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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?

●

LEVEN ALS CHRISTEN

●

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 Ég ó«©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 óa .∑
n óYÉ°ùj ¿r GC ójôj ƒ¡a
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LES 1

∫hC’G ¢SQódG

VRUCHTEN VAN DE NIEUWE GEBOORTE

ójóéàdG èFÉàf

Wat gebeurt er als iemand opnieuw geboren wordt?
Het eerste wat gebeurt met iemand die opnieuw geboren wordt, is dat
hij ervan overtuigd wordt dat hij een verloren zondaar is, die een eeuwig oordeel in de hel verdiend heeft (alleen de Heilige Geest kan
bewerken dat de zondaar hiervan overtuigd wordt). Vanaf dat moment
heeft hij berouw over zijn zonden en hij belijdt aan GOD dat hij een zondaar is en een Redder nodig heeft. Hij moet Jezus Christus aannemen
als zijn Heer en Verlosser. Op dat moment wordt hij opnieuw geboren
want zijn zonden worden vergeven en hij ontvangt van GOD het
eeuwige leven.
Dit is nog maar een klein onderdeel van wat er gebeurt; het is het begin.
Uit de Bijbel leren wij dat er nog vele andere wonderbare dingen zullen
gebeuren op het moment dat GOD een mens verlost. Hierna beschrijven wij tien van deze geweldige gebeurtenissen
1. De gelovige ontvangt de genade aanvaard te worden door GOD in
zijn Geliefde Zoon (Efeziërs 1 :6). Dit betekent dat de gelovige welgevallen vindt bij de Vader, in overeenstemming met het welbehagen
in zijn Geliefde Zoon. GOD ziet hem “in Christus” aan (2 Corinthiërs
5:17). Dit betekent ook dat de gelovige gelijk is aan de Geliefde Zoon
en dus welkom en voor eeuwig door de Vader geaccepteerd is
(Efeziërs 2:6,7).

? á«fÉK ¢üî°T ódƒj ÉeóæY π©ØdÉH çóëj GPÉe
‘ ájóHC’G AÉ°†b ≥ëà°ùj ∂dÉg ÅWÉN ¬fCG ≥≤ëàj ¬fCG ƒg á«fÉK ódƒj øŸ çóëj Ée ∫hCG q¿GE
Üƒàj ºK øeh .(ôeC’G Gòg ≥≤ëàj ÅWÉÿG π©éj r¿GC ™«£à°ùj √óMh ¢Só≤dG ìhôdGh) .ºæ¡L
ÉHQ í«°ùŸG ´ƒ°ùj πÑ≤jh ¢üq∏ﬂ ¤EG êÉàëj ¬fCGh , ÅWÉN ¬fCG ¬∏d ±Î©j r…GC ,√ÉjÉ£N øY
.¬∏dG øe ájóHC’G IÉ«◊G ∫Éæjh √ÉjÉ£N ôØ¨J PEG á«fÉK ódƒj á¶ë∏dG ∂∏J ‘h ,¬d É°üq∏ﬂh
ÜÉàµdG øe º∏©àf ÉæfC’ .§≤a ájGóÑdG ¬fCG PEG çóëj É‡ GÒ¨°U GAõL ’EG Gòg ¢ù«dh
ó‚ »∏j Éª«ah .ÉfÉ°ùfEG ¬∏dG ¢üq∏îj ÉeóæY çó– á°ûgóe iôNCG IÒãc GQƒeCG ¿q GC ,¢Só≤ŸG
:á°ûgóe iôNCG çOGƒM ô°ûY
Gògh ,(6:1 ¢ù°ùaCG) ÜƒÑÙG ¬æHG ¢üî°T ‘ ¬∏dG óæY ∫ƒÑ≤dG áª©f øeDƒŸG ∫Éæj 1
iôjh ÜƒÑÙG ¬æHG øY √É°VQ Ò¶f ÜB’G óæY ≈°VôdG ∞bƒe ∫Éæj øeDƒŸG ¿q GC »æ©j
Ò¶f øeDƒŸG ¿q GC ,É°†jCG »æ©j Gògh .(17:5 ¢SƒãfQƒc 2) zí«°ùŸG ‘{ øeDƒŸG ¬∏dG
.(7 ,6:2 ¢ù°ùaCG) óHC’G ¤EG ÜB’G óæY ’ƒÑbh ÉHÉMôJ ∫Éæj Ö«Ñ◊G øH’G
nâæc ƒd ¬H ô©°ûJ …òdG ôîØdG QGó≤e Qƒ°üJ .(12:1 ÉæMƒj) ¬∏dG O’hCG øe Ò°üj 2
™fÉ°üd ÉæHG ¿ƒµJ PEG º¶YCG ΩGôcE’G ¿ƒµj ºµa ,⁄É©dG ‘ Ò¡°T º«¶Y ºcÉ◊ ÉæHG
.(26:3 á«WÓZ) áµFÓŸG ¬eÉeCG »æëæJ …òdG ôjó≤dG ¿ƒµdG

2. Hij wordt een kind van GOD (Johannes 1:12). Stelt u eens voor hoe
trots u zou zijn als u de zoon was van een groot, beroemd staatshoofd. Hoeveel te meer als u een zoon bent van de almachtige Maker
van het heelal, voor wie de engelen zich nederbuigen (Galaten 3:26).

¢Só≤ªdG ÜÉàµdG øe IPƒNCÉe ™LGôªdG øe √ô«Zh ™LGôªdG √òg1
1 Deze en andere verwijzingen komen uit de Bijbel
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3. GOD rechtvaardigt hem (Romeinen 5:1; 8:30,33). GOD, de Rechter,
spreekt de zondaar die gelooft vrij en Hij ziet hem alsof hij nooit
gezondigd heeft. Dit is omdat Christus in zijn plaats stierf en de straf
droeg, die hij had moeten dragen. En daarom staat de gelovige
onschuldig en gerechtvaardigd voor GOD (er is geen veroordeling
voor hem - Romeinen 8:1).
4. Zijn lichaam wordt een woning van de Heilige Geest (1 Corinthiërs
6:19). De Bijbel leert duidelijk dat GOD, “de Heilige Geest”, werkelijk in iedere gelovige woont (1 Johannes 4:13). Het lichaam van de
gelovige is de tempel van de Heilige Geest. In overeenstemming met
dit heilige voorrecht, dient hij die uit GOD geboren is, te letten op
wat hij zegt en doet en waar hij gaat.
5. Hij wordt lid van de ware gemeente (1 Corinthiërs 12:13). De
gemeente wordt beschreven als “het Lichaam van Christus”
(Colossenzen 1:18 en 24). Zij bestaat uit alle ware gelovigen in de
Heer Jezus (Handelingen 2:47). Er bestaat geen groter eer op de
aarde dan lid te zijn van de ware gemeente “het Lichaam van
Christus”.
6. Hij wordt een erfgenaam van GOD (Romeinen 8:17). God is de
Schepper van het heelal en Hij is de Eigenaar van alle dingen. De
kinderen van GOD wordt beloofd dat zij eens met Christus over de
gehele aarde zullen regeren. Zij zullen dus alles bezitten.
7. Hij wordt een heilige (Romeinen 1:7). De Bijbel zegt ons dat geredden
“heiligen” genoemd zullen worden. Heilig is hij die door de Heilige
Geest apart gezet wordt voor GOD (Psalm 4:4). Vanuit God gezien is
iedere gelovige heilig omdat God hem in Christus ziet en Christus is
heilig in de volle betekenis van dat woord (1 Corinthiërs 1:2).
8. Hij is volmaakt d.w.z. volmaakt in Christus (Colossenzen 2:10;
Hebreeen 10:14). De gelovige staat in een volmaakte positie voor
GOD. Hij is dicht bij GOD en door Hem geliefd zoals Christus zelf.
Wanneer iemand Christus ontvangt, ontvangt hij alles wat hij nodig
heeft om gelukkig te zijn in dit leven en in eeuwigheid.
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,øeDƒŸG ÅWÉÿG IAGôH ¿ÉjódG ¬∏dG ø∏©j .(33 ,30,8 h 1:5 á«ehQ) ¬∏dG √QÈj 3
πc πªàMG óbh ,¬æY ’óH äÉe ób í«°ùŸG ¿q ’
C ∂dPh ,§b Å£îj ⁄ ¬fCÉc ¬«dEG ô¶æjh
ΩÉeCG GQÈe Öfòe ÒZ øeDƒŸG ∞≤j ∂dòdh .ƒg ¬∏ªàëj ¿r GC »¨Ñæj ¿Éc …òdG ÜÉ≤©dG
.(1:8 á«ehQ - ¬«∏Y áfƒæjO ’) ¬∏dG
¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ºq∏©j .(19:6 ¢SƒãfQƒc 1) ¢Só≤dG ìhô∏d Éæµ°ùe √ó°ùL Ò°üj 4
.(13:4 ÉæMƒj:1) øeDƒe πc ‘ π©ØdÉH øµ°ùj z¢Só≤dG ìhôdG{ ¬∏dG ¿q GC ìƒ°VƒH
»¨Ñæj ,¢Só≤ŸG RÉ«àe’G Gòg ≈∏Y AÉæHh ¢Só≤dG ìhô∏d πµ«g øeDƒŸG ó°ùL ¿q GE
.Ögòj ¿Éµe …
q GC ¤EGh ¬∏ª©j Éeh ¬dƒ≤j ÉŸ ¬Ñàæj ¿r GC ¬∏dG øe Oƒdƒª∏d
,á°ù«æµdG ∞°UƒJ .(13:12 ¢SƒãfQƒc 1) á«≤«≤◊G á°ù«æµdG ‘ Gƒ°†Y Ò°üj 5
ÚæeDƒŸG ™«ªL øe áØdDƒe »gh .(24 ,18:1 »°Sƒdƒc) zí«°ùŸG ó°ùL{ É¡fCÉH
¿ƒµJ r¿CG øe º¶YCG ¢VQC’G ≈∏Y ΩGôcEG ’h ,(47:2 ∫ÉªYCG) ´ƒ°ùj ÜôdÉH Ú«≤«≤◊G
.zí«°ùŸG ó°ùL{ …
r GC á«≤«≤◊G á°ù«æµdG ‘ Gƒ°†Y
óYh óbh ,AÉ«°TC’G πc ∂dÉe ƒgh ¿ƒµdG ≥dÉN ¬∏dG .(17:8 á«ehQ) ¬∏d ÉKQGh Ò°üj 6
πc ¿ƒµ∏Á òÄæ«Mh .¢VQC’G πc ≈∏Y í«°ùŸG ™e Ωƒj äGP ¿ƒµ∏ª«°S º¡fCG ¬∏dG O’hCG
.AÉ«°TC’G
.Ú°ùjób ¿ƒYój Ú°üq∏ıG q¿CG ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ÉfÈîj (7:1 á«ehQ) É°ùjób Ò°üj 7
πc ¬∏dG ô¶f ‘h .(3:4 Qƒeõe) ¢Só≤dG ìhôdÉH ¬∏dG RôaCG …òdG ƒg ¢ùjó≤dGh
áª∏µdG ≈``æ©e πµH ¢Shób í`«°ùŸGh í``«°ùŸG ‘ √Gôj ¬∏dG q¿C’ ¢ù`jób ƒg øeDƒe
.(2:1 ¢SƒãfQƒc 1)
øeDƒª∏d .(14:10 Ú«fGÈY) h (10:2 »°Sƒdƒc) í«°ùŸG ‘ ÓeÉc …
r GC GAƒ∏‡ ¿ƒµj 8
ÉeóæYh .¬°ùØf í«°ùŸÉc ¬jód ÜƒÑﬁh ¬∏dG ¤EG Öjôb ƒ¡a ,¬∏dG ΩÉeCG πeÉc ∞bƒe
Iô°VÉ◊G IÉ«◊G ‘ IOÉ©°ùdÉH ™àªà∏d ¬«dEG êÉàëj Ée πc ∫Éæj ¬fCÉa í«°ùŸG óMCG ∫Éæj
.ájóHC’Gh
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9. Hij heeft deel aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4). Hij merkt
onmiddeljk dat hij nieuwe verlangens en ambities heeft, een nieuwe
afschuw van de zonde en ook een nieuwe liefde voor de broederschap van de gelovigen. Wanneer de gelovige versterkt wordt door
de goddeljke natuur die in hem is, gaat hij dagelijks meer lijken op
de Heer Jezus (Colossenzen 3:10; 2 Corinthiërs 3:18). Dit is Gods doel
voor elk van zijn kinderen (Romeinen 8:29).

IójóL äÉÑZQ ¬d ¿q GC ∫É◊G ‘ iôjh .(4:1 ¢Sô£H 2) á«¡dE’G á©«Ñ£dG ‘ ∑Î°ûj 9
ÉeóæYh .ÚæeDƒŸG ¬JƒNC’ IójóL áÑﬁh á«£î∏d IójóL á«gGôch IójóL íeÉ£eh
´ƒ°ùj Üô∏d ¬à¡HÉ°ûe ‘ É«eƒj OGOõj ,¬°ùØf ‘ »àdG á«¡dE’G á©«Ñ£dÉH øeDƒŸG iƒ≤àj
√O’hCG øe óMGh πµd ¬∏dG ó°üb ƒg Gògh .(18:3 ¢SƒãfQƒc 2 h10:3 »°Sƒdƒc)
.(29:8 á«ehQ)

10.Hij geniet de rechtstreekse en voortdurende bescherming van
GOD (Romeinen 8:28). Er kan de gelovige niets gebeuren zonder de
toestemming van GOD. Met andere woorden: er zijn geen toevallige
gebeurtenissen in het leven van de gelovige. Alles wat gebeurt in het
leven van één van de kinderen van GOD, is voor zijn eigen bestwil.
Zelfs verzoekingen, verdrukkingen en tuchtigingen werken alle mee
voor zijn geestelijk welzijn (Romeinen 5:3-5). Zo komt het dus dat de
gelovige een buitengewoon leven leidt.

ÚæeDƒª∏d ôeCG çóëj ’h .(28:8 á«ehQ) áªFGódG ¬∏dG ájÉªëH ™àªàdÉH GQƒa ÇóàÑj10
¿q ÉC a , øeDƒŸG IÉ«M ‘ áaOÉ°üe çOGƒM ™≤J ’ iôNCG äÉª∏µHh ,¬∏dG øe ìÉª°S ¿hO
äÉ≤«°†dGh ÜQÉéàdG ¿q GC ≈àM ,¢UÉÿG √Òÿ ¿ƒµj ¬∏dG O’hCG óMC’ çóëj Ée πc
É«ëj øeDƒŸG ¿q ÉC a Gòµgh .(5-3:5 á«ehQ) á«MhôdG ¬JóFÉØd É¡∏c πª©J äÉÑjOCÉàdGh
.á©«Ñ£∏d ábQÉN IÉ«M

Bij het zien op deze wonderbare voorzieningen die GOD heeft bereid,
moet iedere gelovige zijn erkentelijkheid op zijn minst op twee manieren tonen:
•

Hij moet zonder ophouden lof brengen aan GOD voor de redding
door de Heer Jezus Christus.

•

Hij moet zijn leven van harte en vrijwillig aanbieden voor de dienst
aan Hem, die zichzelf voor hem overgaf op het kruis van Golgotha
(Romeinen 12:1).

