 ¢ù«J) ¢UÓîdG ø∏©àa áª©ædG ÉeCG
.áª©ædG ≈dEG áLÉ◊G 4
»˘°Sƒ˘dƒ˘c ^23:3 á˘«˘ehQ) á˘°Só˘≤˘ª˘dG ¬˘∏˘dG á˘©˘jô˘°T ≈˘∏˘Y Oô˘ª˘à˘e Å˘WÉ˘î˘ dG ¿É˘˘°ùfE’G
.¬∏dG áfƒæjO iƒ°S ≥ëà°ùj ’ ¬fCÉa ∂dòdh .(21:1
á«ehQ) á°Só≤ªdG ¬∏dG á©jô°T ≈∏Y ió©J ¬fC’ , ÉÑfòe ¬∏dG áªµëe ΩÉeCG ¿É°ùfE’G ∞≤j
.¬∏dG áæ©d âëJ ¿ƒµj ádÉëdG √òg »ah .(10:2 Üƒ≤©jh 10:3 á«WÓZh 19:3
C h
ÉæMƒj) ¬∏dG óæY áàÑdG ≥ëdG ¬d n≥Ñj º∏a ¬∏àbh ¬∏dG øHG ¢†aQ ¿É°ùfE’G ¿q ’
.(18:3 h33-31:12
áª©ædÉH ¢UÓîdG 5
¬∏dG øµdh .¬∏dG áª©æH ∂dP ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæ«a ,¢UÓîdG øe ¿É°ùfEÓd óH ’ ¿Éc GPEG
∞«c ,π«éfE’G ÉfôÑîj .É¡àÑbÉ©e »¨Ñæj πH ,á«£îdG øY »°VÉ¨àdG ¬æµªj ’h ,¢Shób
πªàMG í«°ùªdG ¿q GE .É°Shób ∫Gõj ’ ƒgh áª©ædÉH IÉ£îdG ¢ü∏îj ¿r GC ,¬∏dG ™«£à°ùj
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de zonden vergeven van hen die in de Heer Jezus Christus geloven
en op Hem vertrouwen. Christus heeft het werk volbracht. De genade vraagt van de zondaar, die redding zoekt, alleen geloof (Efeziërs
2:8,9).

ôØ¨j ¿r GC ¬∏dG ™«£à°ùj Gòg í«°ùªdG πªY ¢SÉ°SCG ≈∏Yh .á«£î∏d ¬àfƒæjOh ¬∏dG Ö°†Z
. πª©dG í«°ùªdG πªcCG ó≤d .¬«∏Y ¿ƒ∏µàjh ´ƒ°ùj ÜôdÉH ¿ƒæeDƒj øjòdG ÉjÉ£N
.(9,8:2 ¢ù°ùaCG) ¿ÉªjE’G Oôée ¢UÓîdG Ö∏£j …òdG ÅWÉîdG øe Ö∏£àJ áª©ædGh

6. Zegeningen door genade ontvangen.
De genade heeft voor de zondaar vele verrassende resultaten. Hier
volgen drie van de grootste:
a. De redding (Titus 2:11-13). Dit betekent dat de gelovige het
eeuwige leven heeft ontvangen.
b. De rechtvaardiging (Romeinen 3:24-26). Dit betekent dat GOD de
zondaar, die zijn vertrouwen op Christus heeft gesteld, als vlekkeloos, onberispeljk beschouwt.
c. Staan voor GOD (Romeinen 5:2). Dit betekent, dat de ware gelovige door gebed in de tegenwoordigheid van GOD kan binnengaan omdat hij niet meer door zijn zonden van GOD

.áª©ædG á£°SGƒH ∫ÉæJ »àdG äÉcÈdG 6
:É¡ª¶YCG øe çÓK »∏j Éª«ah ,á°ûgóe Iô«ãc èFÉàf ,ÅWÉî∏d áª©ædG Ö∏Œ
.ájóHC’G IÉ«ëdG ∫Éf ób øeDƒªdG ¿q GC »æ©j Gògh .(13-11:2 ¢ù£«J) ¢UÓîdG GC
øeBG ób …òdG ,ÅWÉîdG Ö°ùëj ¬∏dG ¿q GC »æ©j Gògh .(26-24:3 á«ehQ) ôjôÑàdG Ü
.Ωƒd ÓH í«°ùªdÉH
™«£à°ùj »≤«≤ëdG øeDƒªdG ¿q GC »æ©j Gògh .(2:5 á«ehQ) ¬∏dG ΩÉeCG ±ƒbƒdG ê
.¬∏dG øY ¬àÄ«£îH Ó°üØæe ó©j ºd ¬fCGh , IÓ°üdÉH ¬∏dG Iô°†M ≈dEG ∫ƒNódG

LES 10

ô°TÉ©dG ¢SQódG

HET GELOOF

¿ÉªjE’G

Wie de Bijbel bestudeert, hoeft dat niet lang te doen om het belang van
geloof in te zien. Zonder geloof kan de zondaar niet behouden worden
(Efeziërs 2:8,9). Daarom is het belangrijk dat we de betekenis van dit
woord kennen.
1. Wat is geloof.
Geloof is het persoonlijke vertrouwen. We gebruiken deze betekenis
in onze alledaagse gesprekken. We zeggen “ik heb volledig vertrouwen in mijn dokter”, en we bedoelen dat we hem voldoende vertrouwen om onze ziekten te behandelen. En zo zien we in de Bijbel
dat geloof persoonlijk vertrouwen in GOD is. Dit betekent dat wij
geloven wat Hij zegt en Hem vertrouwen dat Hij ons redt en
beschermt.
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á«ªgCÉH ô©°ûj GC óÑj ≈àM πjƒW âbh ¬«∏Y »°†ªj ø∏a ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¢SQój øe
øªa ∂dòdh .(9 ,8:2 ¢ù°ùaCG) ¿ÉªjEG ¿hóH ¢ü∏îj ¿r GC ÅWÉîdG ™«£à°ùj Óa .¿ÉªjE’G
.áª∏µdG √òg ≈æ©e ±ô©f ¿r GC º¡ªdG
¿ÉªjE’G ƒg Ée 1
∫ƒ`≤æa ,ájOÉ©dG ÉæJÉKOÉëe »a ≈æ©ªdG Gòg πª©à°ùfh , á«°üî°ûdG á≤ãdG ƒg ¿ÉÁE’G
iôf Gòµgh .Éæ°VGôeCG áédÉ©e ìÉ«JQÉH ¬«dEG πcƒf ÉæfCG »æ©fh ,z»Ñ«Ñ£H áeÉJ á≤K »d{
.¬∏dÉH á«°üî°ûdG á≤ãdG ƒg ¿ÉªjE’G ¿q GC , ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a
.Éæ¶Øëjh Éæ°ü∏î«d ¬H ≥ãfh , ¬dƒ≤j ÉªH øeDƒf ÉæfCG »æ©j Gògh
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2. Waar komt geloof vandaan?
Wanneer we om ons heen kijken in de wereld, bemerken we dat sommige mensen geen geloof hebben in GOD en dus niet behouden zijn.
Dit brengt ons ertoe om te vragen naar de oorsprong van het geloof.
In de werkelijke, vaststaande betekenis is dit geloof een gave van GOD
(Johannes 3:27). GOD geeft de mensen kracht om in Hem te geloven.
Maar hoe ontvangt de mens het geloof? Het antwoord hierop vinden
we in Romeinen 10:17 “Zo komt het geloof dan door het horen en het
horen door het Woord van GOD”. Dus als een mens geen geloof heeft,
moet hij de Bijbel lezen. En als hij die leest, moet hij zo bidden “O,
Heer, als deze Bijbel Uw Woord is, en Jezus Christus Uw Zoon, en
indien Christus voor mij stierf, laat mij dan deze dingen zien, als ik de
Bijbel lees. GOD heeft beloofd dat ieder die bereid is zijn wil te doen,
tot kennis van de waarheid zal komen (Johannes 7:17).

?¿ÉªjE’G »JCÉj øjCG øe 2
Gò¡dh ¬∏dÉH ¿ÉªjEG º¡d ¢ù«d ¢SÉædG ¢†©H ¿q GC ≥≤ëàf ºdÉ©dG »a ÉædƒM ô¶æf ÉeóæY
≈æ©ªdG »ah .¿ÉªjE’G Qó°üe øY ΩÉ¡Øà°S’G ≈dEG ÉæH …ODƒj Gògh .ø«°ü∏îe ô«Z º¡a
»£©j ¬∏dG ¿q GE .(27:3 ÉæMƒj) ¬∏dG á«£Y ƒg ¿ÉªjE’G Gòg ¿q GC , âHÉãdG »≤«≤ëdG
ÜGƒédG óéfh ? ¿ÉªjE’G ¿É°ùfE’G πÑ≤j ∞«c øµdh .¬H ¿ÉªjE’G ≈∏Y IQó≤ªdG ¢SÉædG
ºd GPEG ∂dòdh .z¬∏dG áª∏µH ôÑîdGh ôÑîdÉH ¿ÉªjE’G GPEG{ 17:10 á«ehQ ‘ Gòg ≈∏Y
¿r GC »¨Ñæj √CGô≤j ÉeóæYh .¢Só≤ªdG ÜÉàµdG GC ô≤j ¿r GC »¨Ñæ«a ¬∏dÉH ¿ÉªjEG ¿É°ùfE’ øµj
,n∂æHG ƒg í«°ùªdG ´ƒ°ùj ¿Éc GPEGh ,n∂àª∏c ÜÉàµdG Gòg ¿Éc GPEG ÜQ Éj{ Gòµg »∏°üj
.z¢Só≤ŸG ÜÉàµdG GC ôbCG ÉeóæY QƒeC’G √òg »fQCÉa »∏LC’ äÉe ób í«°ùªdG ¿Éc GPEGh
ÉæMƒj) ≥ëdG áaô©e ≈dEG »JCÉj ¬àÄ«°ûe πª©j ¿r GC AÉ°ûj ¢üî°T …
q GC ¿q GC ¬∏dG óYh óbh
.(17:7

3. Wat is het juiste voorwerp van het geloof?
Het geloof moet een voorwerp hebben. Dit voorwerp moet ofwel een
persoon zijn zoals een familielid of vriend, ofwel een dood voorwerp
als een vliegtuig of lift. Het is niet voldoende om geloof te krijgen,
want het geloof moet gericht worden op een geloofwaardig voorwerp. De mens vertrouwt op zijn auto, dat deze hem op een bepaalde plaats brengt; maar als de auto dringend gerepareerd moet worden, dan zal hij niet lang daarna ontdekken dat zijn geloof en vertrouwen in zijn auto misplaatst waren. De Bijbel toont ons dat de
Heer Jezus Christus het juiste voorwerp van het geloof is
(Handelingen 20:21). Belangrijk is niet de mate waarin een mens
geloof heeft of het soort geloof, maar of zijn geloof op Christus gericht
is. Als dit zo is, dan is deze mens behouden. Men kan alles geloven
wat de Bijbel over Christus zegt, maar daarmee gelooft men nog niet
in Christus. Men kan geloven dat een bepaalde trein van het station
zal vertrekken om elf uur ‘s ochtends en in een verafgelegen stad om
vijf uur ‘s middags zal aankomen. Al deze feiten over de trein gelooft
u - maar daarmee gelooft u nog niet daadwerkelijk in de trein. Pas als
u instapt en erin op reis gaat in het vertrouwen dat hij u zal brengen
in de gewenste richting, gelooft u erin. Zo ook als u gelooft dat
Christus in Bethlehem werd geboren, stierf aan het kruis op
Golgotha, uit de doden is opgestaan en opgevaren is naar de hemel.
Pas als u persoonlijk in Hem gelooft, dat Hij u verlost van uw zonden
en u naar de hemel zal brengen, dan pas gelooft u werkelijk Hem.