7

É¡d √ôjó≤J QÉ¡XEG øeDƒe πµd »¨Ñæj ¬∏dG ÉgóYCG »àdG áÑ«é©dG äÉÑ«JÎdG √òg ¤EG ô¶ædÉHh
:πbC’G ≈∏Y Úà≤jô£H
.í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG á£°SGƒH ,¢UÓÿG ≈∏Y ¬∏dG óªM øY ∞µj ’ ¿r GC »¨Ñæj

•

áãé∏÷G Ö«∏°U ≈∏Y ¬°ùØf Ωóq b øe áeóÿ ôWÉN á«Ñ£H ¬JÉ«M Ωó≤j r¿CG »¨Ñæj
.(1:12 á«ehQ)

•

7

LES 2
DE VERLOSSING IS EEN ZEKERHEID
Hoe kan de mens zeker zijn dat hij gered is?
Lees de volgende waarheden enkele keren na elkaar totdat u ze volledig begrijpt.
1. De Bijbel is het Woord van GOD en volkomen waar. U kunt er op
vertrouwen.
2. De Bijbel zegt dat wanneer u berouw hebt over uw zonden en gelooft
in de Heer Jezus, dat dan u gered bent. De vraag is nu: “Bent u ooit
tot Christus gekomen als een verloren zondaar en hebt u Hem
gevraagd om u te redden van uw zonde? Hebt u Hem aangenomen
als Plaatsvervanger die de straf voor uw zonden droeg?”
3. Wanneer u tot Christus bent gegaan en Hem als uw Plaatsvervanger
hebt aangenomen, dan verzekert GOD u er in de Bijbel van, dat u
gered bent.
Met andere woorden - en het is erg belangrijk om dit te begrijpen - de
zekerheid van verlossing (=redding) komt door middel van de Bijbel.
Deze waarheid leren we duidelijk uit 1 Johannes 5:13. Iedere gelovige
moet het volgende vers uit het hoofd leren:
Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van GOD,
opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt”.
We moeten letten op het woord “gij weet”. Johannes schreef aan hen
die in Christus geloofden opdat zij weten dat zij eeuwig leven hebben.
Wanneer u uw vertrouwen op Christus hebt gesteld, dan weet ik dat u
bent gered. Dit stelt de Bijbel met zekerheid.
Het probleem van velen is dat zij vertrouwen op gevoelens, in plaats
van op de Bijbel. Zij zeggen: “Ik voel niet dat ik gered ben”. Zij wachten op een emotionele en innerlijke ervaring in hun leven. Als zij die
niet vinden dan twijfelen zij aan het feit van hun redding. De persoon
die de zekerheid van zijn redding baseert op de toestand van zijn
8

ÊÉãdG ¢SQódG
ó«cCG ¢UÓN
?¢üq∏ﬂ ¬fCG ócCÉàj ¿r GC ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj ∞«c
: ΩÉªàdÉH Éª¡ØJ ≈àM ,iôNC’G ƒ∏J IôŸG á«dÉàdG ≥FÉ≤◊G GC ôbCG
.¬H ≥ãJ ¿r GC n∂æµÁh á«∏µdÉH ¥OÉ°U ƒgh ¬∏dG áª∏c ƒg ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¿q GE 1
.¢üq∏ﬂ ∂
n fCÉa ´ƒ°ùj ÜôdÉH â
n æeBGh ∑ÉjÉ£N øY â
n ÑJ ¿r GE ∂
n fCG ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ∫ƒ≤j 2
¿r GC ¬æe âÑ∏Wh ∂dÉg ÅWÉîc í«°ùŸG ¤EG Ée âbh ‘ nâ«JCG πg{ :ƒg ∫GDƒ°ùdÉa
.z? n∑ÉjÉ£N ÜÉ≤Y πªM …òdG ∑GP n∂æY πjóÑc nâ∏Ñb πgh ? n∂°üq∏îj
¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ ∂
n d ócDƒj ¬∏dG ¿q ÉC a ∂
n æY ÓjóH ¬à∏Ñbh í«°ùŸG ¤EG â«JCG â
n æc ¿r GE 3
. ¢üq∏ﬂ n∂fq GC
ÜÉàµdG á£°SGƒH »JCÉj ¢UÓÿG ó«cCÉJ ¿q GC - ¬ª¡a GóL º¡j É‡ Gògh -iôNCG äÉª∏µHh
¿r GC øeDƒe πc ≈∏©a .(13:5 ÉæMƒj 1) øe ìƒ°VƒH É¡ª∏©àf á≤«≤◊G √ògh .¢Só≤ŸG
:ÉÑ«Z ájB’G √òg ßØëj
.zájóHCG IÉ«M ºµd ¿q GC Gƒª∏©J »µd ¬∏dG øHG º°SÉH ¿ƒæeDƒŸG ºàfCG ºµ«dEG Gòg â
o Ñàc{
IÉ«M º¡d q¿GC Gƒª∏©j »µd í«°ùŸÉH GƒæeBG øjò∏d ÉæMƒj Öàc ó≤d .zGƒª∏©J{ áª∏c ßMÓæd
.¢Só≤ŸG ÜÉàµdG √ócDƒj Ée Gòg . ¢üq∏ﬂ n∂fCG º∏YÉa í«°ùŸÉH nâæeBG ób nâæc ¿r ÉE a .ájóHCG
ÜÉàµdG ≈∏Y ºgOÉªàYG øe ’óH Qƒ©°ûdG ≈∏Y ¿hóªà©j º¡fCG »g øjÒãµdG á∏µ°ûe ¿q GE
QÉÑàNG çhóM ¿hô¶àæj º¡a .z¢üq∏ﬂ »æfCÉH ô©°TCG ’ »æfCG{ :ºgóMCG ∫ƒ≤«a ,¢Só≤ŸG
…òdG ¢üî°ûdÉa .º¡°UÓN ôeCG ‘ ¿ƒµ°ûj ¬fhóéj ’ ÉŸh .º¡JÉ«M ‘ »∏NGO »ØWÉY
øe Ò¨àj √Qƒ©°T q¿’
C äÉHƒ©°U ≈≤∏j ¿r GC óH ’ ,√Qƒ©°T ádÉM ≈∏Y ¬°UÓN ó«cCÉJ »æÑj
≈∏Y ¢ù«dh ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ≈∏Y óªàYÉa .Ò¨àJ ø∏a ¬∏dG áª∏c ÉeCG .iôNCG ¤EG á¶◊
.∑
n Qƒ©°T ádÉM
8

gevoelens, zal zonder twijfel moeiljkheden tegenkomen want zijn
gevoelens veranderen van moment tot moment. Het Woord van GOD
verandert echter niet. Vertrouw dus op de Bijbel en niet op de toestand
van uw gevoelens.

ÜGƒ÷Gh .z?¢ü∏îj ÉeóæY IOÉ©°ùdÉH ¿É°ùfE’G ô©°ûj ¿r GC »¨Ñæj ’CG{ :∫ƒ≤j πFÉ°S ÜQh
ô©°ûj ¿r GC πÑb ¢üq∏ﬂ ¬fCG º∏©j ¿r GC »¨Ñæj ¬fCG ÒZ ,ó«cCÉJ πµH zπLCG{ :∂dP ≈∏Y
.Gòµg ∫ƒ≤j ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG q¿C’ ¿ƒ°üq∏ﬂ ÉæfCG º∏©f .Qƒ©°ûdG ºK ’hCG ó«cCÉàdG .IOÉ©°ùdÉH
.¿ƒ°üq∏ﬂ ÉæfCG º∏©f ÉæfC’ IOÉ©°ùdÉH ô©°ûfh

Veel zoekers vragen: “Moet een mens zich dan niet gelukkig voelen als
hij wordt gered?” Het antwoord is: “Vanzelfsprekend”. Vast en zeker.
Alleen, hij moet weten dat hij is gered, voordat hij zich gelukkig voelt.
Eerst de zekerheid, daarna de gevoelens. Wij weten dat wij gered zijn,
omdat de Bijbel dat zegt. Wij voelen ons gelukkig omdat wij weten dat
wij gered zijn.

ócCÉàd iôNCG πFÉ°Sh ∂dÉæ¡a ,¬°ùØf ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG OƒYh ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG áaÉ°VE’ÉHh
:¢üq∏ıG ¢üî°û∏d äÉeÓY çÓK »∏j Éª«ah .¬°UÓN øe øeDƒŸG

Bij het geloof aan de beloftes van de Bijbel zelf, zijn er voor de gelovige
nog andere middelen tot zekerheid van verlossing. Hier volgen drie
kenmerken van de persoon die gered is:
1. Hij houdt van de gelovigen, zijn broeders (1 Johannes 3:14).
2. Hij heeft het getuigenis van de Heilige Geest in zich (1 Johannes 5:10;
Romeinen 8:16). Het getuigenis van de Geest is blijdschap en vrede
in ons binnenste. Deze worden gegeven aan hen die vertrouwen op
het Woord van GOD, dat zegt dat zij die op Christus vetrouwen,
gered zijn. De Geest getuigt aan de gelovigen door middel van de
Bijbel dat zij kinderen van GOD zijn.
3. Hij haat de zonde en houdt van de waarheid. Hoewel het mogelijk is
voor de gelovige dat hij zondigt, zal, hoewel hij zondigt, de zonde
zijn leven niet overheersen (Romeinen 6:14).
Hij leeft niet meer voortdurend in de zonde. Naarmate de gelovige verder gaat in zijn leven als christen, neemt de zekerheid van zijn verlossing toe. Er worden op z’n minst drie stappen omschreven die u kunt
nemen om u op deze weg te helpen:

.(14:3 ÉæMƒj 1) ÚæeDƒŸG ¬JƒNCG Öëj ¬fEG 1
IOÉ¡°Th .(16:8 á«ehQ h10:5 ÉæMƒj 1) ¬°ùØf ‘ ¢Só≤dG ìhôdG IOÉ¡°T ¬d 2
á∏FÉ≤dG ,¬∏dG áª∏µH ¿ƒæeDƒj øjò∏d ¿É«£©ŸG ,πNGódG ‘ ΩÓ°ùdGh ìôØdG »g ìhôdG
ÜÉàµdG á£°SGƒH ÚæeDƒª∏d ó¡°ûj ìhôdGh .¿ƒ°ü∏îj í«°ùŸÉH ¿ƒæeDƒj øjòdG πc ¿q GC
.¬∏dG O’hCG º¡fCG ,¢Só≤ŸG
,Å£îj ¬fCG ™eh ,Å£îj ¿r GC øeDƒª∏d øµªŸG øe ¬fCG ™eh .≥◊G Öëjh á«£ÿG √ôµj ¬fEG 3
.(14:6 á«ehQ) ¬JÉ«M ≈∏Y Oƒ°ùJ ød á«£ÿG ¿q GC ÒZ
.á«£ÿG á°SQÉ‡ ‘ Gôªà°ùe ¢û«©j ’ ƒgh
πbC’G ≈∏Y ∑Éægh .¢UÓÿG øe √ócCÉJ OGOõj ,á«ë«°ùŸG IÉ«◊G ‘ øeDƒŸG Ωó≤J Éª∏ch
: π«Ñ°ùdG Gòg ‘ ∂
n JóYÉ°ùŸ ÉgPÉîJG øµÁ áæ«©e äGƒ£N çÓK
.∂
n Ñ∏b πc øe ¬H øeBGh ΩÉ¶àfÉH ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢SQOG 1
.á°Só≤ŸG ¬àª∏c ¢SQóJ ÉeóæY n∂fÉÁEG …ƒ≤j »µd Üô∏d π°U 2
.á«£ÿG øe ∂
n °üq∏N …òdG øY øjôNB’G ÈNCG 3

1. Bestudeer regelmatig de Bijbel en vertrouw erop met uw gehele hart.
2. Bid tot de Heer opdat Hij uw geloof sterker maakt terwijl u het
Heilige Woord bestudeert.
3. Vertel anderen van Hem, die u van uw zonde gered heeft.
9
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Tenslotte dit nuttige advies aan hen die niet zeker zijn van hun redding
en graag willen dat zij echt gered worden. Tot hen allen zeggen wij: misschien bent u door het bovenstaande tot de erkenning gekomen dat
Jezus de Redder is, maar bent u nog niet zeker van uw eigen redding.
En nu verlangt u er naar om zonder ook maar de minste twijfel zeker te
zijn dat u een kind van GOD bent.
Dit moet u doen: Zeg de Heer dat u niet zeker bent van de redding van
uw ziel en dat u nu gered wilt worden, zonder enig uitstel. Vertel Hem
ook dat u weet dat u een verloren zondaar bent en dat u, als u nu zou
sterven, naar de hel zou gaan. Neem dan de Heer Jezus Christus aan als
uw Verlosser, in het geloof dat Hij stierf aan het kruis op Golgotha om
de straf voor uw zonden te betalen en dat Hij u wil en kan redden.
Keer terug naar het boek Handelingen 16:31. Wat zegt het vers dat er zal
gebeuren als u uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus hebt gesteld?
Het vers zegt “en gij zult behouden worden” (=gered worden). Dit is
het Woord van GOD. Geloof erin. Wanneer de satan bij u komt en probeert u aan het twijfelen te brengen over uw redding (=behoud), ga dan
terug naar het boek Handelingen 16:31 of naar Johannes 1:12 of
Johannes 3:36 of Johannes 5:24 of Romeinen 10:9 en bewijs aan satan dat
GOD zegt dat u gered bent omdat u uw vertrouwen op Christus hebt
gesteld. Hij zal niet terugkomen om het u moeilijk te maken door u
aan het twijfelen te brengen, als u hem zegt wat in de Bijbel geschreven staat.

πµd ∫ƒ≤f .á≤«≤M Gƒ°ü∏îj ¿r GC ¿hOƒjh ¿hócCÉàj ’ øjò∏d Ió«Øe áë«°üf √òg GÒNCGh
øe ócCÉàe ÒZ ∂
n æµdh ¢ü∏ıG ≈∏Y ∑
n OÉªàYG â∏©L ób ≥Ñ°S Éª«a ∂
n fCG ø¶J ÉÃQ :A’Dƒg
.¬∏dG O’hCG øe n∂fCG ∂°T q…GC ¿hO ócCÉààd ¥GƒJ ¿B’G q∂fCGh ,ÉeÉ“ ∂dP
ójôJ ¿B’G ∂
n fCGh ,∂
n °ùØf ¢UÓN øe ócCÉàe ÒZ ∂
n fCG ÜôdG ÈNCG :¬∏ª©J ¿r GC »¨Ñæj Ée Gò¡a
∂àdÉM ‘ â
n e ¿r GE ∂
n fCGh ∂dÉg ÅWÉN ∂
n fCG É°†jCG √ÈNCGh .AÉ£HEG …CG ¿hóH ¢ü∏îJ ¿r GC
äÉe ¬fCG ÉæeDƒe ∂d É°ü∏ﬂ ,í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG πÑbG ºK ,ºæ¡L ¤EG Ögòà°S Iô°VÉ◊G
.∂°üq∏îj ¿r GC ™«£à°ùjh ójôj ¬fCGh n∑ÉjÉ£N AGõL ™aó«d áãé∏÷G Ö«∏°U ≈∏Y
ÜôdÉH â
n æeBG GPEG ∂d çóëj ÉªY ájB’G ∫ƒ≤J GPÉe .31:16 ∫ÉªYC’G ôØ°S ¤EG ™LQG ºK
ÉeóæYh ,É¡H øeBÉa ,¬∏dG áª∏c »g √òg .z¢ü∏îJ{ n∂fCG : ájB’G ∫ƒ≤J ? í«°ùŸG ´ƒ°ùj
∫ÉªYC’G ôØ°S ¤EG ™LQG ,n∂°UÓN ôeCG ‘ ∂°ûJ ∂∏©éj r¿GC ∫hÉëjh ¿É£«°ûdG n∂«JCÉj
¿q GC ,¿É£«°û∏d ÚHh ,9:10 á«ehQ hCG ,24:5 ÉæMƒj hCG ,36:3 ÉæMƒj hCG ,31:16
â
n æc GPEG ,∑ƒµ°ûdÉH ∂
n ≤jÉ°†j Oƒ©j Óa .í«°ùŸÉH â
n æeBG ∂
n fC’ ,¢üq∏ﬂ ∂
n fCG ∫ƒ≤j ¬∏dG
.¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ Üƒàµe ƒg Ée ¬d ø∏©J

ådÉãdG ¢SQódG
LES 3

ájÉ¡ædG ¤EG ®ƒØﬁ øeDƒŸG

DE GELOVIGE WORDT TOT HET EINDE TOE BEWAARD
Kan iemand die gered is, verloren gaan?
Als iemand werkelijk opnieuw geboren is, dan zal hij nooit verloren
gaan. De gelovige is voor eeuwig veilig en geborgen. In wat volgt vinden we op grond van zeven getuigenissen uit de Bijbel duidelijke bewijzen van deze heerlijke waarheid, hoewel we nog vele andere getuigenissen kunnen aanwijzen (het is aan de student om elke aangehaalde
passage aandachtig te bestuderen).
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?¢üq∏ıG ∂∏¡j πg
.óHC’G ¤EG ∫ƒØµeh ¿ƒª°†e øeDƒŸÉa .GóHCG ∂∏¡j ød ,á«≤«≤M IO’h á«fÉK óMCG ódh GPEG
á≤«≤◊G √òg ≈∏Y ™°UÉædG π«dódG ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG øe ógGƒ°T á©Ñ°S ó‚ »∏j Éª«ah
πc ¢SQój r¿CG ÖdÉ£dG ≈∏Y) IÒãc iôNCG ógGƒ°T Ëó≤J ™«£à°ùf ÉæfCG ™e ,Ió«ÛG
.(ΩÉªàgÉH ¢SÉÑàbG
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1.

Johannes 10:27-29. Let op deze woorden van Christus: “Ik geef
hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in
eeuwigheid”. Houdt u vast aan deze uitspraak van Jezus. Het is
een onvoorwaardelijke belofte. Nooit zal één van zijn eigen schapen verloren gaan. Laten we er ook op letten dat zowel Christus als
de Vader de gelovige bewaren.

2.

Johannes 5:24. Ook hier spreekt de Heer Jezus Christus en Hij
belooft dat wie zijn Woord hoort en gelooft in wie Hem gezonden
heeft, eeuwig leven heeft en niet in het oordeel zal komen. Als
ook maar één van de gelovigen verloren zou gaan, dan zou dat
betekenen dat de Zoon van GOD heeft gefaald in het vervullen van
zijn belofte. Dat zal nooit gebeuren.

3.

4.

5.

6.
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Johannes 3:36. “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven”. We
moeten er op letten dat Hij niet zegt: “hij zal eeuwig leven hebben”,
maar hij bezit het nu al. Hoelang is de eeuwigheid? Het is duidelijk
dat deze zonder grens is. Er komt nooit een einde aan.
Romeinen 8:38,39. De apostel Paulus zegt dat “noch dood, noch
leven, noch engelen, noch machten, noch krachten, noch heden,
noch toekomst, noch hoogte, noch diepte de gelovige kan scheiden van de liefde van GOD”.
En als één van de kinderen van GOD mocht denken dat hij uit
eigen macht zich van de liefde van GOD kan losmaken, dan voegt
Paulus hieraan toe: “noch enig ander schepsel”. De gelovige is veilig omdat GOD de macht heeft hem te bewaren.
2 Timotheüs 1:12. Paulus spreekt hier zijn vertrouwen uit dat
Christus bij machte is om hem tot in eeuwigheid te bewaren. Uit
Johannes 6:39 leren we dat GOD aan Christus het behoud van alle
gelovigen heeft toevertrouwd. Zou Christus ontrouw kunnen zijn
over wat Hem is toevertrouwd? Nee, dat nooit.
Judas 24 zegt ons dat de Heer Jezus de macht heeft om de gelovigen
voor struikelen te behoeden en hen veilig naar het hemelse vaderland te brengen. De gelovigen zijn niet in staat hun zielen te bewaren, temeer omdat het eerst evenmin in hun vermogen lag om zichzelf te redden. Maar Christus is bij machte dat te doen (1 Petrus 1:5).

ødh ájóHCG IÉ«M É¡«£YCG ÉfCGh{ :√òg í«°ùŸG äÉª∏c ßM’ .29,27 :10 ÉæMƒj 1
ø∏a .•hô°T ≈∏Y ≥∏©e ÒZ í«°ùŸG óYh ¿q GE .∫ƒ≤dG Gò¡H ∂°ù“ .zóHC’G ¤EG ∂∏¡J
¿É¶Øëj Éª¡«∏c ÜB’Gh í«°ùŸG ¿q GC É°†jCG ßMÓædh .á°UÉÿG ¬aGôN øe óMCG ∂∏¡j
.øeDƒŸG
¬eÓc ™ª°ùj øe ¿q ÉC H ó©jh í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG º∏µàj É°†jCG Éægh .24:5 ÉæMƒj 2
óMCG ∂∏g ƒ∏a .áfƒæjO ¤EG »JCÉj ’h ,ájóHCG IÉ«M ¬d ¿ƒµJ ¬∏°SQCG …òdÉH øeDƒjh
.∂dP ¿ƒµj ¿r GC É°TÉMh .√óYh ΩÉ“EG ‘ ¬∏dG øHG π°ûa »æ©j ∂dP ¿Éµd ÚæeDƒŸG
¬d ¿ƒµà°S{ π≤j ⁄ ¬fCG ßM’ .zájóHCG IÉ«M ¬d øHÓH øeDƒj …òdG{ .36:3 ÉæMƒj 3
óM ’ ¬fCG í°VGƒdG øe ?ájóHC’G ∫ƒW ƒg ºµa .ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ ¬d πH .zájóHCG IÉ«M
.ájÉ¡f ’ Ée ¤EG ¬fEG -¬d
áµFÓe ’h ,IÉ«M ’h äƒe ’ ¬fCG{ ,¢ùdƒH ∫ƒ°SôdG ø∏©j .39 ,38 :8 á«ehQ 4
Qó≤j ≥ªY ’h ƒ∏Y ’h á∏Ñ≤à°ùe ’h Iô°VÉM QƒeCG ’h äGƒb ’h AÉ°SDhQ ’h
¬àYÉ£à°SÉH ¬fCG ,¬∏dG O’hCG óMCG π«îàj ÓÄdh .z¬∏dG áÑﬁ øY øeDƒŸG π°üØj ¿r GC
¿ÉeCG ‘ øeDƒŸÉa .ziôNCG á≤«∏N ’h{ :∫ƒ≤«a ¢ùdƒH Oƒ©j ,¬∏dG áÑﬁ øY ¬°ùØf π°üa
.¬æ«eCÉJ ≈∏Y ¬∏dG QGó≤Ã
á©jOh ßØM ≈∏Y QOÉb í«°ùŸG q¿CÉH ¬à≤K øY Éæg ¢ùdƒH È©j .12:1 ¢ShÉKƒª«J 2 5
ßØM ≈∏Y í«°ùŸG øªàFG ób ¬∏dG ¿q GC º∏©àf ,39:6 ÉæMƒj ‘h .óHC’G ¤EG ¬°ùØf
.Óch ,É°TÉM ?¬à©jOh ≈∏Y ÚeCG ÒZ í«°ùŸG ¿ƒµj ¿r GC øµªŸG øeCG .ÚæeDƒŸG ™«ªL
øjôKÉY ÒZ ÚæeDƒŸG ßØëj ¿r GC QOÉ≤dG ƒg ´ƒ°ùj ÜôdG ¿q GC ÉfÈîj 24 GPƒ¡j 6
≈∏Y á¶aÉÙG ÚæeDƒŸG áYÉ£à°SÉH ¢ù«dh .…hÉª°ùdG øWƒdG ¤EG ¿ÉeCÉH º¡∏°Uƒjh
í«°ùŸG øµdh ,’hCG º¡°ùØfCG Gƒ°üq∏îj ¿r GC º¡àYÉ£à°SÉH ¿Éc É‡ ÌcCG º¡°ùØfCG ¢UÓN
.(5:1 ¢Sô£H 1) ∂dP ≈∏Y QOÉ≤dG ƒg
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Romeinen 8:30 “die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij
ook verheerlijkt”. Ieder die gered is, die is verheerlijkt. Hoewel de
gelovigen nu nog geen verheerlijkte lichamen hebben, is deze verheerljking toch iets dat zeker is. GOD spreekt hier ook over als over
iets dat reeds werkelijkheid is. Wanneer u dus gerechtvaardigd
bent, dan bent u ook verheerlijkt in het oog van GOD. Met andere
woorden de gelovige is zo zeker van zijn komst in de hemel, alsof
hij er nu al aanwezig is.

¢ù«d ¬fCG ™eh .óé
q ‡ ,¢üq∏ﬂ πµa .zÉ°†jCG ºgó›
q ºgQôq H øjòdG{ .30:8 á«ehQ 7
¬æY º∏µàj ¬∏dG q¿GC ≈àM ,ócDƒe ôeCG ó«éªàdG Gòg ¿q GC ’EG ,Ióé‡ OÉ°ùLCG ó©H ÚæeDƒª∏d
,iôNCG äÉª∏µHh .¬∏dG ô¶f ‘ É°†jCG óé‡ nâfCÉa , GQÈe nâæc GPEÉa .IõLÉf á≤«≤ëc
.¿B’G É¡«a OƒLƒe ¬fCÉc ,AÉª°ùdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe ócCÉàj øeDƒŸG ¿q GC

In aansluiting op het onderwerp van de zekerheid van verlossing van
de gelovige dienen we de volgende feiten te bedenken:

øY ÜÉ≤©dG øªK ™aO ób í«°ùŸG ¿C’ ,CÉ£NCGh ∫R Ée GPEG ¬°UÓN ó≤Øj ’ øeDƒŸG ¿q GE 1
ΩGOÉeh . ÚJôe ™aódG ¬∏dG Ö∏£j ’h ,πÑ≤à°ùŸGh ô°VÉ◊Gh »°VÉŸG ‘ √ÉjÉ£N ™«ªL
∫OÉ©dG ¿ÉjódG ¬∏dÉa ,É¡æY äƒeCG ¿r GC »
q ∏Y ÖJÎj ø∏a …ÉjÉ£N øY äÉe ób í«°ùŸG
.í«°ùŸÉH øeDƒj …òdG ÅWÉÿG íeÉ°ùj

7.

1. De gelovige verliest zijn redding niet als hij nog zondigt, omdat
Christus de prijs van de straf voor al zijn zonden in verleden, heden
en toekomst heeft betaald. GOD eist geen tweemaal betaling. Omdat
Christus voor mijn zonden is gestorven, behoef ik er niet voor te
sterven. GOD, de rechtvaardige Rechter, vergeeft de zondaar die op
Christus vertrouwt.
2. Als de gelovige zondigt dan doet hij zijn hemelse Vader verdriet en
bederft de gelukkige sfeer, zoals die er in een gezin behoort te zijn,
tussen hem en zijn hemelse Vader, totdat hij die zonde belijdt (1
Johannes 1:9). Let goed op dat er een groot verschil is tussen GOD de
Rechter die handelt ten aanzien van de zondaar en GOD, als Vader
in het omgaan met zijn dwalende zoon. In de eerste situatie is de
straf op de zonde de dood en de hel; in het tweede geval is het
gevolg van een zonde een breuk in het contact (1 Johannes 2:1,2).
3. Ook kan een gelovige niet zondigen zonder er een hoge prijs voor te
betalen. Wanneer één van de kinderen van GOD zich van zijn Vader
verwijdert, dan wordt hij zonder twijfel aan tuchtiging onderworpen
(Hebreeën 12:6,7). De Vader gebruikt smart of pijn om hem terug te
doen keren en in sommige gevallen brengt GOD de gelovige naar het
hemelse vaderland; zijn lichaam sterft, maar zijn ziel is behouden (1
Corinthiërs 5:5).

:á«dÉàdG ≥FÉ≤◊G ôcòàf ¿r GC »¨Ñæj øeDƒŸG ¢UÓN ´ƒ°Vƒe Oó°üHh

ó«©°ùdG »∏FÉ©dG ƒ÷G ôµ©à«a …hÉª°ùdG √ÉHCG ¿õëj øeDƒŸG Å£îj ÉeóæY øµdh 2
.(9:1 ÉæMƒj 1) á«£ÿG ∂∏àH ±Î©j ≈àM …hÉª°ùdG ¬«HCG ÚHh ¬æ«H √OƒLh ÖLGƒdG
ÜB’G ¬∏dG ÚHh ÅWÉÿG á∏eÉ©e ‘ ¿ÉjódG ¬∏dG ÚH GÒÑc Ébôa ∂dÉæg ¿q GC Gó«L ßM’
ádÉ◊G ‘h ,ºæ¡Lh äƒŸG ƒg á«£ÿG ÜÉ≤Y ¤hC’G ádÉ◊G »Øa ,∫É°V øHG á∏eÉ©e ‘
.(31:2 ÉæMƒj 1) ácô°ûdG º°üa »g ,á«£ÿG áé«àf á«fÉãdG
øY ¬∏dG O’hCG óMCG ÆGR GPEÉa .∫ÉZ øªK ™aO ¿hO Å£îj ¿r GC ™«£à°ùj ’ øeDƒŸG ≈àM 3
hCG ¿õ◊G ÜB’G πª©à°ùj óbh .(7,6:12 Ú«fGÈY) ÖjOCÉàdG ™bƒàj ¿r GC óH ’ ¬«HCG
…hÉª°ùdG ¬æWh ¤EG øeDƒŸG ¬∏dG π≤æj ób ä’É◊G ¢†©H ‘h ,¬YÉLQ’ ´ÉLhC’G
.(5:5 ¢SƒãfQƒc 1) ¢ü∏îJ ¬°ùØf øµdh √ó°ùL äƒª«a
¢û«©j ’ ¬∏d É«≤«≤M ÉæHG q¿GC ÒZ ,ÉfÉ«MCG Å£îjh ∫õj ∞°SCG πµH øeDƒŸG ¿q GC ™eh 4
¤EG ÖjOCÉàdÉH ™Lôj ⁄h á«£ÿG ÜÉµJQG ‘ óMCG ôªà°SG GPEÉa .áªFGódG á«£ÿG á°û«Y
¿ƒµJ ’ ¿r GC »¨Ñæjh .áàÑdG á«fÉK ódƒj ⁄ ¬fCG ≈∏Y Ió«cCG áeÓY √ò¡a ,¬∏dG ácô°T
.á«£ÿG øY ´Éæàe’G ≈∏Y ÉãYÉH iôM’ÉH πH á«£î∏d GQòY Éæ°UÓN áfÉª°V

4. Hoewel de gelovige helaas niet zondeloos is en soms nog zondigt,
zal een echt kind van GOD niet voortdurend in zonde leven.
Wanneer iemand met zondigen blijft doorgaan, en na een terechtwij12
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zing niet in de gemeenschap met GOD terugkeert, dan is dat een duidelijk teken dat hij beslist niet wedergeboren is. De zekerheid van
onze verlossing moet geen excuus zijn om te zondigen. Integendeel;
het is een aansporing om ons ver van zonde te houden.
5. Er zijn een aantal verzen in de Bijbel die het doet voorkomen alsof de
gelovigen opnieuw verloren kunnen gaan. Maar als we die nauwkeurig onderzoeken, ontdekken we dat zij verwijzen naar hen die
zich alleen maar gelovig noemen of naar hen die van de weg tot de
verlossing wisten maar Hem afgewezen hebben. U vindt in de Bijbel
geen enkel vers dat verklaart dat een echt opnieuw geboren mens
nog verloren kan gaan. Integendeel, van hen zijn alleen voorbeelden
dat zij behouden zijn.

LES 4
OVERWINNING IN VERZOEKING
Hoe kan de gelovige de zonde weerstaan?
Wanneer een mens wordt behouden, begint er een geweldige strijd in
zijn leven. Hij bezit nog steeds zijn oude natuur - de zondige natuur
van Adam - die altijd probeert hem te doen zondigen. Maar hij bezit ook
de nieuwe natuur - de goddeljke natuur - die de zonde haat en die wil
doen wat juist is. De twee naturen zijn voortdurend met elkaar in strijd
(Galaten 5:16,17; Romeinen 8:5-8).

¿ƒµ∏¡j ób ÚæeDƒŸG ¿q GC ≈∏Y ÉgôgÉX ∫ój ób ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ äÉjBG IóY ∂dÉæg 5
º¡fCÉH §≤a ¿ƒYój øjòdG ∂ÄdhCG ¤EG Ò°ûJ É¡fCG ó‚ É¡«a ô¶ædG Éæ©eCG GPEG øµdh á«fÉK
ÜÉàµdG ‘ ájBG óLƒJ ’h .√ƒ°†aQh ¢UÓÿG ≥jôW GƒaôY ób øjòdG hCG ¿ƒæeDƒe
∫ÉãeCG ¿q ÉC a ¢ùµ©dÉH πH ,∂∏¡j ¿r GC øµÁ ,á≤«≤M á«fÉK OƒdƒŸG ¿q ÉC H ìô°üJ ¢Só≤ŸG
.¿ÉeCG ‘ ºg §≤a A’Dƒg

™HGôdG ¢SQódG
áHôéàdG ≈∏Y áÑ∏¨dG
? á«£ÿG ÜQÉŒ ΩhÉ≤j ¿r GC øeDƒŸG ™«£à°ùj ∞«c
áÁó≤dG á©«Ñ£dG ∂∏Á ∫Gõj ’ ƒ¡a ,¬JÉ«M ‘ º«¶Y ´Gô°U ÇóàÑj ¿É°ùfEG ¢ü∏îj ÉeóæY
á©«Ñ£dG É°†jCG ∂∏Á ¬æµdh ,á«£ÿÉH ¬YÉ≤jEG ÉªFGO ∫hÉ– »àdG ,- áÄWÉÿG ΩOBG á©«ÑW ¿Éà©«Ñ£dÉa .≥M ƒg Ée πªY ójôJh á«£ÿG √ôµJ »àdG , - á«¡dE’G á©«Ñ£dG - Iójó÷G
.(8-5:8 á«ehQ h 17 ,16:5 á«WÓZ) ΩGhódG ≈∏Y iôNC’G ÉªgGóMEG ΩhÉ≤J

De oude, slechte en opstandige natuur kan niet verbeterd worden en
blijft tot de gelovige naar zijn hemelse vaderland gaat. GOD heeft het
oordeel over de oude natuur voltrokken toen Christus aan het kruis
stierf en Hij wil dat de gelovigen die oude natuur voor dood houden.
Ze moeten haar niet aanwakkeren of voeden en haar geen kans geven
haar begeerten te bevredigen (Romeinen 13:14).

øeDƒŸG Ögòj ¿r GC ¤EG ∫hõJ ’h ,É¡æ«°ù– øµÁ ’ á«°ü©à°ùe Iôjô°ûdG áÁó≤dG á©«Ñ£dG ¿q GE
¿r GC ójôj ƒgh ,Ö«∏°üdG ≈∏Y í«°ùŸG äÉe ÉeóæY ¬∏dG É¡fGOCG óbh .…hÉª°ùdG ¬æWh ¤EG
´ÉÑ°TE’ á°Uôa Égƒ£©J ’h Éghò¨J ’h Égƒ©é°ûJ Óa .áà«e É¡fCÉc ¿ƒæeDƒŸG É¡∏eÉ©j
.(14:13 á«ehQ) É¡JGƒ¡°T

De nieuwe natuur echter spoort de gelovigen aan om goed te doen. Zij
moet aangewakkerd en gevoed worden.