?¿ÉªjEÓd »≤«≤ëdG ´ƒ°VƒªdG ƒg Ée2
hCG Öjô≤c É°üî°T ÉeCG ¿ƒµj ób ´ƒ°VƒªdG Gògh , ´ƒ°Vƒe ¿ÉªjEÓd ¿ƒµj r¿CG »¨Ñæj
πH ,¿ÉªjE’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »Øµj ’h .ó©°üe hCG IQÉ«£c hCG GOÉªL ÉeCGh ,≥jó°U
,¬JQÉ«°S »a á≤K ¿É°ùfE’ ¿ƒµj ó≤a .¬H ¥ƒKƒe ´ƒ°Vƒe »a ¿ÉªjE’G ™°Vƒj r¿CG »¨Ñæj
¬fCÉa í«∏°üà∏d á°SÉe áLÉM »a ¬JQÉ«°S âfÉc GPEG øµdh ,ø«©e ¿Éµe ≈dEG ¬∏°UƒJ ¿r ÉC H
¢Só≤ªdG ÜÉàµdG q¿GE .É¡∏ëe »a øµJ ºd ¬JQÉ«°ùH ¬à≤K hCG ¬fÉªjEG ¿q GC π«∏b ó©H óé«°S
.(21:20 ∫ÉªYCG) ¿ÉªjEÓd »≤«≤ëdG ±ó¡dG ƒg í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ¿q GC ø∏©j
πg πH ¿ÉªjE’G ∂dP ´ƒf hCG ¿ÉªjE’G øe ¿É°ùfE’G óæY Ée QGó≤e ¢ù«d º¡ªdG ôeC’Gh
Ée πµH ¿É°ùfEG øeDƒj ób .¢ü∏îj ¿É°ùfE’G Gò¡a Gòµg ¿Éc ¿r GE ,í«°ùªdG »a ¬fÉªjEG
¿ÉªjEG ¿É°ùfE’G ∂dòd ¿ƒµj ’ ∂dP ™eh í«°ùªdG øY ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¬dƒ≤j
,ÉMÉÑ°U Iô°ûY ájOÉëdG áYÉ°ùdG á£ëªdG QOÉ¨«°S Éæ«©e GQÉ£b ¿q GC øeDƒf óbh.í«°ùªdÉH
≥FÉ≤ëdG √òg ™«ªéH øeDƒf ób .AÉ°ùe á°ùeÉîdG áYÉ°ùdG Ió«©H áæjóe ≈dEG π°ü«°S ¬fCGh
∂∏°Uƒ«°S ¬fCÉH É≤KGh ¬ÑcôJ ≈àM QÉ£≤dÉH Ó©a øeDƒJ ’ ∂
n fCÉa ∂dP ™eh ,QÉ£≤dG øY
äÉe ¬fCGh ,ºëd â«H »a ódh í«°ùªdG ¿q GC øeDƒJ ó≤a Gòµgh .Égó°ü≤J »àdG á¡édG ≈dEG
ób ¿ƒµJ ’ n∂æµdh ,AÉª°ùdG ≈dEG ó©°Uh ,äGƒeC’G ø«H øe ΩÉb ¬fCGh ,Ö«∏°üdG ≈∏Y
≈dEG ∂∏°Uƒjh n∑ÉjÉ£N øe n∂°ü∏îj ¬fCÉH É«°üî°T ¬H ≥ãJ ºd Ée π©ØdÉH ¬H nâæeBG
.AÉª°ùdG
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4. Voorbeelden van geloof.
De Bijbel staat vol van voorbeelden van geloof. Men noemt het elfde
hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën wel “De erelijst van het
geloof” omdat het een aantal gelovige mannen en vrouwen in het
Oude Testament vermeldt die beroemd zijn om hun geloof. Uit het
Nieuwe Testament kunt u nog twee andere voorbeelden van geloof
leren kennen. Het eerste daarvan is het geloof van de hoofdman over
honderd (Matthéüs 8:5-10). De hoofdman over honderd geloofde dat
Christus zijn knecht kon genezen door alleen maar een woord te
spreken. En het tweede is het geloof van de Kananese vrouw
(Matthéüs 15:22-28). Het nederige en volhardende geloof van deze
heidense vrouw, schonk haar het bezit van wat zij vroeg.
5. De beloning van het geloof.
Het echte geloof blijft niet zonder beloning. Het komt niet voor dat
iemands geloof vergeefs is. Iedere zondaar die om redding vraagt,
berouw heeft van zijn zonden en zijn vertrouwen op de Heer Jezus
stelt, wordt gered. De Redder zei: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37).

¿ÉªjE’G ≈∏Y á∏ãeCG 4
ô°ûY …OÉëdG ìÉë°UE’G »YO óbh ,¿ÉªjE’G ≈∏Y á∏ãeC’ÉH Aƒ∏ªe ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ¿q GE
ø«æeDƒªdG øe GOóY ôcòj ¬fC’ , z¿ÉÁEÓd ±ô°ûdG πé°S{ ø««fGôÑ©dG ≈dEG ádÉ°SôdG øe
øe øjôNBG ø«∏ãe ¢SÉÑàbG øµÁh .Ëó≤dG ó¡©dG »a º¡fÉªjEÉH øjQƒ¡°ûªdG äÉæeDƒªdGh
í«°ùªdG ¿q GC áÄªdG óFÉb øeBG .(15:8 ≈àe) áÄªdG óFÉb ¿ÉªjEG :Éª¡dhCG .ójó÷G ó¡©dG
.§≤a áª∏c ¬dƒ≤H ¬eOÉN »Ø°ûj ¿r GC ™«£à°ùj
™°VGƒàª˘dG ¿É˘ª˘jE’G q¿EG .(28-22:15 ≈˘à˘e) á˘«˘fÉ˘©˘æ˘µ˘dG ICGô˘ª˘dG ¿É˘ª˘jEG :É˘ª˘¡˘«˘fÉ˘Kh
.âÑ∏W Ée ≈∏Y ∫ƒ°üëdG É¡dƒN
q á«ªeC’G ICGôªdG √òg óæY í∏ªdGh
.¿ÉªjE’G ICÉaÉµe 5
πµa ,á∏WÉH óMCG á≤K âfÉc ¿r GC çóëj ºdh ,ICÉaÉµe ÓH »≤«≤ëdG ¿ÉªjE’G »°†ªj ’
∫Éf ,´ƒ°ùj ÜôdÉH ¬à≤K ™°Vhh √ÉjÉ£N øY ÜÉJ óbh ,¢UÓîdG ÖdÉW ÅWÉN
.¢UÓîdG
.(37:6 ÉæMƒj) zÉLQÉN ¬LôNCG ’ »
q dEG »JCÉj øe{ : ¢ü∏îªdG ∫Éb

LES 11
DE HEMEL EN DE HEL

ô°ûY …OÉëdG ¢SQódG
ºæ¡Lh AÉª°ùdG

De mensen zijn altijd nieuwsgierig geweest om de toekomst te kennen.
Deze belangstelling heeft vragen opgeroepen zoals: Is de dood het
einde van alle dingen? Waar zijn de doden? Wat kunnen we weten over
de hemel en de hel? Laten we eerst de volgende vraag bekijken:
1. Wat gebeurt er met een mens bij zijn dood?
We moeten om te beginnen ons in herinnering brengen dat de mens
bestaat uit lichaam, ziel en geest (1 Thessalonicenzen 5:23). Het eerste deel is een stoffelijk wezen, de beide andere delen zijn onstoffeljk.
De geest maakt het de mens mogelijk kennis over GOD te hebben.
Door de ziel leert men zichzelf kennen en door het lichaam verkrijgt
men kennis van de wereld. Alleen het Woord van GOD kan scheiding maken tussen ziel en geest (Hebreeën 4:12). De ziel en de geest
verlaten het lichaam bij de dood. Het lichaam wordt in het graf
36

á∏Ä°SCG ΩÉªàg’G Gòg QÉKCG óbh .πÑ≤à°ùªdG áaô©e »a ójó°T ΩÉªàgG ÉªFGO ¢SÉæ∏d ¿Éc ó≤d
±ô©f ¿r GC Éææµªj GPÉe ? äGƒeC’G ΩÉ≤e øjCG ? A»°T πc äƒªdG »¡æj πg : á«dÉàdG á∏Ä°SC’Éc
: »dÉàdG ∫GDƒ°ùdG »a ’hCG åëÑf ÉæYóa ? ºæ¡Lh AÉª°ùdG øY
?¬Jƒe óæY ¿É°ùfEÓd çóëj GPÉe 1
»µ«fƒdÉ°ùJ 1) ìhQh ¢ùØfh ó°ùL øe ¿ƒµàj ¿É°ùfE’G ¿q GC ’hCG ôcòàf ¿r GC »¨Ñæj
ìhôdÉÑa .ø«jOÉe ô«¨a ¿GôNB’G ¿BGõédG ÉeCG ,…OÉe øFÉc ∫hC’G AõédÉa .(23:5
ó°ùédÉH ™«£à°ùj Éªc .äGòdG áaô©e ™«£à°ùj ¢ùØædÉHh ,¬∏dG áaô©e ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj
Ú«fGÈY) ìhôdGh ¢ùØædG ø«H ¥ôØJ ¿r GC ™«£à°ùJ §≤a ¬∏dG áª∏ch .ºdÉ©dG áaô©e
å«M ôÑ≤dG »a ó°ùédG ™°Vƒjh .äƒªdG óæY ó°ùédG ìhôdGh ¢ùØædG ∑ÎJ .(12:4
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gelegd en er staat geschreven dat het slaapt (Handelingen 7:59,60 en
8:2). De ziel en de geest slapen echter niet. Wanneer de dode behouden is, gaan zijn ziel en geest naar een plaats van eeuwig geluk en
blijdschap: de hemel (2 Corinthiërs 5:8; Filippenzen 1:21,23). Als hij
niet behouden is, gaan zijn ziel en geest naar een plaats van pijniging
en smart, “hades” geheten. De Heer leert ons duidelijk in Lucas
16:19-31, dat de gestorvenen zich bewust zijn van wat gebeurt. Lees
dit belangrijke hoofdstuk nauwkeurig en aandachtig door.
2. Wat weten we van de hel?
We hebben al geleerd dat geest en ziel van de ongelovige bij zijn
dood direct naar de “hades” gaan. De “hades” is een plaats van pijniging en zij die daar zijn, ondergaan de hevige verdrukking ervan
(Lucas 16:23-25).De ziel in de “hades” wordt er aan herinnerd dat hij
een persoon is met ogen en een tong, met oren en vingers en een
geheugen en met volledige kennis van de omstandigheden. De Bijbel
spreekt ons bovendien ook nog van een andere plaats van pijniging
dan de “hades” namelijk de hel, ook wel “de poel des vuurs”
genoemd. Bij het oordeel voor de grote, Witte Troon, dat we in de
twaalfde les zullen bespreken, worden alle zielen in de “hades” verenigd met hun lichamen die uit de graven zullen worden opgewekt,
en Christus zal dan het eindoordeel uitspreken over de goddeloze
doden en zij zullen in de “poel des vuurs” worden geworpen, de
eeuwige verblijfplaats van hen die verloren zijn (Openbaring 20:1115). De “hades” kunnen we vergelijken met de het huis van bewaring van een stad, waar de gevangenen wachten op de uitkomst van
hun proces. De hel, “de poel des vuurs”, kunnen we vergelijken met