.iò¨Jh ™é°ûJ r¿GC »¨Ñæ«a ìÓ°üdG πª©H ÚæeDƒŸG ¤EG »MƒJ É¡fCÉa ,Iójó÷G á©«Ñ£dG ÉeCG
…
r G ,ó°ùé∏d zÓc{ ¬dƒ≤H - áHôéàdG øeDƒŸG ΩhÉ≤j É¡H »àdG á≤jô£dG »g √ò¡a ,¬«∏Yh
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De methode waardoor de gelovige weerstand moet bieden in verzoeking, is door “NEE” te zeggen tegen het vlees, dat is de oude natuur en
door het nieuwe leven in zijn binnenste te voeden. Hier volgen enkele
praktische wenken hoe we dat kunnen doen:
1. Lees de Bijbel. Bestudeer hem, leer hem uit het hoofd, denk er goed
over na en gehoorzaam eraan. Zie wat staat in Psalm 119:9,11. We
leren daar dat het Woord van GOD ons ervoor bewaart om in zonde
te vallen. Span u dus in om iedere dag tijd te reserveren om het
Woord van GOD te lezen (Colossenzen 3:16).
2. Bid zonder ophouden. Iedere keer dat u met een verzoeking wordt
geconfronteerd, vraagt u om de hulp van GOD (Hebreeën 4:16) en
Hij geeft u de kracht om te overwinnen (1 Corinthiërs 10:13).
Wanneer u probeert om steunend op eigen kracht weerstand te bieden, dan faalt u absoluut.
3. Volhard in de gemeenschap met uw broeders, de gelovigen en vermijd de omgang met goddelozen (Spreuken 1:10-16; Hebreeën
10:24,25). Vaak is het zo dat we met ongelovigen moeten samenwerken of samenleven. We kunnen er niet aan ontkomen met hen om te
gaan op het werk of in huis. Laten wij met onze lippen en met ons
leven tot hen getuigen. Maar we moeten geen aandacht schenken
aan hun wereldse genoegens en vermaak (Efeziërs 5:11).
4. Belijd uw zonden onmiddellijk. Vraag vergeving aan uw hemelse
Vader, zodra u merkt dat u Hem verdriet hebt gedaan door een zondige gedachte, woord of daad. Stel uw belijdenis niet uit tot de
avond of tot het einde van de week (Spreuken 28:13).
5. Wees steeds bezig met wat van de Heer is. Iemand heeft eens
gezegd: “het hoofd van een luiaard is de werkplaats van de satan”.
Geef uw lichaam aan de Heer opdat Hij het gebruikt in overeenstemming met zijn wil (Romeinen 6:19). Er zijn vele diensten te verrichten voor de Heer. Wanneer u zich toewijdt om deze te doen, wordt u
een dienaar van de allerbeste Meester, de Heer Jezus.
6. Oefen uw lichaam. “Want de oefening van het lichaam is van weinig nut “(1 Timotheüs 4:8). Aangezien het lichaam van de gelovige
14

‘ á«∏ªY äÉMGÎbG »∏j Éª«ah .πNGódG ‘ Iójó÷G IÉ«◊G ájò¨àHh áÁó≤dG á©«Ñ£dG
:πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤dG á«Ø«c
Qƒeõe) ô¶fG .¬©WCGh ¬«a πeCÉJh ,ÉÑ«Z ¬æe ßØMGh ,¬°SQOGh .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG GC ôbG 1
∂dòdh .á«£ÿG øe ÉæàjÉbh ≈∏Y óYÉ°ùJ ¬∏dG áª∏c ¿q GC º∏©àf å«M ,(11 ,9:119
.(16:3 »°Sƒdƒc) ¬∏dG áª∏c IAGô≤d Ωƒj πc Éàbh ¢ü°üîJ ¿r GC ó¡àLG
,(16:4 Ú«fGÈY) ¬∏dG áfƒ©e Ö∏WG áHôéàdG n∂à¡LGh Éª∏ch .´É£≤fG ÓH π°U 2
≈∏Y Góªà©e áehÉ≤ŸG â
n dhÉM GPEGh .(13:10 ¢SƒãfQƒc 1) áÑ∏¨∏d Iƒ≤dG ∂«£©«a
.π°ûØJ ∂
n fCG ∂
q °T Óa á°UÉÿG ∂
n Jƒb
-10:1 ∫ÉãeCG) QGô°TC’G Iô°TÉ©e ÖæŒh ÚæeDƒŸG n∂JƒNCG ™e ácô°ûdG ≈∏Y ôHÉK 3
πª©f r¿CG …Qhô°†dG øe ¬fCG ó‚ Ée GÒãch .(25 ,24:10 Ú«fGÈY h16
,â«ÑdG hCG π¨°ûdG ‘ º¡à£dÉﬂ øe óH ’ ¿Éc GPEÉa .ÚæeDƒŸG ÒZ ™e ¢û«©fh
º¡JGò∏e ‘ º¡cQÉ°ûf ’ r¿CG »¨Ñæj øµdh ,É©e ÉæJÉ«Mh ÉægÉØ°ûH º¡d ó¡°ûæ∏a
.(11: 5¢ù°ùaCG) á«ŸÉ©dG º¡«gÓeh
ób ∂
n fCG ô©°ûJ ÉŸÉM …hÉª°ùdG ∂
n «HCG IôØ¨e Ö∏WGh ,∫É◊G ‘ ∑ÉjÉ£îH ±ÎYG 4
ájÉ¡f ¤EG hCG AÉ°ùŸG ¤EG n∂aGÎYG πLDƒJ ’h .ÅWÉN πªY hCG ∫ƒb hCG ôµØH ¬àfõMCG
.(13:28 ∫ÉãeCG) ´ƒÑ°SC’G
Ωób .z¿É£«°û∏d πª©e ¿Ó°ùµdG ¢SCGQ{ ºgóMCG ∫Éb .Üô∏d Éª«a ’ƒ¨°ûe ÉªFGO øc 5
äÉeóN óLƒJh .(19:6 á«ehQ) ¬àÄ«°ûe Ö°ùM ¬eóîà°ù«d ,ÜôdG ¤EG ∑ó°ùL
r…GC OÉ«°SC’G π°†aC’ ÉeOÉN íÑ°üJ É¡∏ª©d n∂°ùØf nâ°Sôc ¿r ÉE a ,Üô∏d É¡H Ωƒ≤J IÒãc
.´ƒ°ùj Üô∏d
ó°ùL ¿q GC ÉÃh .(8:4 ¢ShÉKƒª«J 1) zá©aÉf ájó°ù÷G á°VÉjôdG ¿n ’
C { n∂ª°ùL ¢VhQ 6
ó°ù÷G ∂dP AÉ≤Ñd ádƒ≤©ŸG πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG »¨Ñæ«a ,¢Só≤dG ìhô∏d πµ«g ,øeDƒŸG
ΩÉªàg’G ¿hO ∫ƒ– áLQO ¤EG á°VÉjôdÉH ºà¡j ¿r GC ¬d »¨Ñæj ’ ¬æµdh ,Éjƒbh Éë«ë°U
.(20 ,19:6 ¢SƒãfQƒc 1) Öéj Éªc ,á«MhôdG QƒeC’ÉH
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de tempel is van de Heilige Geest moet hij verantwoorde middelen
gebruiken om zijn lichaam gezond en krachtig te houden. Maar het
moet niet zo zijn dat men zo extreem met sport bezig is, dat men
geen belangstelling meer heeft voor geestelijke zaken zoals het
behoort. (1 Corinthiërs 6: 19,20).
7. Geef geen voedsel aan de oude natuur. Wees voorzichtig met wat u
leest, met wat genoeglijk voor u is, waar u heen gaat en waar u naar
luistert (Colossenzen 3:5-9).
8. Voed de nieuwe natuur. Wees bezig met Christus. Wanneer u zich
met Hem bezighoudt, dan is het niet mogelijk aan de zonde te denken. (Colossenzen 3:10-14). Werkelijk, dit is het geheim van een
geheiligd leven - bezig zijn met Christus. Eén van de basisprincipes
van het leven is dat we gaan lijken op wie wij vereren. Uit 2
Corinthiërs 3:18 leren we dat we op de Heer Jezus gaan lijken zoals
wij Hem zien in de spiegel van zijn Woord en we veranderen naar
zijn beeld of naar zijn gelijkenis door de Heilige Geest die in ons
woont.
Iemand zei eens: “Bezig zijn met anderen brengt teleurstelling en
moeilijkheden. Bezig zijn met jezelf brengt pijn en maakt je boos.
Maar het bezig zijn met Christus brengt blijdschap en vreugde.”
Een slotopmerking. U ziet aan wat voorafging, dat de uitkomst in verzoeking niet maar een éénmalige ervaring is in het leven, maar een
dageljkse volharding in het vertrouwen op GOD. En hoewel wij ouder
worden en onze kennis van de Bijbel toeneemt, blijven wij het gevaar
lopen om voor verleiding te bezwijken als we onze blik van de Heer
afwenden.

»¨°üJ Ée ¤EGh ,ÖgòJ øjCG ¤EGh ∂d ò∏j Éeh GC ô≤J É‡ QòMÉa .áÁó≤dG á©«Ñ£dG pò¨J ’ 7
.(95:3 »°Sƒdƒc)
ôµØJ ¿r GC øµÁ ’ ¬H π¨°ûæJ Éeóæ©a .í«°ùŸÉH Ó¨°ûæe øc{ ,Iójó÷G á©«Ñ£dG òu Z 8
∫É¨°ûf’G - á°Só≤ŸG IÉ«◊G ô°S á≤«≤◊ÉH ƒg Gòg .(14-10:3 »°Sƒdƒc) á«£ÿÉH
øe º∏©àfh .√óÑ©f øŸ Ú¡HÉ°ûe íÑ°üf ÉæfCG ,IÉ«◊G ‘ áàHÉãdG óYGƒ≤dG øeh .í«°ùŸÉH
¤EG Ò¨àfh ¬àª∏c IBGôe ‘ √Gôf Éªc ´ƒ°ùj ÜôdÉc Ò°üf ÉæfCG ,18:3 ¢SƒãfQƒc 2
.Éæ«a øcÉ°ùdG ¢Só≤dG ìhôdÉH ¬¡Ñ°T hCG ¬JQƒ°U
¢ùØædÉH ∫É¨°ûf’Gh .Qƒã©dGh IÒ◊G Ö∏éj øjôNB’ÉH ∫É¨°ûf’G ¿q GE { :ºgóMCG ∫Éb
.zQhô°ùdGh ìôØdG Ö∏é«a í«°ùŸÉH ∫É¨°ûf’G ÉeCG ,Qhô°ûdGh º¨dG Ö∏éj
‘ §≤a Iôe π°üëj GQÉÑàNG râ°ù«d áHôéàdG øe IÉéædG ¿q GC , Ωó≤J É‡ iôJ n∂fCÉa ,GÒNCGh
Éª¡eh ø°ùdG ‘ Éæeó≤J Éª¡ªa .¬∏dG ≈∏Y OÉªàY’G ‘ »eƒ«dG QGôªà°S’G »g πH ,IÉ«◊G
Éfô¶f ÉædƒM
q GPEG áHôéà∏d ΩÓ°ùà°S’G ô£N ‘ ∫Gõf ’ ÉæfCÉa ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG øe Éæª∏©J
.ÜôdG øY
•ƒ≤°ùdG øe ¬¶Øëj ¿r GC ÉªFGO ¬∏dG ¤EG »∏°üj GóL ,AÉ«≤JC’G ¬∏dG ∫ÉLQ øe πLQ ¿Éc
»∏°üf ¿r GC êÉàëf Éæ©«ªéa .(9:71 Qƒeõe) ôjô°T ï«°T ƒgh äƒÁ ’ ≈àM ,á«£ÿG ‘
.(4-1:3 »°Sƒdƒc) áÑ∏£dG √òg ¢ùØf ÚÑdÉW

Onder de mannen van GOD die ons tot voorbeeld zijn, was er één die
altijd tot GOD bad om hem te beschermen dat hij niet in zonde zou vallen en zou sterven als en slechte oude man (Psalm 71:9). Wij moeten
allemaal ditzelfde gebed bidden (Colossenzen 3:1-3).

15

15

LES 5

¢ùeÉÿG ¢SQódG

DE ECHTE CHRISTELIJKE LEVENSWANDEL

á≤◊G á«ë«°ùŸG IÒ°ùdG

Hoe kan de gelovige weten wat hij wel en niet mag doen?
Is het de gelovige toegestaan naar de disco te gaan of naar het toneel of
naar de bioscoop? Mag hij kaartspelen, roken, alcohol drinken? Mag hij
aan andere wereldse genoegens en vermakelijkheden meedoen?
Het stellen van dit soort vragen verontrust velen die pas tot geloof zijn
gekomen. Zij bemerken dat sommige dingen duidelijk verboden zijn in
de bijbel, maar veel andere dingen worden niet genoemd. Het is het
doel van deze les om de student een reeks maatstaven voor te leggen
die hem helpen om te beoordelen wat wel en niet juist is als hij te maken
heeft met iets twijfelachtigs, bij voorbeeld:
1. Is het iets wat duidelijk door de Bijbel verboden wordt aan de
gelovigen die nu leven? Als het antwoord bevestigend is, vermijdt het
dan zoals u een dodelijke en besmettelijke ziekte vermijdt. Wanneer u
twijfelt, doe het niet voordat u er vanuit het Woord van GOD zekerheid over hebt (1 Thessalonicenzen 5:22, Romeinen 14:23).
2. Is het tot eer van GOD? We lezen in 1 Corinthiërs 10:31 deze duidelijke vermaning: “wat u ook doet, doet het alles ter ere van GOD”.
Denk hierover nog vóór dat u aan iets meedoet. Kunt u daar echt de
zegen van GOD over vragen en er zeker van zijn dat u GOD eert als
u daaraan deelneemt?
3. Is het “uit de wereld”? Als dat zo is, dan is het niet “uit Christus”.
Christus heeft over zijn discipelen gezegd:
“Zij zijn niet van deze wereld, gelijk Ik niet van deze wereld ben”
(Johannes 17:16). Hij was helemaal niet “van de wereld”. Hij was in
de wereld, maar Hij was niet van de wereld (Johannes 2:15-17).
4. Zou het mogelijk zijn dat de Heer zo zou handelen? Christus heeft
ons een voorbeeld gelaten opdat wij in zijn voetstappen zouden treden (1 Petrus 2:21).
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?¬∏ªY ¬d Rƒéj ’ Éeh Rƒéj Ée áaô©e øeDƒŸG ™«£à°ùj ∞«c
Ö©∏j hCG ,Éªæ«°ùdG hCG π«ãªàdGh ¢übôdG äÓØM ¤EG øeDƒŸG Ögòj ¿r GC ø°ùëà°ùŸG øeCG
?iôNCG á«ŸÉY »gÓeh äGò∏e ‘ ∑Î°ûj hCG ,ôµ°ùŸG Üô°ûj hCG øNój hCG ¥QƒdÉH
É°†©H ¿q GC ¿hóéj PEG ¿ÉÁE’G »ãjóM øe øjÒãµdG ∫ÉH ≥∏≤J Ωó≤J ÉŸ á¡HÉ°ûe á∏Ä°SG ¿q GE
.¬«a É¡d ôcP ’ IÒãc iôNCG GQƒeCG øµdh ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ áMGô°U É¡æY »¡æe É¡æe
≈∏Y √óYÉ°ùJ ób »àdG ¢ù«jÉ≤ŸG øe á∏°ù∏°ùH ÖdÉ£dG OGóYEG ¢SQódG Gòg øe ájÉ¨dÉa
: ∂dP ∫Éãe ¬«a ∑ƒµ°ûe ôeCG ‘ ∑Î°ûj ¿r GC ¬d ≥ëj ’ hCG ≥ëj πg ‘ ºµ◊G
¿r ÉE a ?ÜÉàµdG ‘ áMGô°U ôeC’G Gòg øY ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ ¿ƒæeDƒŸG ≈¡æj πg 1
≈àM ¬∏ª©J Óa ,∂°T ‘ nâæc ¿r GE h ,Éà«‡ AÉHh ÖæàŒ Éªc ¬ÑæàLÉa ÉHÉéjEG ÜGƒ÷G ¿Éc
.(23:14 á«ehQ ,22:5 »µ«fƒdÉ°ùJ 1) ¬∏dG áª∏c øe ¬æe ≥≤ëàJ
Éª¡e : íjô°üdG ¿É«ÑdG Gòg .(31:10 ¢SƒãfQƒc 1) ‘ GC ô≤f ?¬∏d ó«é“ ¬«a πg 2
™«£à°ùJ πg ôµa ,πª©dG ‘ ∑Î°ûJ ¿r GC πÑbh .z¬∏dG óÛ A»°T πc Gƒ∏©aÉa{ ºà∏©a
?¬«a ∂
n cGÎ°TÉH ¬∏dG ΩôµJ ∂
n fCÉH Gó≤à©e ¬«∏Y ¬∏dG ácôH Ö∏£J ¿r GC ≥ëH
øY í«°ùŸG ∫Éb óbh .zí«°ùŸG øe{ ¢ù«d ƒ¡a ∂dòc ¿Éc r¿EÉa ?z ⁄É©dG øe{ ƒg πg 3
⁄ .(16:17 ÉæMƒj) z⁄É©dG øe oâ°ùd »æfCG Éªc ⁄É©dG øe Gƒ°ù«d º¡fCG{ √ò«eÓJ
É˘˘æ˘ Mƒ˘˘j 1) ⁄É˘˘©˘ dG ø˘˘e ø˘˘µ˘ j ⁄ ¬˘˘æ˘ µ˘ dh ⁄É˘˘©˘ dG ‘ ¿É˘˘c §˘˘b z⁄É˘˘©˘ dG ø˘˘e{ ø˘˘µ˘ j
.(17,15:2
¬JGƒ£N ™Ñàf »µd ’Éãe í«°ùŸG Éæd ∑ôJ ó≤d ?Gòg ÜôdG πª©j ¿r GC Éæµ‡ ¿Éc πg 4
.(21:2 ¢Sô£H 1)
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5. Zou u graag willen dat de Heer u daarmee bezig vond bij zijn
wederkomst? (1 Johannes 2:28). Iemand deed eens een wijze uitspraak. Hij zei: “Doe niets en zeg niets en ga niet naar een plaats als
dat schaamte over u zou brengen bij de wederkomst van de Heer”.

’{ :ÓFÉb áªµëH ºgóMCG ≥∏Y ó≤d ?á«fÉK ¬Ä«› óæY ¬∏©ØJ ÜôdG ∑
n óéj ¿r GC Ö–CG 5
A»› óæY πéÿG ∂d Ö∏éj ¿Éµe …CG ¤EG ÖgòJ ’h ÉÄ«°T π≤J ’h ÉÄ«°T π©ØJ
.(28:2 ÉæMƒj 1) zÜôdG

6. Voelt u zich rustig bij wat u doet wanneer u bedenkt dat GOD, de
Heilige Geest in u woont? “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u van GOD ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent?” (1 Corinthiërs 6:19, zie ook
Efeziërs 4:30).

ºà°ùd ΩCG{ ?∂
n «a øµ°ùj ¢Só≤dG ìhôdG ¬∏dG ¿q GC ôcòàJ ÉeóæY ¬∏ªY ‘ áMGôH ô©°ûJCG 6
ºµfCGh ¬∏dG øe ºµd …òdG ºµ«a …òdG ¢Só≤dG ìhô∏d πµ«g ƒg ºcó°ùL ¿q GC ¿ƒª∏©J
.(30:4 ¢ù°ùaCG É°†jCG ô¶fG - 19:6 ¢SƒãfQƒc 1) ?zºµ°ùØfC’ ºà°ùd

7. Is het een handelwijze die past bij kinderen van GOD? Wanneer
de zoon van een koning iets doet wat niet passend is, dan brengt hij
schande over de naam van zijn vader. Net zo is dit het geval met een
gelovige, die zich gedraagt op een wijze die niet passend is
(Romeinen 2:24; Colossenzen 1:10).
8. Wat is de invloed van uw gedrag op anderen? Is het een goed getuigenis voor hen die niet behouden zijn, of zullen zij van oordeel zijn
dat er geen verschil is tussen een gelovige christen en een ongelovige (2 Corinthiërs 5:17)? En is uw gedrag soms een struikelblok voor
hem die jong is in zijn geloof? De apostel Paulus waarschuwde om
“uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven” (Romeinen 14:13).
9. En tenslotte, is er enige twijfel in uw geest over die zaak? Als dat
zo is, doe het dan niet, want “wie twijfelt, is veroordeeld” en: “al wat
niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23).
In aansluiting op dit onderwerp van wat de gelovige wel en niet mag
doen, is het goed dat wij ons ervan bewust zijn dat wij niet onder de wet
zijn, maar onder de genade (Romeinen 6:14,15). Dit betekent niet dat we
mogen doen wat we willen, maar integendeel dat we willen doen wat
GOD wil, want Hij heeft onzegbaar veel voor ons gedaan. Wij mijden
de wereldse begeerten en bronnen van vermaak, niet omdat wij daartoe
verplicht zijn maar omdat wij dat willen. Wij willen dat omdat Christus
voor ons stierf. Daarom verlangen wij nu naar een levenswijze waar Hij
blij over kan zijn 2 Corinthiërs 5:14, 15). GOD zegt niet “als u afstand
neemt van de zondige begeerten, dan zult u een gelovige zijn”, maar Hij
zegt tot de gelovige “u bent een gelovige, dus wandel op een wijze die
17

…õÿG Ö∏éj ≥F’ ÒZ ÓªY ∂∏e øHG πª©j ÉeóæY ?¬∏dG O’hCÉH ≥«∏J IÒ°S »gCG 7
h24:2 á«ehQ) á≤F’ ÒZ IÒ°S Ò°ùj …òdG øeDƒŸG ∫ÉM ¿ƒµj Gòµgh ,¬«HCG º°S’
.(10:1 »°Sƒdƒc
º¡fCG ΩCG Ú°üq∏ıG Ò¨d áæ°ùM IOÉ¡°T ¿ƒµjCG ?øjôNB’G ≈∏Y ∂
n JÒ°S ÒKCÉJ ƒg Ée 8
ºK ?(12:5 ¢SƒãfQƒc 2) øeDƒŸG ÒZh øeDƒŸG »ë«°ùŸG ÚH ¥ôa ’ r¿ÉC H ¿ƒªµëj
™°Vƒj ’{ ¿r GC ∫ƒ°SôdG ¢ùdƒH QòM ó≤d ?¿ÉÁE’G åjóë∏d IÌY n∂cƒ∏°S ÖÑ°ùj πg
.(13:14 á«ehQ) zIÌ©e hCG áeó°üe ñCÓd
¿q ’
C ¬∏©ØJ Óa ∂dòc ¿Éc GPEÉa ?ôeC’G ∂dP á¡L øe ∂
n ægP ‘ ∂°T πbCG óLƒjCG GÒNCGh 9
.(23:14 á«ehQ) zá«£N ƒ¡a ¿ÉÁE’G øe ¢ù«d Ée πc{ ¿q ’
C h z¿Gój ÜÉJôj …òdG{
ôcòàf ¿r GC ø°ùëà°ùŸG øe ,øeDƒª∏d ¬∏ªY Rƒéj ’ Éeh Rƒéj Ée …
r GC ´ƒ°VƒŸG Gòg Oó°üHh
Rƒéj ¬fCG »æ©j ’ Gògh .(15 ,14:6 á«ehQ) áª©ædG â– πH ¢SƒeÉædG â– Éæ°ùd ÉæfCG
GÒãc πªY ób ¬fC’ ,¬∏dG AÉ°ûj Ée πª©f ¿r GC ójôf ÉæfCG iôMC’ÉH πH AÉ°ûf Éªc πª©f ¿r GC Éæd
ójôf ÉæfC’ πH ,∂dòH ¿ƒeõ∏e ÉæfC’ ’ á«ŸÉ©dG »gÓŸGh äGò∏ŸG Öæéàf ÉæfEG .Éæ∏LC’ GóL
á≤jô£H IÉ«M ‘ Ò°ùdG ¤EG ¿B’G íª£f ∂dòdh Éæ∏LC’ äÉe í«°ùŸG ¿q ’
C ∂dP ójôfh ,∂dP
áÄWÉÿG äGò∏ŸG øY ä
n ó©àHG GPEG{ ∫ƒ≤j ’ ¬∏dG ¿q GE .(15 ,14:5 ¢SƒãfQƒc 2) ¬«°VôJ
iƒYódG ™e ≥ØàJ á≤jô£H ¢û©a øeDƒe nâfCG{ √Éæ©e Ée øeDƒª∏d ∫ƒ≤j ¬æµd ,zÉæeDƒe ¿ƒµJ
.(1:4 ¢ù°ùaCG) zÉ¡H nâ«YO »àdG É«∏©dG

17

overeenstemt met de hoge roeping, waarmee u geroepen werd”
(Efeziërs 4:1).
Het komt voor dat de gelovige zijn hoge positie vergeet en volkomen in
beslag genomen wordt door de dingen van de wereld. In een dergelijke
situatie zal GOD hem terugbrengen door hem vanuit zijn liefde voor
hem een bestraffing te geven, zoals de herder het dwalende schaap met
zijn stok terugdrijft. Net zo zal de gelovige wanneer hij de genade van
GOD vergeet, door tuchtiging naar GOD teruggeleid worden.

LES 6

¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

MET HEM BEGRAVEN IN DE DOOD

ájOƒª©ŸG ‘ ¬©e Úfƒaóe

Wat is de doop en wie moet gedoopt worden?
Voordat de Heer Jezus naar de hemel opsteeg, gaf Hij aan zijn leerlingen deze geweldige opdracht “Gaat heen, maakt al de volken tot mijn
discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen
heb en zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de
wereld. Amen” (Matthéüs 28:19,20).
Het was het verlangen van de Heer Jezus dat zijn dienstknechten wanneer die zouden uitzwermen naar de uitersten van de aarde, om het
evangelie (= het goede nieuws) te prediken, hen die de boodschap aanvaarden, zouden dopen. De doop is dus een verordening die door de
Heer Jezus zelf is uitgevaardigd. Hierbij komen twee vragen op:
Ten eerste:
Ten tweede:

Hoe moet de opdracht tot dopen worden voltrokken?
Wat is de betekenis van de doop?

Laten we - om het juiste antwoord op de eerste vraag te weten te komen
- teruggaan naar het boek Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk
8:26-39. We ontdekken dat de minister van de koningin van Ethiopië in
zijn wagen zat en het boek Jesaja las, hoofdstuk 53 (uit het Oude
Testament). Deze man verlangde ernaar de waarheid over de verlossing
18

√ò¡c ádÉM ‘h .¬∏dG øY ó©àÑ«a ⁄É©dG QƒeCG ‘ ∂ª¡æjh »eÉ°ùdG ¬eÉ≤e øeDƒŸG ≈°ùæj ób
»°ùf GPEG Gòµgh .É°ü©dÉH ∫É°†dG ±hôÿG , »YGôdG Oôj Éªc ¬d ¬ÑM ÖjOCÉàH ¬∏dG √OÒ°S
.ÖjOCÉàdÉH ¬∏dG ¤EG Oôo«°S ¬fCÉa ,¬∏dG áª©f øeDƒŸG

?óªà©j ¿r GC »¨Ñæj øeh ájOƒª©ŸG »g Ée
:ÓFÉb ≈ª¶©dG áª¡ŸG √òg √ò«eÓJ ≈£YCG ,AÉª°ùdG ¤EG ´ƒ°ùj ÜôdG ó©°üj ¿r GC πÑb
ºgƒª∏Yh ¢Só≤dG ìhôdGh øH’Gh ÜB’G º°SÉH ºghóªYh ·C’G ™«ªL Ghòª∏Jh GƒÑgPG{
≈àe) zÚeBG .ôgódG AÉ°†≤fG ¤EG ΩÉjC’G πc ºµ©e ÉfCG Égh ¬H ºµà«°UhCG Ée Gƒ¶Øëj r¿CG
.(20 ,19 :28
,π«‚E’ÉH øjRQÉc ⁄É©dG AÉëfCG ‘ ¿ƒdƒéàj Éªæ«H ¬eGóN ¿q GC ´ƒ°ùj ÜôdG áÑZQ âfÉc
.¬°ùØf ´ƒ°ùj ÜôdG É¡æq °S á°†jôa »g ájOƒª©ŸÉa .¬àdÉ°SQ ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG ∂ÄdhCG ¿hóª©j
:¿’GDƒ°S ÉC °ûæj Éægh
? ájOƒª©ŸG á°†jôa ºàJ ∞«c :’hCG
? ájOƒª©ŸG ≈æ©e ƒg Ée :É«fÉK
π°SôdG ∫É```ªYCG ô`Ø°S ¤EG ™Lôf ÉæYO ,∫hC’G ∫GDƒ°ù∏d í```«ë°üdG ÜGƒ`÷G áaô©Ÿh
,AÉ˘«˘©˘°TEG ô˘Ø˘°S CGô˘≤˘j ¬˘à˘Ñ˘cô˘e ‘ É˘°ùdÉ˘L á˘°ûÑ◊G á˘µ˘∏˘e ô˘jRh ó˘é˘æ˘ a ,39-26:8
∂dòd ,¢UÓNEÉH ≥◊G áaô©e ÉÑdÉW πLôdG Gòg ¿Éch .Ëó≤dG ó¡©dG øe 53 ìÉë°UE’G
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te weten. Daarom gaf GOD zijn dienstknecht Filippus te kennen dat hij
naar hem toe moest gaan om met om te praten. En Filippus trad naar
voren en vertelde hem hoe de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf
om zondaren te redden. De man geloofde de Heer Jezus Christus en
vroeg daarop aan Filippus om gedoopt te worden. Omdat deze man
oprecht in Christus geloofde, stemde Filippus erin toe om hem te
dopen. De wagen werd daarom tot stilstand gebracht dichtbij een waterplas. We moeten aandachtig de beide verzen 38 en 39 lezen waar staat:
“en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en
hij doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest
des kleren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij
ging zijn weg met blijdschap”
Wat is de werkelijke betekenis van het ten uitvoerbrengen van dit voor;chrift in deze context dat in alle eenvoud werd voltrokken en dat tot op
leden nog steeds opgevolgd wordt?
1. Allereerst leren we dat de doop volgt uit gehoorzaamheid aan de wil
van de Heer Jezus, die ons duidelijk wordt in Matthéüs 28:19. Het
doel ervan is niet het wegdoen van zonde, maar veeleer dat de gelovige met een goed geweten tot GOD komt, in het besef dat hij aan de
wil van de Heer gehoorzaam is (1 Petrus 3:21). Alleen zij moeten zich
laten dopen, die hebben gehoord en geloofd (Handelingen van de
Apostelen 18:8).
2. Uit Romeinen 6:3-5 leerden wij dat de doop een symbool en beeld is
van een geestelijk feit:
a. Het water is een symbool van het oordeel en de dood.
b. Toen Christus stierf, daalde Hij af in de wateren van het oordeel
en de dood om onze zonden weg te doen door het offer van zichzelf (Psalm 42:7; Hebreeën 7:26).
c.Aangezien Christus stierf als Plaatsvervanger voor de gelovige, is
het juist om te zeggen dat de gelovige met de Here Jezus stierf.
Anders gezegd, toen Christus stierf, stierf ik met Hem en toen Hij
begraven werd, werd ik met Hem begraven en toen Hij opstond,
stond ik ook op met Hem.
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ÜôdG äÉe ∞«c √ÈNCGh ¢ùÑ∏«a Ωó≤àa .¬ª∏µjh ¬æe ƒfój ¿r GC ¢ùÑ∏«a ¬eOÉÿ ¬∏dG õYhCG
Ö∏W ºK ,í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdÉH πLôdG øeBÉa .IÉ£ÿG ¢üq∏îj »µd Ö«∏°üdG ≈∏Y ´ƒ°ùj
.óªà©j ¿r GC ¢ùÑ∏«a »°VQ É«≤«≤M ÉfÉÁEG í«°ùŸÉH øeBG ¿Éc ¬fCG å«Mh .óªà©j ¿r GC ¢ùÑ∏«a øe
:Ú∏FÉ≤dG ,39 ,38 øjOó©dG ΩÉªàgÉH ßMÓfh .AÉe ácôH Üôb ∂dòd áÑcôŸG âØbhCÉa
ÜôdG ìhQ ∞£N AÉŸG øe Gó©°U ÉŸh .√óª©a »°üÿGh ¢ùÑ∏«a AÉŸG ¤EG ÉªgÓc ’õæa{
.zÉMôa ¬≤jôW ‘ ÖgPh É°†jCG »°üÿG √ô°üÑj º∏a ¢ùÑ∏«a
áÑ°SÉæŸG √òg ‘ áWÉ°ùH πµH â“ »àdG á°†jôØdG √òg á°SQÉªŸ »≤«≤◊G iõ¨ŸG ƒg Éªa
?¿B’G ≈àM iôŒ ∫GõJ ’ »àdG
áæ∏©ŸG áëjô°üdG ´ƒ°ùj ÜôdG áÄ«°ûŸ áYÉWEG »g ájOƒª©ŸG ¿q GC ,A»°T πc πÑb º∏©àf 1
É◊É°U GÒª°V øeDƒŸG AÉ£YEG πH á«£ÿG ádGREG É¡æe ó°ü≤dG ¢ù«dh .(19:28 ≈àe) ‘
§≤a óªà©j ¿r GC »¨Ñæjh .(21:3 ¢Sô£H 1) ÜôdG IOGQEG ´ÉWCG ¬fCG ÉŸÉY ¬∏dG iód
.(8:18 π°SôdG ∫ÉªYCG) GƒæeBGh Gƒ©ª°S øjòdG
:»gh á«MhQ á≤«≤◊ IQƒ°U hCG õeQ ájOƒª©ŸG ¿q GC ,(53:6 á«ehQ) Éæª∏©J 2
.äƒŸGh áfƒæjó∏d õeQ AÉŸG ¿q GC .CG
¬°ùØf áë«HòH ÉfÉjÉ£N π£Ñ«d äƒŸGh ,áfƒæjódG √É«e â– ∫õf í«°ùŸG äÉe ÉeóæY .Ü
.(26:7 Ú«fGÈY h 7:42 Qƒeõe)
äÉe øeDƒŸG ¿q GC ,∫ƒ≤dG ¥ó°üj ∂dòd ,øeDƒŸG øY ’óH äÉe í«°ùŸG ¿q GC å«Mh .ê
âæaO øaO ÉeóæYh ¬©e â
o e í«°ùŸG äÉe ÉeóæY iôNCG IQÉÑ©Hh .´ƒ°ùj ÜôdG ™e
.É°†jCG ¬©e âªb ΩÉb ÉeóæYh ,¬©e
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d. De gelovige is gestorven voor de zonde, voor de wereld en voor
zichzelf. Hij is aan zichzelf gestorven, dat wil zeggen aan alles wat
van zijn oude natuur was. GOD ziet hem daarna niet meer in zijn
zonde aan, maar Hij ziet hem in Christus als opgestaan uit de
doden en in het bezit van het opstandingsleven van Christus
(Galaten 2:20).
e. Dus als de gelovige zich laat dopen, dan belijdt hij daarmee openlijk dat hij één is geworden met Christus in zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding, wat wil zeggen dat hij zich zal inspannen
om een leven te leiden waarin het leven van Christus zichtbaar
wordt (Colossenzen 2:12; 3:1,2).
3. De echte dopeling is niet alleen iemand die zich met water laat
dopen, maar het is iemand in wiens leven tot uiting komt dat zijn
vlees (de oude natuur) als dood beschouwd wordt. De doop moet
een zaak zijn die voortkomt uit het hart en niet slechts een uiterlijke
belijdenis.
In het begin van de kerkgeschiedenis kwam het maar al te vaak voor
dat de gelovige kort nadat hij zich had laten dopen, vervolging en
doodslag onder ogen moest zien.
Nog steeds is het zo dat in sommige landen de doop het signaal is voor
het begin van een gruwelijke vervolging. In veel landen wordt de gelovige niet vervolgd zolang hij alleen met de mond Christus belijdt. Maar
wanneer hij Christus openlijk belijdt door de doop dan loopt hij het risico van vervolging.
Maar hoe hoog de prijs ook is, een ieder die zich laat dopen in Christus,
zal dezelfde vreugdevolle ervaring beleven als de Ethiopische hoveling
die ontmand was. Over hem werd geschreven: “En hij ging zijn weg
met blijdschap” (Handelingen van de Apostelen 8:39).