een gevangenis waar geen uitweg mogelijk is. De Heer spreekt bij
het beschrijven van de hel over een worm die niet sterft en een vuur
dat niet uitdooft (Marcus 9:43-48). Het is een plaats van eeuwige pijniging en zijn bewoners ondergaan zijn kwelling bewust.
Is de straf op de zonde voor eeuwig? De uitdrukking “tot in alle
eeuwigheden” wordt in het boek Openbaring gebruikt om de ellende van de verlorenen te beschrijven (Openbaring 14:11).
Kan een GOD van liefde toelaten dat mensen omkomen in de hel?
a. GOD wil niet dat mensen verloren gaan. Hij heeft voorzien in de
redding van de mens door de dood van zijn Zoon op het kruis van
Golgotha (Romeinen 5:6,8). Als mensen de Redder verwerpen,
gaan zij geheel door eigen keuze naar de hel.
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¿Éc GPEÉa .¿GóbôJ Óa ìhôdGh ¢ùØædG ÉeCG .(2:8h6 ,59:7 ∫ÉªYCG) óbôj ¬fCÉH ∞°Uƒj
2) AÉª°ùdG ≈dEG …
r GC ájóHC’G IOÉ©°ùdG ¿Éµe ≈dEG ¬MhQh ¬°ùØf ÖgòJ É°ü∏îe â«ªdG
¬MhQh ¬°ùØf Ögòàa ,¢ü∏îe ô«Z ¿Éc GPEGh .(22 ,21:1 »Ñ«∏ah 8:5 ¢SƒãfQƒc
¿q GC ,(31-19:16 Ébƒd) »a ìƒ°VƒH ÜôdG Éæª∏©jh .ájhÉ¡dG ≈Yój ÜGòY ¿Éµe ≈dEG
..ΩÉªàg’Gh ø©ªàdÉH ΩÉ¡dG π°üØdG Gòg GC ôbÉa .¿ƒYGh ºg GƒJÉe øjòdG ∂ÄdhCG
?ºæ¡L øY ±ô©f GPÉe 2
ájhÉ¡dGh .É≤HÉ°S ÉfôcP Éªc ,¬Jƒe óæY ,ájhÉ¡dG ≈dEG ¬°ùØfh øeDƒªdG ô«Z ìhQ ∑ÎoJ
»a ¢ùØædG ôcòJh .(25-23:16 Ébƒd) ¬JCÉWh Ió°T √ƒæcÉ°S »©j ÜGòY πëe »g
áeÉJ áaô©e óLƒJ Éªc ,IôcGPh ™HÉ°UCGh ø«fPCGh ¿É°ùdh ø«æ«Y …P ¢üî°ûc ájhÉ¡dG
.∑Éæg ∫GƒMCÓd
ºæ¡L ƒgh ,ájhÉ¡dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ÜGò©∏d ôNBG ¿Éµe øY ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG ÉfôÑîjh
»a É¡æY çóëàæ°S »àdG ,º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG áfƒæjO óæ©a ,zQÉædG IÒëH{ …
r GC
øe ΩÉ≤à°S »àdG ÉgOÉ°ùLCÉH ájhÉ¡dG »a »àdG ¢SƒØædG óëàà°S .ô°ûY »fÉãdG ¢SQódG
,QGô°TC’G äGƒeC’G ≈∏Y ô«NC’G áfƒæjódG ºµM òÄæ«M í«°ùªdG ßØ∏«°Sh QƒÑ≤dG
Éææµªjh .(15-11:20 ÉjDhQ) …óHC’G ∑Ó¡dG ¿Éµe zQÉædG IÒëH{ »a ¿ƒMô£«a
,¬àªcÉëe áé«àf ø«é°ùdG ô¶àæj å«M »∏ëªdG áæjóªdG øé°ùH ájhÉ¡dG ¬«Ñ°ûJ
∞°Uh »a ÜôdG º∏µàjh .¬æe êhôîdG øµªj ’ …òdG øé°ùdÉH zQÉædG IÒëH{ ºæ¡Lh
¿Éµe »g ºæ¡Lh .(48-43:9 ¢ùbôe) ÅØ£J ’ QÉfh äƒªj ’ OhO øY ºæ¡L
.¬JCÉWh √ƒæcÉ°S »©j …óHCG ÜGòY
∞°Uƒd ÉjDhôdG ôØ°S »a zøjóHB’G óHG ¤EG{ IQÉÑY πª©à°ùJ ? …óHCG á«£îdG ÜÉ≤Y πg
»a ¢SÉædG ∑Ó¡H íª°ùj ¿r GC áÑëªdG ¬dE’ øµªj π¡a .(11:14 ÉjDhQ) ∂dÉ¡dG AÉ≤°T
?ºæ¡L
≈∏Y ¬æHG äƒªH ¿É°ùfE’G ¢UÓîd Ió©dG óYCG óbh ¢SÉædG ∑Óg ójôj ’ ¬∏dG ¿q GE GC
≈dEG ¿ƒÑgòj ¢ü∏îªdG ¢SÉædG ¢†aQ ¿r ÉE a .(8,6:5 á«ehQ) áãé∏édG Ö«∏°U
.ºgQÉ«àNG ¢†ëªH ºæ¡L
(16:1 ¢Sô£H 1) ¢Shób É°†jCG ¬æµdh ,(8:4 ÉæMƒj 1) áÑëe ¬dEG ¬∏dG ¿q GE Ü
.á«£ÿG ≈∏Y ÖbÉ©j ¿r GC »¨Ñæjh
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b. Als GOD een GOD van liefde is (1 Johannes 4:8), maar ook heilig
(1 Petrus 1:16), dan moet Hij de zonde straffen.
c. De mensen aarzelen niet om de zieken naar ziekenhuizen,
misdadigers naar gevangenissen en de lijken van de doden naar
de graven te brengen. Dit wijst niet op een gebrek aan liefde aan
hun kant.
Wat moeten we zeggen van de heiden die nooit het evangelie
heeft gehoord? Heidenen zijn verloren zondaren net als de rest
der mensheid en niemand kan hen redden dan Christus alleen.
Uit de werken van de schepping kunnen zij weten van GODS
bestaan (Romeinen 1:20; Psalm 19:1), en ook door hun geweten
(Romeinen 2:15). Als zij zouden leven in overeenstemming met de
kennis die zij hebben, zal GOD hun kennis doen toenemen. Kijk
naar Cornelius (Handelingen 10 en 11).
3. Wat weten we van de hemel?
De Bijbel leert ons duidelijk dat er een plaats van vreugde en geluk
bestaat voor hen die onze Heer Jezus Christus kennen en Hem liefhebben. De hemel is een plaats die werkelijk bestaat. Het woord
“hemel” wordt in de Bijbel in drie verschillende betekenissen
gebruikt.
a. Het gebied van de wolken (Genesis 1:8).
b. Het domein van de sterren (Genesis 1:17).
c. De woonplaats van GOD. Paulus noemt het “de derde hemel”
en “het paradijs” (2 Corinthiërs 12:2-4). Van de hemel wordt
altijd gesproken als “boven”. De satan zei in Jesaja 14:13,14: “Ik
zal ten hemel opklimmen”, en we weten dat onze Heer Jezus nu
in de hemel is. Nadat Hij uit de doden was opgestaan, steeg Hij
op naar de hemel in een lichaam van vlees en beenderen, en Hij
steeg op in zijn verheerljkte menselijke natuur ten hemel (Lucas
24:38,39,51; 1 Petrus 3:22; Hebreeën 1:3). In de hemel zijn grote
menigten van gelovigen. Als de ware christen sterft, is hij “afwezig van het lichaam en aanwezig bij de Heer” (2 Corinthiërs 5:8).
Die gelovigen genieten van de aanwezigheid van Christus “en
dat is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23).
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¿ƒé°ùdG »a ø«eôéªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ≈°VôªdG ™°Vh »a ¢SÉædG OOôàj ’ ê
.º¡àÑëe »a ¢ü≤f ≈∏Y ∫ój ’ Gògh ,ôHÉ≤ªdG »a ≈JƒªdG åãLh
¿ƒµdÉg IÉ£N ø«æKƒdG ¿q GE ?π«éfE’ÉH §b ™ª°ùj ºd …òdG »æKƒdG øY ∫É≤j GPÉeh
OƒLh áaô©e º¡æµªjh ,í«°ùªdG iƒ°S º¡°ü∏îj ¿r GC óMCG ™«£à°ùj ’h ,ô°ûÑdG »bÉÑc
á«ehQ) ºgôFÉª°V á£°SGƒHh ,(1:19 Qƒeõeh 20:1 á«ehQ) á≤«∏îdG ∫ÉªYCG øe ¬∏dG
≈dEG ô¶fCG _áaô©e ºgójõj ¬∏dG ¿q ÉC a ,º¡jód »àdG áaô©ªdG Ö°ùM Gƒ°TÉY GPEÉa .(15:2
.(11h10 ∫ÉªYCG) ¢Sƒ«∏«fôc
?AÉª°ùdG øY ±ô©f GPÉe 3
¿ƒaô©j øjòdG ™«ªéd IOÉ©°S ¿Éµe óLƒj ¬fCG ,ìƒ°Vh πµH ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG º∏©j
»a zAÉª°ùdG{ áª∏c πª©à°ùJh .»≤«≤M ¿Éµe AÉª°ùdÉa .¬fƒÑëjh í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÉæHQ
:áØ∏àﬂ äÉ¡L çÓK »a ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG
(8:1 øjƒµJ) Ωƒ«¨dG á≤£æe GC
(17:1 øjƒµJ) ΩƒéædG á≤£æe Ü
:12 ¢SƒãfQƒc 2) z¢ShOôØdG{ h záãdÉãdG AÉª°ùdG{ ¢ùdƒH √ƒYójh ,¬∏dG øµ°ùe ê
,13:14 AÉ«©°TEG) ¿É£«°ûdG ∫Éb .z¥ƒa{ É¡fCÉH ÉªFGO AÉª°ùdG ôcòJh .(4-2
º«bCG Éeó©Ña ¿B’G AÉª°ùdG »a ´ƒ°ùj ÉæHQ ¿q GC ±ô©fh .zAÉª°ùdG ≈dEG ó©°UCG{ :(14
ájô°ûÑdG ¬JGP »a É©aGQ º¶Yh ºëd øe ó°ùL »a AÉª°ùdG ≈∏Y ó©°U äGƒeC’G øe
(22:3 ¢Sô˘˘£˘ ˘H 1h 51 ,39 ,38:24 É˘˘ bƒ˘˘ d) .AÉ˘˘ ª˘ ˘°ùdG ≈˘˘ dEG Ió˘˘ é˘ ˘ª˘ ˘ª˘ ˘dG
äƒªj ÉeóæYh .ø«æeDƒªdG øe º«¶Y Qƒ¡ªL AÉª°ùdG »ah .(3:1 ø««fGôÑYh
2) zÜôdG ó˘æ˘Y É˘æ˘Wƒ˘à˘°ùeh ó˘°ùé˘dG ø˘Y É˘Hô˘¨˘à˘e{ ¿ƒ˘µ˘j »˘≤˘«˘≤˘ë˘dG »˘ë˘«˘°ùª˘dG
zGóL π°†aCG ∑GPh{ í«°ùªdG Iô°†ëH ¿ƒæeDƒªdG A’Dƒg ™àªàjh .(8:5 ¢SƒãfQƒc
.(23:1 »Ñ«∏a)
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Waarop lijkt de hemel? De menselijke taal kan de hemel niet volmaakt beschrijven. In Openbaring 21:10-27 beschrijft Johannes de
fundamenten van de hemelse stad, haar muur en poorten en haar
straat; een beschrijving die door haar schoonheid onze harten raakt.
We weten dat er geen ziekte, verdriet, tranen, pijn of dood op die
mooie plaats zullen zijn (Openbaring 21:4). En boven dat alles uit:
de Heer Jezus Christus is daar. Dat zal voor het hart van iedere gelovige het hoogste genot zijn.