Ée πc øY …
r GC ¬JGP øY äÉe ó≤d . äGòdGh ⁄É©dGh á«£ÿG øY øeDƒŸG äÉe ó≤d .O
ÉeÉ≤e í«°ùŸG ‘ √Gôj πH ,√ÉjÉ£N ‘ ó©H √Gôj ¬∏dG ó©j ⁄h áÁó≤dG ¬à©«Ñ£H ¿Éc
.(20:2 á«WÓZ) í«°ùŸG áeÉ«b IÉ«M ≈∏Y GõFÉMh äGƒeC’G øe
í«°ùŸG ™e ó–G ób ¬fCÉH É«æ∏Y ÉaGÎYG …ODƒj ∂dòH ¬fCÉa øeDƒŸG óªà©j ÉeóæY ,GPEG .√
¬«a í«°ùŸG IÉ«M ô¡¶J IÉ«M É«ëj ¿r GC ó¡àé«°S ¬fCG …
r GC .¬àeÉ«bh ¬æaOh ¬Jƒe ‘
.(2 ,1:3 h12:2 »°Sƒdƒc)
ô¡¶J …òdG ∑GP πH ,Ö°ùëa AÉŸÉH óªàYG …òdG ∑GP ¢ù«d ƒg »≤«≤◊G óªà©ŸG ¿q GE 3
ájOƒª©ŸG ¿ƒµJ ¿r GC »¨Ñæj ¬«∏Yh .Éà«e Ö°ùM ób ,záÁó≤dG ¬à©«ÑW{ √ó°ùL ¿q GC ¬JÉ«M
.ôgÉ¶dG ‘ ±GÎYG Oô› ¢ù«dh ,Ö∏≤dG √Qó°üe GôeCG
¢Vô©àj IÒ°üb IóÃ OÉªàY’G ó©H øeDƒŸG ¿Éc Ée GÒãc ,á°ù«æµdG ïjQÉJ ájGóH ‘
.πà≤dGh OÉ¡£°VÓd
»Øa . ™«¶a OÉ¡£°VG AóÑd IQÉ°TEG »g ájOƒª©ŸG ¿q GC ,¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ ÉfÉ«MCG ó‚ ∫Gõf ’h
±Î©j ÉeóæY ¬æµdh ,§≤a ¬ªØH í«°ùŸÉH ±Î©j ΩGO Ée øeDƒŸG ó¡£°†j ’ IÒãc OÓH
.OÉ¡£°VÓd ¢Vô©àj ¬fCÉa ájOƒª©ŸÉH Éæ∏Y í«°ùŸÉH
¬H ™à“ …òdG QÉÑàN’G ¢ùØæH ™àªàj í«°ùŸÉH óªà©j øe πc ¿q ÉE a ,øªãdG øµj Éª¡e øµdh
.(39:8 π°SôdG ∫ÉªYCG) zÉMôa ¬≤jôW ‘ ÖgP{ :¬æY Öàc ó≤a .»°ûÑ◊G »°üÿG
.(17:13 ÉæMƒj) z√ƒªàª∏Y ¿r GE ºcÉHƒ£a ºà∏Y ¿r GE {

Indien u dit weet, zalig bent u als u het doet” (Johannes 13:17)
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LES7

™HÉ°ùdG ¢SQódG

DE AANSLUITING BIJ DE GEMEENTE

á°ù«æµdG ¤EG ΩÉª°†f’G

Hoe weet de gelovige bij welke gemeente hij zich moet aansluiten?

?º°†æj ¿r GC Öéj á°ù«æc ájq GC ¤EG ±ô©j ¿r GC øeDƒŸG ™«£à°ùj ∞«c

Voor een evenwichtige behandeling van dit onderwerp moeten we
allereerst zeggen dat de gelovige bij de echte gemeente (het lichaam van
Christus) wordt gevoegd op het moment dat hij gered wordt. Deze
gemeente bestaat uit alle ware gelovigen in de Here Jezus Christus,
ongeacht ras, huidskleur en cultuur. De leden van deze gemeente
bevinden zich in alle delen van de wereld. De gemeente is nog nooit in
haar geheel op één plaats bijeengekomen.

ó°ùL{ á«≤«≤◊G á°ù«æµdG ¤EG º°†æj øeDƒŸG ¿q GC ,∫ƒ≤dG »¨Ñæj ´ƒ°VƒŸG Gò¡d Gó«¡“h
øeDƒe πc øe á°ù«æµdG √òg ∞dCÉàJh .É¡«a ¢UÓÿG ∫Éæj »àdG á¶ë∏dG ¢ùØf ‘ ,zí«°ùŸG
√òg AÉ°†YCGh .áaÉ≤ãdGh ¿ƒ∏dGh ¢ùæ÷G øY ô¶ædG ±ô°üH ,í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdÉH »≤«≤M
‘ ó©H ™ªàŒ ⁄ É¡∏ªcCÉH á°ù«æµdG øµJ ¿r GE h ,⁄É©dG AÉëfCG πc ‘ ¿hOƒLƒe á°ù«æµdG
.óMGh ¿Éµe

We mogen aannemen dat het voor gelovigen - waar ze zich ook bevinden - mogeljk is om samen te komen als leden van de gemeente om de
taken te vervullen zoals die in de Bijbel worden aangegeven
(Handelingen 2:42). In eerste dagen van de gemeente kwamen de gelovigen bijeen in hun huizen Romeinen 16:5; Filemon 2: 2). Wij lezen over
hen: “Zij volhardden in het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” (Handelingen 2:46).

ΩÉ¡ŸG ΩÉ“E’ á°ù«æµdG AÉ°†YCÉc É©e ´ÉªàL’G ,GƒfÉc ÉªæjCG ÚæeDƒª∏d øµªŸG øe ¬fCG ≈∏Y
‘ ¿ƒ©ªàéj ¿ƒæeDƒŸG ¿Éc á°ù«æµ∏d ¤hC’G ΩÉjC’G »Øa .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ áæ«©ŸG
π°SôdG º«∏©J ≈∏Y ¿ƒÑXGƒj GƒfÉc{ º¡fCG GC ô≤fh .(2 ¿ƒª«∏a h5:16 á«ehQ) º¡Jƒ«H
.(42:2 ∫ÉªYCG) zäGƒ∏°üdGh õÑÿG ô°ùch ácô°ûdGh

Het is duidelijk dat het de wil van de Heer is dat de gelovigen als leden
van de kerk afspreken regelmatig samen te komen. Hebreeën 10:25
bevat een waarschuwing tegen het verzuimen van onze eigen samenkomst zoals sommigen daarvan een gewoonte maken. Bovendien zijn
grote delen van het Nieuwe Testament gewijd aan onderwijs aan de
gelovigen over hun kenmerken en verantwoordelijkheden als leden van
het lichaam van Christus (1 Corinthiërs 12).
Toch is het tegenwoordig moeilijk voor de nieuwe gelovige om te weten
bij welke gemeente hij zich moet aansluiten. Er zijn veel verschillende
kerken en de leer is ten dele ook erg verschillend.
In wat nu volgt, vindt de nieuwe gelovige enkele richtlijnen die hem
zullen helpen om een goed onderscheid te maken.
Wij willen ook benadrukken dat het hele vraagstuk een onderwerp
moet zijn van vurig gebed om de wil van GOD duidelijk te kennen.
Alleen uit het Woord van GOD kunnen we leren wat de gemeente is.
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.á°ù«æµdG AÉ°†YCÉc ΩÉ¶àfÉH É©e ÚæeDƒŸG ´ÉªàLÉH »°†≤J ÜôdG áÄ«°ûe q¿CG , í°VGƒdG øeh
,∂dP ≈∏Y ORh .IOÉY Ωƒ≤d Éªc ÉæYÉªàLG ∑ôJ ó°V GQGòfEG (25:10 Ú«fGÈY) øª°†àJh
ó°ùL ‘ AÉ°†YCÉc º¡JÉ«dƒÄ°ùeh ÚæeDƒŸG º«∏©àd ójó÷G ó¡©dG øe IÒÑc AGõLCG ¿q ÉE a
.(12 ¢SƒãfQƒc 1) í«°ùŸG
¿r GC »¨Ñæj »àdG á°ù«æµdG áaô©e ΩÉjC’G √òg ‘ ¿ÉÁE’G åjóM ≈∏Y Ö©°üj ¬fCÉa ,∂dP ™eh
Ió«©H äÉaÓàNG É¡ª«dÉ©J ¢†©H ‘h áØ∏àﬂ IÒãc á«ë«°ùe ¢ùFÉæc OƒLƒd Gô¶f º°†æj
.ióŸG
.í«ë°üdG õ««ªàdG ≈∏Y ¿ÉÁE’G ‘ åjó◊G øeDƒŸG óYÉ°ùJ äGOÉ°TQEG ¢†©H »∏j Éª«ah
áaô©Ÿ IQÉM IÓ°U ´ƒ°Vƒe ¿ƒµJ r¿CG »¨Ñæj É¡∏ªcCÉH ádCÉ°ùŸG q¿CÉH , ócDƒf r¿CG Oƒfh
¬∏dG áª∏c øe òNDƒj r¿CG »¨Ñæj ,á°ù«æµdG »g ÉŸ ÉæcGQOEG ¿EÉa .ìƒ°VƒH ¬∏dG áÄ«°ûe
.§≤a
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Menselijke tradities en gewoonten moeten hiertoe aan dat Woord
getoetst worden (Jesaja 8:20).

Oó°üdG Gò¡H áª∏µdG ∂∏J º«dÉ©àH øëà“ r¿CG »¨Ñæ«a ,º¡JGOÉYh ô°ûÑdG ó«dÉ≤J ÉeCG
.(20: 8 AÉ«©°TEG)

1. Overtuig u ervan of de gemeente waarmee u contact hebt, de Bijbel
erkent als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van GOD en zich
eraan onderwerpt als de hoogste autoriteit in alle zaken van het
geloof en van onze daden. Het is niet voldoende als men zegt dat het
Woord van GOD in de Bijbel staat, immers de Bijbel is het Woord van
GOD. Daarom is het volledig betrouwbaar. Wij moeten de Bijbel
geloven en gehoorzamen (2 Timotheüs 3:16,17).

¬˘∏˘dG á˘ª˘∏˘c ¬˘fCG ,¢Só˘≤ŸG ÜÉ˘à˘µ˘dÉ˘H É˘¡˘«˘dEG »˘ª˘à˘æ˘J »˘à˘dG á˘°ù«˘æ˘µ˘dG ±Î©˘J π˘˘g ≥˘˘≤– 1
‘ ≈∏YC’G ™LôŸÉc ¢Só≤ŸG ÜÉàµ∏d ™°†îJh .É¡H ≈MƒŸGh ,CÉ£ÿG øY áeƒ°ü©ŸG
øª°V IOƒLƒe ¬∏dG áª∏c ¿q GC ,∫ƒ≤dG »Øµj ’h .πª©dGh ¿ÉÁE’ÉH á°üàıG QƒeC’G ™«ªL
ÉªàM ¥OÉ°U ƒ¡a ∂dòdh .¬∏dG áª∏c ƒg ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¿q GC πH ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG
.(17 ,16:3 ¢ShÉKƒª«J 2) ¬©«£fh ¬H øeDƒf ¿r GC »¨Ñæjh

2. Overtuig u ervan of het geloof van hen die samenkomen en hun
onderwijs over de persoon van Christus gezond is. Velen stemmen in
met de belijdenis dat Christus een groot leider was of de grootste
mens die op aarde heeft geleefd, of zij beschrijven Hem als “goddelijk”, maar het belangrijkste feit over onze gezegende Redder is dat
Hij GOD is. Het is niet mogelijk een andere belijdenis, dat wil zeggen één die minder is dan deze, te accepteren (Colossenzen 2:9).

¿q ÉE a .í«°ùŸG ¢üî°T ‘ ≥∏©àj Éª«a ,º¡ª«∏©Jh º¡H ™ªàŒ øjòdG ¿ÉÁEG áë°U øe ócCÉJ 2
¢TÉY ¿É°ùfEG º¶YCG hCG Éª«¶Y Éª«YR ¿Éc í«°ùŸG ¿q ÉC H ±GÎYÓd ¿hó©à°ùe øjÒãc
≥∏©àj Éª«a ≈ª¶©dG á≤«≤◊G øµdh ,z»¡dEG{ áª∏µH ¬fƒà©æj º¡fCG hCG ,¢VQC’G ≈∏Y
Gòg øe πbCG ôNBG ±GÎYG …
q GC ∫ƒÑb øµÁ ’h ,¬∏dG ƒg ¬fCG »g ,∑QÉÑŸG Éæ°üq∏îÃ
.(9:2 »°Sƒdƒc)

3. Het derde belangrijke punt waarop wij moeten letten, is het juiste
onderwijs over het verlossingswerk van Christus. De Bijbel leert ons
dat de Heer Jezus zonder zonde leefde en dat Hij geheel vrijwillig voor
onze zonden stierf aan het kruis op Golgotha. Hij werd begraven en
stond ook op en voer op naar de hemel, waar Hij nu gezeten is aan de
rechterhand van GOD (1 Corinthiërs 15:14). Alleen door het geloof in
Hem ontvangt men redding, zonder enig menselijk werk of verdienste
(Galaten 1:6-9). Zorg dat u zeker weet wat men leert over het kostbare
Bloed. Immers zonder die bloedstorting krijgt men geen vergeving.