LES 12
TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN

Ieder die de Bijbel bestudeert, komt in hevige beroering bij het lezen
over de toekomstige gebeurtenissen. Alleen in de Bijbel wordt de sluier
over de toekomst weggenomen. In deze les zullen we enkele van die
gebeurtenissen, in de volgorde waarin zij zullen plaatsvinden, bekijken.
1. De komst van Christus voor zijn heiligen. (1 Thessalonicenzen 4:13-18).
De gebeurtenis die we verwachten is de komst van Christus om zijn
uitverkorenen mee te nemen naar de hemel. Deze gebeurtenis kennen wij als “de opname”. Christus zal uit de hemel neerdalen en de
lichamen van de dode gelovigen zullen opgewekt worden. Wat de
gelovigen betreft die nog leven, die zullen opgenomen worden om
ook met hen de Here te ontmoeten in de lucht. Laten we letten op de
volgende feiten over deze komst van Christus:
a. Het kan op elk moment gebeuren (Openbaring 22:7).
b. Alleen zij die werkelijk behouden zijn, zullen hieraan deel hebben
(1 Corinthiërs 15:23).
c. Het gebeurt in een ogenblik “In een oogwenk” (1 Corinthiers
15:52).
d. Alle gelovigen zullen niet sterven, maar allen zullen veranderen
(1 Corinthiërs 15:51). En zij zullen aan Christus gelijk zijn (1
Johannes 3:2; Romeinen 8:16-25).
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: 21 ÉjDhQ »Øa ,ÓeÉc ÉØ°Uh AÉª°ùdG ∞°Uh ô°ûÑdG á¨d ™£à°ùJ ºd ? AÉª°ùdG ¬Ñ°ûJ GPÉe
ÉØ°Uh ,É¡bƒ°Sh É¡HGƒHCGh ,ÉgQƒ°Sh ájhÉª°ùdG áæjóªdG äÉ°SÉ°SCG ÉæMƒj ∞°üj ,27-10
»a äƒe hCG ™Lh hG ´ƒeO hCG ¿õM hCG ¢Vôe ¿ƒµj ’ ¬fCG ±ô©fh .É¡FÉ¡ÑH ÉæHƒ∏b Üòéj
¿ƒµj í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ¿q GC , ∂dP øe π°†aC’Gh .(4:21 ÉjDhQ) π«ª÷G ¿ÉµªdG ∂dP
.øeDƒe πc Ö∏≤d áé¡H ≈ª°SCG ¿ƒµ«°Sh ,∂dÉæg

ô°ûY »fÉãdG ¢SQódG
πÑ≤à°ùªdG çOGƒM
.πÑ≤à°ùªdG çOGƒM IAGôb óæY ÉHôW ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG IòeÓJ øe ÖdÉW πc ôYÉ°ûe õà¡J
Gòg »a åëÑæ°Sh .§≤a ¢Só≤ªdG ÜÉàµdG »a ’EG πÑ≤à°ùªdG øY ÜÉ≤ædG ∞°ûµj ’h
.¬«a π°üëà°S …òdG Ö«JôàdG »a çOGƒëdG ∂∏J ¢†©H ¢SQódG
.(18-13:4 »µ«fƒdÉ°ùJ1) ¬«°ùjób πLC’ í«°ùªdG A»ée 1
Gòg ±ô©jh .AÉª°ùdG ≈dEG ¬à°UÉN òNC’ í«°ùŸG A»ée ƒg ô¶àæªdG çOÉëdG ¿q GE
.äGƒeC’G ø«æeDƒªdG OÉ°ùLCG ΩÉ≤à°Sh , AÉª°ùdG øe í«°ùªdG ∫õæ«a .±É£àN’ÉH çOÉëdG
ßMÓæd .AGƒ¡dG »a ÜôdG IÉbÓªd É°†jCG º¡©e ¿ƒØ£î«a AÉ«MC’G ¿ƒæeDƒªdG ÉeCG
:í«°ùŸG A»ée øY á«dÉàdG ≥FÉ≤ëdG
(.7:22 ÉjDhQ) á¶ëd ájCG »a Gòg çóëj ób GC
.(23:15 ¢SƒãfQƒc 1) á≤«≤M Gƒ°ü∏N øjòdG §≤a Gò¡H ∑ôà°ûj Ü
.(52:15 ¢SƒãfQƒc 1) zÚY áaôW ‘{ .. á¶ëd »a ™≤j ê
.(51:15 ¢SƒãfQƒc 1) ¿hô«¨àj º¡©«ªL øµdh ø«æeDƒªdG ™«ªL äƒªj ’ P
.(25-16:8 á«ehQ ,2:3 ÉæMƒj 1) í«°ùª∏d ø«¡HÉ°ûe ¿ƒfƒµ«°Sh

39

2. De Grote Verdrukking. (Matthëüs 24:5-31).
Na de opname zal de aarde een periode van enorm lijden doormaken, en van hevige droefheid en smart, die we kennen als de Grote
Verdrukking. In deze periode zal een grote en goddeloze heerser zich
openbaren, die we kennen als “de antichrist” en hij zal eisen dat de
mensen hem aanbidden. De tijd van de verdrukking zal enorm zijn
en als die dagen niet ingekort zouden worden, dan zou geen vlees
behouden zijn. Wat ook gebeuren mag, GOD zal hen die Hem trouw
zijn bewaren.
3. Christus’ komst om te regeren.(Maleachi 4:1-3).
Aan het einde van de verdrukking zal Jezus Christus naar de aarde
terugkeren in macht en grote heerljkheid en Hij zal zijn tegenstanders vernietigen, waaronder “de antichrist”. Hij zal die volken oordelen die het overblijfsel van de gelovigen onderdrukt hebben en Hij
zal de satan binden en duizend jaren lang in de “hades” werpen.
4. Het Duizendjarig Rijk. (Jesaja 32:1; 35:1-7; 65:17-25).
Christus zal zijn heerschappij op aarde vestigen als het werk om de
volken te oordelen is beëindigd en Hij zal op aarde regeren gedurende een periode van duizend jaar. Deze periode staat bekend als
“het Duizendjarige Rijk”. Het zal een tijdperk zijn van vrede en
geluk. We lezen in de Bijbel dat het karakter ervan totaal verschillend
zal zijn van wat er nu is. De leeuw zal neerliggen met het lam en de
woestijn zal bloeien als de narcis en de mensen zullen erg lang leven.
Het zal een periode van geweldige bloei zijn. Er zullen geen oorlogen meer zijn. De zonde zal niet geheel zijn uitgeroeid, maar zij
wordt gestraft zodra het gebeurt.
5. Het oordeel voor de Grote, Witte Troon. (Openbaring 20:11-15).
Aan het einde van de duizendjarige regering van Christus zal het
oordeel voor de Grote, Witte Troon plaats vinden. Dit is het oordeel
over de goddelozen. Het heeft geen betrekking op iemand die gered
is. De graven zullen de lichamen van de ongelovigen geven en de
“hades” hun zielen en dan zullen zij voor Christus staan in het oordeel. En omdat hun namen niet gevonden zullen worden als zijnde
geschreven in het boek van het leven van Het Lam zullen zij in de
poel des vuurs worden geworpen waar zij eeuwige pijniging zullen
ondergaan.
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.(215 24 ≈àe) á≤«°†dG 2
.á≤«°†dÉH ±ô©j Iójó°T ¿GõMCGh áª«¶Y Ω’BG ó¡Y ±É£àN’G ó©H ¢VQC’G ÊÉ©à°S
¢SÉædG ÖdÉ£jh zí«°ùŸG ó°V{ Ü ±ô©j ôjô°T º«¶Y ºcÉM ô¡¶«°S ó¡©dG Gòg »ah
.ó°ùL ¢ü∏îj ød ΩÉjC’G ∂∏J ô°ü≤J ºd ƒd ¬fCG ≈àM º«¶Y ≥«°V øeR ¿ƒµjh ¬JOÉÑ©H
.¬d AÉæeC’G ßØë«°S ¬∏dG ¿q ÉC a ôeCG øe øµj Éª¡eh
.(31:1 »NÓe) ∂∏ª«d í«°ùªdG A»ée 3
¿É£∏°ùH ¢VQC’G ≈dEG í«°ùªdG ´ƒ°ùj ÜôdG ™Lô«°S áª«¶©dG á≤«°†dG ájÉ¡f ‹GƒM
»àdG ºeC’G ∂∏J øjójh .zí«°ùŸG ó°V{ º¡æª°V øeh ,¬FGóYCG ó«Ñ«°Sh º«¶Y óéeh
.áæ°S ∞dCG Ióªd ájhÉ¡dG »a ¬Mô£jh ¿É£«°ûdG ó«≤jh ,ø«æeDƒªdG á«≤H äó¡£°VG
.(25-17:65 ,7-1:35 ,1:32 AÉ«©°TEG) »ØdC’G ºµëdG 4
≈∏Y ∂∏ª«°Sh ºeCÓd ¬àfƒæjO πªY »¡àæj Éeó©H ¢VQC’G ≈∏Y ¬àµ∏ªe í«°ùªdG º«≤«°S
ΩÓ°S ô°üY ¿ƒµà°Sh .z»ØdC’G ºµ◊G{ Ü IóªdG √òg ±ô©Jh ,áæ°S ∞dCG Ióe ¢VQC’G
¢†Hô«a ,¿B’G ¬«∏Y »g ÉªY á«∏µdÉH ∞∏àîà°S á©«Ñ£dG q¿GC ÜÉàµdG »a GC ô≤fh .IOÉ©°Sh
.GóL á∏jƒW GQÉªYCG ¢SÉædG ¢û«©jh ,¢ùLôædÉc AGôë°üdG ôgõJh πªëdG ™e ó°SC’G
á«∏µdÉH ™£≤æJ ’ á«£îdG ¿q GE .ó©H ÜhôM ¿ƒµJ ’h ,º«¶Y QÉgORG ó¡Y ¿ƒµ«°Sh
.É¡KhóM Qƒa ÖbÉ©à°S É¡æµdh
.(15-11:20 ÉjDhQ) º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG áfƒæjO 5
»g √ògh ,º«¶©dG ¢†«HC’G ¢Tô©dG áfƒæjO …ôéJ »ØdC’G í«°ùªdG ºµM ájÉ¡f óæY
ô«Z OÉ°ùLCG QƒÑ≤dG »£©àa .ø«°ü∏îªdG øe GóMCG πª°ûJ ’h ,QGô°TC’G áfƒæjO
¿q ’
C h ,áfƒæjó∏d í«°ùªdG ΩÉeCG ¿ƒØ≤j òÄæ«Mh ,º¡°SƒØf ájhÉ¡dG »£©Jh ,ø«æeDƒªdG
å«M QÉædG Iô«ëH »a ¿ƒMô£j ±hôîdG IÉ«M ôØ°S »a áHƒàµe óLƒJ ºd º¡FÉª°SCG
.ÉjóHCG ÉHGòY ¿ƒ°SÉ≤j
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6. De Eeuwigheid. (Openbaring 21:1-8).
Het laatste toekomstbeeld is de eeuwige toestand. De aarde die we
nu kennen zal vernietigd worden door vuur en de voortgang van de
tijd zal ophouden. Alle ware gelovigen zullen genieten van een eindeloos geluk in de hemel, maar allen die de Redder hebben verworpen zullen tot in eeuwigheid gepijnigd worden in de donkere
duisternis.

.(8-1:21 ÉjDhQ) ájóHC’G 6
¿ƒµJ ¿B’G É¡aô©f »àdG ¢VQC’Éa .ájóHC’G ádÉëdG »g Iô«NC’G πÑ≤à°ùªdG IQƒ°U ¿q GE
ô«Z IOÉ©°ùH ø««≤«≤ëdG ø«æeDƒªdG ™«ªL ™àªàjh ,π£Ñj âbƒdG ô«°Sh ,QÉædÉH äó«HCG ób
ΩÓ¶dG ΩÉàb »a ¿ƒHò©«°ùa ¢üq∏îªdG Gƒ°†aQ øjòdG ™«ªL ÉeCG .AÉª°ùdG »a á«gÉæàe
.óHC’G ≈dEG
: ƒg ¢ShQódG √òg ájÉ¡f øe Üôà≤f ÉeóæY Éæe óMGh πc ¬LGƒj …òdG ∫GDƒ°ùdGh

De vraag waarvoor ieder van ons zich gesteld ziet, als we het einde van
de les naderen, is:
“Waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen ?“

?ájóHC’G »°†bCÉ°S øjCG
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