πª©H ¢üàîj Éª«a Ëƒ≤dG º«∏©àdG ƒg , ¬«dEG √ÉÑàf’G ÖLGƒdG ,ΩÉ¡dG ådÉãdG ôeC’Gh 3
¬fCGh ,á«£N ÓH ¢TÉY ´ƒ°ùj ÜôdG ¿q GC Éæª∏©j ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdÉa .¢UÓî∏d í«°ùŸG
¤EG ó©°Uh ΩÉb ¬fCGh øaO ¬fCGh ,¬JOGQEG ¢†ëÃ ,áãé∏÷G Ö«∏°U ≈∏Y ÉfÉjÉ£N øY äÉe
¬H ¿ÉÁE’ÉHh .(41:15 ¢SƒãfQƒc 1) ¬∏dG ÚÁ øY ¿B’G ¢ùdÉL ƒg å«M AÉª°ùdG
øe ócCÉJ .(9-6:1 á«WÓZ) …ô°ûH ¥É≤ëà°SG hCG πªY q…GC ¿hO ¢UÓÿG ∫Éæj §≤a
.IôØ¨e π°ü– ’ ,ΩódG ∂dP ∂Ø°S ¿hóH PEG , ÚªãdG ¬eO øY º∏©jo Ée áaô©e

Naast de eerste drie genoemde toetsen moet de gelovige er zeker van
zijn dat de plaatselijke gemeente niet in woord of daad de volgende
belangrijke waarheden over het Lichaam van Christus, de gemeente,
tegenspreekt:

á°ù«æµdG ¿q GC ócCÉàj ¿r GC øeDƒŸG ≈∏Y »¨Ñæj ,IQƒcòŸG áKÓãdG äGQÉÑàN’G ΩÉ“E’ áaÉ°VE’ÉHh
r…GC ,í«°ùŸG ó°ùéH á°üàıG á«dÉàdG áeÉ¡dG ≥FÉ≤◊G π©ØdÉH hCG ∫ƒ≤dÉH ¢VQÉ©J ’ ,á«∏ÙG
:á°ù«æµdG

1. Christus is het Hoofd van de gemeente. (Colossenzen 1:18,19;
Efeziërs 1:22,23). Het is geen mens geoorloofd op deze plaats aanspraak te maken. Waar Christus als Hoofd wordt beleden, dient de
gemeente naar Hem, naar Hem alleen, op te zien om instructies en
leiding te ontvangen.

Óa .(23 ,22:1 ¢ù°ùaCG h 19 ,18:1 »°Sƒdƒc) á°ù«æµdG ¢SCGQ ƒg í«°ùŸG ¿q GE 1
ô¶æJ ¿r GC »¨Ñæj ¢SCGôc í«°ùŸÉH ±Î©oj å«Mh .ΩÉ≤ŸG Gò¡H »Yój ¿r GC ¿É°ùfEG q…’
C Rƒéj
.IOÉ«≤dGh ôeGhC’G »≤∏J ‘ √óMh ¬«dEGh ¬«dEG á°ù«æµdG
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2. Alle gelovigen zijn leden van het lichaam van Christus (1 Corinthiërs 12:12,13). Alle werkelijke kinderen van GOD moeten welkom
zijn in de gemeenschap van de gemeente. Met uitzondering van:
ten eerste hen die niet gezond zijn in de geloofsleer (2 Johannes: 10)
en ten tweede hen die in zonde leven (1 Corinthiërs 5:13); zij moeten worden uitgesloten van de gemeenschap met de gemeente tot
zij zich tot de Heer bekeren. Men moet niemand in de gemeenschap
van de gemeente ontvangen, als men van tevoren weet dat hij geen
gelovige is.
3. Alle gelovigen zijn priesters (1 Petrus 2:5,9). In het Nieuwe
Testament vindt men geen onderscheid tussen priesters en de overige gelovigen. Het is aan alle gelovigen toegestaan om door het geloof
binnen te gaan in de tegenwoordigheid van GOD om hun lofoffers
aan te bieden, Hem te eren en te dienen. In de eerste gemeente
bestudeerden alle leden het Woord, allen waren zielenwinners en
actief in de dienst van GOD. Dit moet de gemeente van nu ook kenmerken.
4. Men moet het gezag van de Heilige Geest belijden en zich aan
Hem onderwerpen. Aan de Heilige Geest moet de vrije ruimte gegeven worden om leiding te geven aan de eredienst, de bediening (van
het Woord) en de opvoeding van de gelovigen. Zijn leiding en gezag
moeten ook niet beperkt worden door organisaties en regels van
menselijke makelij (2 Corinthiërs 3:17; Efeziërs 4:3).
Samenvattend kunnen we stellen dat de nieuwe gelovige gemeenschap
moet hebben met hen die belijden dat de Bijbel hun enige richtsnoer is,
met hen die de gezonde leer hebben met betrekking tot de kennis van
de Persoon van Christus en zijn Verlossingswerk, en met hen die het
onderwijs van het Nieuwe Testament over de gemeente en haar taken
opvolgen.

23

.(13 ,12:12 ¢SƒãfQƒc 1) í«°ùŸG ó°ùL ‘ AÉ°†YCG ÚæeDƒŸG ™«ªL ¿q GE 2
øe ≈æ°ûà°ùjh .á°ù«æµdG ácô°T ‘ Ú«≤«≤◊G ¬∏dG O’hCG ™«ªéH ÖM
q ôjo r¿CG »¨Ñæ«a
á«£ÿG ‘ ¿ƒ°ûFÉ©dG :É«fÉKh .(10 ÉæMƒj 2) Ió«≤©dG ‘ AÉë°UC’G ÒZ ’hCG :Gòg
Gƒ©Lôj ≈àM á°ù«æµdG ácô°T øe GhRôØj r¿CG »¨Ñæj øjòdG ,(13:5 ¢SƒãfQƒc 1)
¢üî°T …
q CG áaô©e ≥HÉ°S øY á°ù«æµdG ácô°T ‘ πÑ≤j ’ r¿CG »¨Ñæjh .ÜôdG ¤EG
. øeDƒe ÒZ
õ««“ …CG ójó÷G ó¡©dG ‘ óLƒj ’ .(9 ,5:2 ¢Sô£H 1) áæ¡c ÚæeDƒŸG ™«ªL ¿q GE 3
¤EG ¿ÉÁE’ÉH ∫ƒNódG ÚæeDƒŸG ™«ª÷ ¿B’G Rƒéj ¬qf’
C ,ÚæeDƒŸG »bÉHh áæ¡µdG ÚH
ΩÉjC’G ‘ á°ù«æµdG AÉ°†YCG ¿Éc ó≤d .áeóÿGh IOÉÑ©dGh í«Ñ°ùàdG Ëó≤àd ¬∏dG Iô°†M
.¬∏dG áeóN ‘ Ú∏¨°ûæeh ,¢SƒØf »ëHGQ º¡©«ªL ¿Éch áª∏µdG ¿ƒ°SQój ,¤hC’G
.¿B’G á°ù«æµdG ¬H õ«ªàJ ¿r GC »¨Ñæj Ée Gògh
ìhô∏d ∑ÎJ ¿r GC »¨Ñæj .¬d ´ƒ°†ÿGh ¢Só≤dG ìhôdG ¿É£∏°ùH ±GÎY’G »¨Ñæj 4
¬JOÉ«b ó– ’ ¿r GC »¨Ñæj Éªc .ÖjOCÉàdGh áeóÿGh IOÉÑ©dG ‘ ¬«LƒàdG ájôM ¢Só≤dG
.(3:4 ¢ù°ùaCG h17:3 ¢SƒãfQƒc 2) ô°ûÑdG ™æ°U øe ÚfGƒbh áª¶fCÉH ¬fÉ£∏°Sh
¿q ÉC H ¿ƒaÎ©j øjòdG ∂ÄdhCG ™e ∑Î°ûj ¿r GC åjó◊G øeDƒª∏d »¨Ñæj ,∫ƒ≤dG iQÉ°übh
í«°ùŸG ¢üî°T áaô©e ‘ Ëƒ≤dG …CGôdG …hP ™eh ó«MƒdG ºgó°Tôe ƒg ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG
á°ù«æµdÉH ¢üàîj Éª«a ,ójó÷G ó¡©dG º«dÉ©J ò«ØæJ ≈∏Y Ú∏eÉ©dG ™eh .¢UÓî∏d ¬∏ªYh
.É¡eÉ¡eh
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LES 8

øeÉãdG ¢SQódG

HET ZOEKEN NAAR DE WIL VAN GOD

¬∏dG áÄ«°ûe áaô©e Ö∏W

Hoe kan de gelovige de wil van GOD voor zijn leven weten?

? ¬JÉ«M ‘ ¬∏dG áÄ«°ûe áaô©e øeDƒŸG ™«£à°ùj ∞«c

Iedere gelovige moet ernstig aandacht geven aan het kennen van de wil
van GOD voor zijn leven. Wanneer we de wil van GOD niet kennen en
gehoorzamen, dan gaat ons leven verloren en missen wij het woord van
de Heer: “Wel gedaan, u goede en getrouwe slaaf” (Matthéüs 25:21).

áÄ«°ûe øµJ ⁄ Éeh .¬JÉ«M ‘ ¬∏dG áÄ«°ûe áaô©Ã ÉjóL ÉeÉªàgG ºà¡j ¿r GC øeDƒe πµd »¨Ñæj
ídÉ°üdG óÑ©dG É¡jCG Éqª©f{ ÜôdG ∫ƒb ô°ùîJh ™«°†J ÉæJÉ«M ¿q ’
C , áYÉ£eh áeƒ∏©e ¬∏dG
.(21 2:5 ≈àe) z . . ÚeC’Gh

De Bijbel onderwijst ons met zekerheid dat GOD zijn wil bekend maakt
aan hen die haar willen kennen (Johannes 7:17). Het kennen van de wil
van GOD is een voorrecht. Dit moet een bekende ervaring zijn voor
iedere gelovige (Romeinen 12:2).

É¡àaô©e ‘ ¿ƒÑZôj øjò∏d ¬àÄ«°ûe ø∏©j ¬∏dG ¿q GC , ¬ª«dÉ©J ‘ ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ócDƒj
πµd ±ƒdCÉŸG QÉÑàN’G ¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj RÉ«àeG »g ¬∏dG áÄ«°ûe áaô©eh .(17:7 ÉæMƒj)
.(2:12 á«ehQ) øeDƒe

Of iemand nu leiding vraagt voor een plotseling probleem of een
belangrijke zaak die zijn hele leven aangaat, hij moet vijf stappen doen,
waarvan we hier de opsomming geven: overgave, belijdenis, gebed,
studie en geduld.

πµd ≈∏°†ØdG á£ÿG PÉîJG ‘ hCG á«àbh á∏µ°ûe ‘ OÉ°TQE’G Ö∏£j ¢üî°T ¿ÉcCG AGƒ°Sh
- º«∏°ùàdG :»∏j Éªc É¡°ü«î∏J øµÁ äGƒ£N ¢ùªN ´ÉÑJG ¬d »¨Ñæj ¬fCÉa ,¬JÉ«M
. QÉ¶àf’G - á°SGQódG - áÑ∏£dG - ±GÎY’G

1. Overgave. Dit betekent dat de gelovige zichzelf aan de Heer overgeeft en zijn eigen verwachtingen, ambities en verlangens opzij zet.
Zijn diepste wens is om de wil van de Heer te doen. De apostel
Paulus had zich aan de wil van GOD overgegeven toen hij zei: “Wat
wilt U dat ik doen zal?” (Handelingen 22:10). Jesaja deed dat ook
toen hij zei: “Hier ben ik, zend mij” (Jesaja 6:8). Ook Amasia, want
we lezen: “Amasia, de zoon van Zikri, die zich vrijwillig aan de Heer
had gegeven” (2 Kronieken 17:16).
2. Belijdenis. Als we in de wil van GOD willen zijn, dan moeten we
elke geheime zonde die we koesteren, belijden en nalaten. Laten we
de woorden van de psalmdichter in gedachten houden: “Had ik
onrecht beoogd in mijn hart dan zou de Here niet hebben gehoord”
(Psalm 66:18). We moeten ook onze zwakheid en hulpeloosheid
erkennen en vertrouwen op de kracht van de Heer (Psalm 139:23,24).
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íeÉ£ŸGh ∫ÉeB’G ÉÑfÉL ìô£j ¿r GC h ,Üô∏d ¬°ùØf øeDƒŸG Ωó≤j ¿r GC »æ©H Gògh .º«∏°ùàdG 1
¢ùdƒH º∏°S ó≤d .ÜôdG áÄ«°ûe πªY ¬à«æe ≈°übCG ¿ƒµj r¿CGh ,á«°üî°ûdG äGƒ¡°ûdGh
π©a ∂dòch .(10:22 ∫ÉªYCG) .z?π©aCG ¿r GC ójôJ GPÉe{ : ∫Éb ÉeóæY ,Üô∏d ∫ƒ°SôdG
∫ƒ≤dG CGô≤f ÉæfC’ ,É«°ùªY É°†jCGh .(8:6 AÉ«©°TG) {»æ∏°SQCG GòfCÉg{ ∫Éb ÉeóæY AÉ«©°TEG
.(16:17 ΩÉjC’G QÉÑNCG 2) zÜô∏d ÜóàæŸG …ôcR øH É«°ùªY{ :
™«ªL ∑Îfh ±Î©f ¿r GC »¨Ñæj ÜôdG áÄ«°ûe øª°V ¿ƒµf ¿r GC ÉfOQCG GPEG :±GÎY’G 2
’ »Ñ∏b ‘ ÉªKEG â
o «YGQ ¿r GE { ÂôŸG äÉª∏c ôcòàædh Éæ«∏Y Iõjõ©dG ájô°ùdG ÉjÉ£ÿG
ÉfõéYh ÉæØ©°†H É°†jCG ±Î©f ¿r GC »¨Ñæjh (18:66 Qƒeõe) zÜôdG ‹ ™ªà°ùj
.(24 ,23:139 Qƒeõe) ÜôdG Iƒb ≈∏Y óªà©fh
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3. Gebed. Dit betekent dat we regelmatig tot de Heer gaan in het gebed
om te vragen om zijn leiding voor ons, terwijl we ons vasthouden
aan zijn belofte om ons te leiden en hem vragen om zijn Woord in
vervulling te doen gaan. Zo moet het hoofddoel van onze gebeden
de verheerljking van GOD zijn (Colossenzen 1:9; 4:12).
4. Studeren. Zet veel tijd apart voor het bestuderen van het Woord van
GOD. Lees erin en vraag GOD om erdoor tot u te spreken. Lees
rustig en nauwgezet. Lees erin en wacht op antwoord (Psalm
143:8,10).
5. Wachten. Wanneer GOD uw gebed niet onmiddellijk beantwoordt,
wacht dan op Hem (Psalm 62:6).Als u om leiding hebt gebeden en
het antwoord komt niet onmiddellijk, dan betekent het dat GOD wil
dat u blijft waar u bent. Wanneer u de Heer werkelijk vertrouwt, dan
hebt u geen haast. “Hij die gelooft, vlucht niet”, d.w.z. “haast zich
niet” (letterlijke vertaling van de oorspronkelijke tekst van Jesaja
28:16). GOD maakt ons zijn wil langs veel verschillende wegen
bekend, en het kan zijn dat Hij één van de volgende methoden of een
combinatie daarvan gebruikt:
a. Leiding door de Bijbel. De Bijbel geeft ons op twee manieren leiding. Ten eerste: door ons absoluut te verbieden om bepaalde dingen te doen. Als voorbeeld: wanneer een gelovige om leiding
heeft gebeden of het geoorloofd is om een meisje dat niet echt
gelovig is te trouwen, dan kan hij het antwoord van GOD vinden
in 2 Corinthiërs 6:14. Ten tweede: GOD gebruikt vaak andere verzen uit de Bijbel om ons positief te leiden een bepaalde zaak aan
te nemen. Een vers waar u voorheen beslist nooit eerder opgelet
heeft, krijgt opeens een nieuwe betekenis. Want het zegt u op datzelfde moment wat u moet doen, terwijl u net om leiding daarvoor hebt gebeden (Psalm 119:105).
b. Leiding door middel van gelovigen. Het is soms nuttig om
advies te vragen aan gelovigen die volwassen zijn in het geestelijk leven. Hun ervaringen en adviezen brengen vaak uitkomst
voor jonge mensen zodat zij niet in een gevaarlijke valkuil terechtkomen (Hebreeën 13:7,17).
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ÚÑdÉW ,IÓ°üdÉH ÜôdG ¤EG ΩÉ¶àfÉH »JCÉf ¿r GC Éæ«∏Y Öéj ¬fCG »æ©j Gògh .áÑ∏£dG 3
¿ƒµj ¿r GC »¨Ñæj Éªc .¬dƒb ΩÉ“EG Úµ°ùªàe ÉfOÉ°TQEÉH √óYƒH Úµ°ùªàe Éæd ¬¡«LƒJ
.(12:4 h9:1 »°Sƒdƒc) ÜôdG ó› ÉæJGƒ∏°üd »°ù«FôdG ±ó¡dG
∂
n ª∏µj ¿r GC ¬∏dG øe ÉÑdÉW ÉgCGôbG .¬∏dG áª∏c á©dÉ£e ‘ GÒãc Éàbh ±ô°UG .á°SGQódG 4
14:3 Qƒeõe) ÜGƒ÷G ô¶àfGh ÉgCGôbG - πeCÉàH ÉgCGôbG - π¡ªàH ÉgCGôbG -É¡à£°SGƒH
.(10 ,8
ób â
n æc ¿r ÉE a .(5:62 Qƒeõe) √ô¶àfÉa ∫É◊G ‘ ∂
n àÑ∏W ¬∏dG Öéj ⁄ GPEG .QÉ¶àf’G 5
å«M ≈≤ÑJ ¿r GC ójôj ¬∏dG ¿q GC »æ©j ∂dòa ,ÜGƒ÷G ∂
n JCÉj ⁄h ,OÉ°TQE’G ÉÑdÉW â
n «∏°U
’{ r…GC zÜô¡j ’ øeBG øe{ .´ô°ùJ ’ n∂fCÉa ,á≤«≤M ÜôdÉH É≤KGh nâæc ¿r ÉE a .nâfCG
¥ô£H Éæd ¬àÄ«°ûe ø∏©j ¬∏dG ¿q GE .(16:28 AÉ«©°TEG π°UCÓd á«aô◊G áªLÎdG) z´ô°ùj
:á«dÉàdG ¥ô£dG øe áYƒª› hCG IóMGh á≤jôW πª©à°ùj óbh .IójóY áØ∏àﬂ
:Úà≤jô£H ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG Éfó°Tôj .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG á£°SGƒH OÉ°TQE’G GC
Gó°TÎ°ùe øeDƒe ≈∏°U GPEG ∂dP ∫Éãe .áæ«©e ∫ÉªYCG øY ÉJÉH É«¡f Éæd ¬«¡æH :¤hC’G
óéj ¿r GC ¬æµª«a ,á«≤«≤M áæeDƒe ÒZ IÉàa øe êhõàj ¿r GC ¬d Rƒéj ¿Éc GPEG Éª«a
.(14:6 ¢SƒãfQƒc 2) ‘ ¬∏dG ÜGƒL
¤EG Éfó°TÒd ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ‘ iôNCG äÉjBG πª©à°ùj Ée GÒãc ¬∏dG ¿q GE :á«fÉãdGh
,ójóL ≈æ©e É¡d ¿ƒµj ób πÑb øe áàÑdG É¡¶MÓJ ⁄ ájBG ¿q ÉE a .áæ«©e á£N PÉîJG
»∏°üJ ¬«a â
n æc …òdG âbƒdG ¢ùØf ‘ πª©J ¿r GC »¨Ñæj ÉªY ∑
n ÈîJ É¡fC’
.(105:119 Qƒeõe) Gó°TÎ°ùe
ÚæeDƒŸG IQƒ°ûe Ö∏£J ¿r GC ÉfÉ«MCG ó«ØŸG øe ,ÚæeDƒŸG á£°SGƒH OÉ°TQE’G Ü
IÉ‚ ¤EG ¿ÉjODƒJ Ée GÒãc º¡JQƒ°ûeh º¡JÈN ¿q ÉC a ,á«MhôdG IÉ«◊G ‘ Úé°VÉædG
.(17 ,7:13 Ú«fGÈY) .Iô£N IôØM ‘ •ƒ≤°ùdG øe ø°ùdG åjóM ¢üî°T
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c. Leiding door middel van de omstandigheden. GOD die het
gehele heelal bestuurt, kan ook de omstandigheden in ons leven
bepalen om zijn wil bekend te maken. Dit doet Hij voortdurend.
Een voorbeeld daarvan: u kunt op het juiste moment een brief
ontvangen waarin u de gewenste informatie vindt om de juiste
weg te weten.
d. Leiding door middel van de Heilige Geest. De Geest van GOD
kan ons op duidelijke wijze beïnvloeden in onze overtuigingen,
wensen en neigingen, zodat de wil van GOD bekend wordt. In
dergelijke omstandigheden is de wil van GOD uitermate duidelijk en het verwerpen ervan is gelijk aan ongehoorzaamheid
(Handelingen 11:12; 16:6,7).

¿r GC ™«£à°ùj ¬fCÉa , ¬∏ªcCÉH ¿ƒµdG ¢Sƒ°ùj ¬∏dG ¿q GC ÉÃ .±hô¶dG á£°SGƒH OÉ°TQE’G ê
∂∏°üJ ób ,∂dP ∫Éãe . Gòg π©Øj Ée GÒãch .¬àÄ«°ûe ¿ÓYE’ ÉæJÉ«M ±hôX º°Sôj
.Ëƒ≤dG ≥jô£dG áaô©Ÿ áHƒ∏£ŸG QÉÑNC’G É¡«ah Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ ádÉ°SQ
ÉæJGOÉ≤àYG ‘ ôKDƒj ¿r GC ¬∏dG ìhQ ™«£à°ùj .¢Só≤dG ìhôdG á£°SGƒH OÉ°TQE’G O
OÉ°TQE’G ¿ƒµj √ò¡c ä’ÉM ‘h .¬∏dG áÄ«°ûe ô¡¶J áë°VGh á≤jô£H ÉæJÉÑZQh
.(7 ,6:16 h12:11 ∫ÉªYCG) ¬æ«©H ¿É«°ü©dG ƒg ¬°†aQ ¿ƒµj áLQód Éë°VGh
∫ÉªYCG) ¬«a ô°S ,QƒædG ,¬∏dG ∂
n «£©j ÉeóæY : ∫ƒ≤æa ,iôNCG áª∏c áaÉ°VEG Oƒf ,GÒNCGh
í«ë°üdG ¢SÉ°SC’G »g áYÉ£dGh ,´É£j ¿r CG »¨Ñæj OÉ°TQE’G ôªà°ùj »µdh .(19 :26
.É≤M Ió«©°ùdG ≈∏°†ØdG IÉ«ë∏d

Tenslotte willen we hieraan nog enkele andere woorden toevoegen: als
GOD u licht geeft, wandel erin (Handelingen 26:19). Om steeds leiding
te ontvangen, is het nodig te gehoorzamen. Gehoorzaamheid is een
gezonde basis voor een goed en gelukkig leven.

LES 9

™°SÉàdG ¢SQódG

GEBED

IÓ°üdG

Wat leert de Bijbel ons over het gebed?

?IÓ°üdG øY ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG Éæª∏©j GPÉe

Verwacht geen vooruitgang op enig terrein van het Christelijk leven
zonder gebed. Daarom is het erg belangrijk dat de nieuwe gelovige
weet wat de Bijbel in dit opzicht leert. In wat volgt vindt u een korte
beantwoording van enkele fundamentele vragen hierover:

GóL º¡ŸG øe ∂dòd ,IÓ°U ¿hóH á«ë«°ùŸG IÉ«◊G »MGƒf øe á«MÉf áqjGC ‘ Ωó≤J ô¶àæj ’
≈∏Y á∏ª› áHÉLEG »∏j Éª«ah .Oó°üdG Gò¡H ÜÉàµdG ¬ª∏©j Ée åjó◊G øeDƒŸG ±ô©j ¿r GC
:¢Uƒ°üÿG Gò¡H á«°SÉ°SC’G á∏Ä°SC’G ¢†©H

1. Waarom bidden we? We bidden omdat de Bijbel ons dit gebiedt. (1
Timotheüs 2:8). De Heer Jezus zelf was veelvuldig in gebed.
Wanneer de Heer zelf de noodzaak van het gebed ervoer, hoeveel
temeer moeten wij die noodzaak dan bemerken? (1
Thessalonicenzen 5:17; Efeziërs 6:18).

ó≤d .(9 ,8:2 ¢ShÉKƒª«J 1) ∂dP ÉfôeCÉj ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¿q ’
C , »∏°üf ?»∏°UCG GPÉŸ 1
áLÉ◊ÉH ô©°T ¬°ùØf ÜôdG ¿Éc GPEÉa .IÓ°üdG øe Ìµj ¬°ùØf ´ƒ°ùj ÜôdG ¿Éc
.(18:6 ¢ù°ùaCG h17:5 »µ«fƒdÉ°ùJ 1) ?øëf …ô◊ÉH ºµa ,IÓ°ü∏d
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2. Hoeveel keer moeten wij bidden? Het beste is om iedere dag een
vaste tijd te nemen voor het gebed. Het is aan te bevelen dat u ‘s morgens bij het opstaan en ‘s avonds bij het gaan slapen tijd aan gebed
besteedt. We kunnen tot de Heer bidden in de loop van de dag, vooral bij een probleem dat zich voordoet of als blijkt dat we hulp nodig
hebben. Ook als we Hem voor iets willen danken. Zonder twijfel
moet iedere gelovige zijn hoofd buigen en GOD dankzeggen voordat
hij gaat eten om het even of dat nu thuis is of bij vreemden.
3. In welke lichaamshouding moeten we bidden? Daniël knielde
wanneer hij bad (Daniël 6:11). Zo ook de Heer Jezus (Lucas 22:41).
Maar David bad terwijl hij voor de Heer zat (1 Kronieken 17:16). Het
belangrijkste is de toestand van het hart. Eén van de voorrechten van
de gelovigen is dat zij tot GOD kunnen bidden wanneer zij op straat
lopen bijvoorbeeld of wanneer ze bezig zijn met hun dagelijkse
werkzaamheden.
4. Voor welke zaken bidden we? Verzen uit de Bijbel die een antwoord
geven op deze vraag zijn: Filippenzen 4:6, 1 Timotheüs 2:1-3 en
Matthéüs 9:38. Wij moeten al onze zaken en behoeften in het gebed
bij GOD brengen, of het belang ervan nu groot of klein is in onze
ogen. Veel gelovigen vinden het nuttig om een gebedslijst aan te houden, waarop zij woorden en zaken vastleggen:
a. namen van naasten en vrienden die niet behouden zijn.
b. namen van zieken en mensen met een speciale nood.
c. namen van hen die de Heer dienen als evangelist, prediker of
Bijbelleraar, enzovoorts.
Als uw gebeden concreet zijn, dan krijgt u concrete verhoringen.
maar als u algemene gebeden bidt, zonder enige beperking, dan zult
u niet weten of uw gebeden al of niet verhoord zijn.
5. Wat zijn voorwaarden voor gebedsverhoring?
a. Als we in Christus blijven, worden onze gebeden verhoord
(Johannes 15:7). In Christus blijven, betekent gehoorzaam aan
Hem zijn (1 Johannes 3:22).
b. Onze gebeden en vragen moeten in overeenstemming zijn met de
wil van GOD (1 Johannes 5:14). Aangezien geheel de wil van
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ø°ùëà°ùŸG øeh ,Ωƒj πc IÓ°ü∏d Éæ«©e Éàbh ÖJôJ ¿r GC π°†aC’G øe ?»∏°UCG Iôe ºc 2
¿r GC ™«£à°ùJh .AÉ°ùe ΩƒædG óæYh ,ÉMÉÑ°U ΩƒædG øe ΩÉ«≤dG óæY IÓ°ü∏d âbh Ú«©J
.IóYÉ°ùŸG ¤EG ÉæàLÉM ô¡¶J hCG á∏µ°ûe ÉC °ûæJ Éª∏c ,QÉ¡ædG AÉæKCG ‘ ÜôdG Ö∏£J
¬°SCGQ »æëj ¿r GC øeDƒe πc ≈∏Y Öéj ¬fCG ∂°T ’h .Ée ôeCG ≈∏Y √ôµ°ûf ÉeóæY ∂dòc
.AÉHô¨dG ΩÉeCG hCG â«ÑdG ‘ ¿ÉcCG AGƒ°S ,¬eÉ©W ∫hÉæJ πÑb ¬∏d ôµ°ûdG Ωó≤jh
.(10:6∫É«fGO) »∏°üj ¿Éc ÉeóæY ¬àÑcQ ≈∏Y ∫É«fGO ÉãL ?»∏°üf ™°Vƒe …CG ‘ 3
ÜôdG ΩÉeCG ¢ùdÉL ƒgh ≈∏°U OhGO øµdh .(11:22 Ébƒd) ´ƒ°ùj ÜôdG π©a Gòµgh
ÚæeDƒŸG äGRÉ«àeG øe ¿q GE .Ö∏≤dG ádÉM ƒg º¡ŸG ôeC’G ¿q GE .(16:17 ΩÉjC’G QÉÑNCG 1)
.á«eƒ«dG º¡dÉªYCG ‘ ¿ƒµª¡æe hCG Óãe ´QÉ°ûdG ‘ ¿hôFÉ°S ºgh ¬∏d Gƒ∏°üj ¿r GC
»Ñ∏«a) ∫GDƒ°ùdG Gòg ≈∏Y Ö«Œ »àdG ,ÜÉàµdG äÉ``jBG øe ?»∏°üf QƒeCG q…C’ 4
IÓ°üdG ‘ ¬∏dG ¤EG Ωó≤àf ¿r GC Öéj .(38:9 ≈àe h31:2 ¢ShÉKƒª«J 1 h6:4
¿hÒãµdG Ö°ùëjh .â
r ∏q b hCG Éfô¶f ‘ É¡à«ªgCG âª¶Y Éª¡e ÉæJÉLÉMh ÉfQƒeCG ™«ªéH
QƒeCG hCG äGQÉÑY É¡«a ¿ƒ∏é°ùj IÓ°ü∏d áªFÉ≤H ®ÉØàM’G ,ó«ØŸG øe ¬qfGC ,ÚæeDƒŸG øe
:√ò¡c
.Ú°üq∏ıG ÒZ AÉbó°UC’Gh AÉHôbC’G AÉª°SCG GC
.ÚLÉàÙGh ≈°VôŸG AÉª°SCG Ü
,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG »ª∏©eh ®ÉYƒdGh øjô°ûÑŸÉc ÜôdG ¿ƒeóîj øjòdG AÉª°SCG ê
.GôL º∏gh
»∏°üJ nâæc GPEG ÉeCG ,áæ«©e äÉHÉéà°SG ≈∏Y π°ü– áæ«©e n∂JÉÑ∏W ¿ƒµJ ÉeóæYh
.’ ΩCG râÑ«éà°SCG n∂JGƒ∏°U âfÉc GPEG ±ô©J Óa ,ójó– ¿hóH áeÉY äGƒ∏°U
? áHÉéà°ùŸG IÓ°üdG •hô°T »g Ée 5
»æ©j í«°ùŸG ‘ äÉÑãdGh .(7:15 ÉæMƒj) ÉæJÉÑ∏W ÜÉéà°ùJ í«°ùŸG ‘ ÉæàÑK ¿r GE GC
.(22:3 ÉæMƒj 1) ¬àYÉWEG
.(14:5 ÉæMƒj) ¬∏dG áÄ«°ûe Ö°ùM ÉæJÉÑ∏Wh ÉæJGƒ∏°U ¿ƒµJ r¿CG »¨Ñæj Ü
ÉæJÉÑ∏W ¿ƒµJ r¿CG »¨Ñæ«a ,ÜÉàµdG ‘ ¿hóe ¬∏dG áÄ«°ûe πª› q¿CG å«Mh
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GOD is vastgelegd in de Bijbel, moeten uw gebeden in overeenstemming zijn met het onderwijs van de Bijbel.
c. We moeten onze gebeden aanbieden in de naam van Christus
(Johannes 14:13; 16:23). Als we oprecht om iets vragen in zijn
Naam, dan is het alsof Hij dit zelf aan de Vader vraagt.
d. Onze motieven moeten zuiver zijn (Jacobus 4:3). Wanneer onze
motieven vleseljk of zondig zijn, dan kunnen we geen antwoord
verwachten.
6. Wat is de taal van het gebed? We moeten ons eerbiedig tot GOD
richten. Het contact met de levende GOD van het heelal is erg
belangrijk. Daarom moet er geen lichtzinnigheid of onverantwoordeljkheid zijn in ons spreken met Hem. Hij houdt van ons,
maar wij moeten die liefde niet misbruiken.
7. Gevaren bij het bidden.
a. Bid niet om door de mensen gezien te worden (Matthéüs 6:5,6).
b. Vraag niet om iets waarvan u weet dat het niet geoorloofd is om
te vragen. Soms verhoorde GOD dergelijke gebeden, maar dan
zond Hij ook schade voor de ziel (Psalm. 106:15).
c. Vermijd het gebruik van holle woorden (Matthéûs 6:7; Prediker 5:2).
8. Andere raadgevingen.
a. Wanneer u bemerkt dat uw gedachten afdwalen bij het bidden,
probeert u dan hardop te bidden. Dat helpt vaak om uw gedachten te concentreren.
b. Geef niet op als het antwoord niet onmiddellijk komt, want de
verhoringen van GOD komen op het juiste moment. Laten we de
zegen van het wachten op de Heer niet missen en niet denken dat
we ons vertrouwen vergeefs op Hem hebben gesteld.
c. Wanneer het antwoord van GOD niet volledig in overeenstemming is met uw verzoek, denk dan aan het volgende: GOD
behoudt zich het recht voor om ons iets beters te geven dan wij
vragen. Wij weten niet wat het beste voor ons is, maar GOD weet
dat wel. Daarom geeft Hij meer dan wij kunnen bidden of bedenken (2 Corinthiërs 12:8,9).
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.¢Só≤ŸG ÜÉàµdG º«∏©J ÖLƒÃ
ÉeóæYh .(23:16 h13:14 ÉæMƒj) í«°ùŸG º°SÉH ÉæJÉÑ∏W Ωó≤f ¿r GC »¨Ñæj ê
.ÜB’G øe ¬Ñ∏£H ¬°ùØf ƒg ¬fCÉc Gòg ¿ƒµj ¬ª°SÉH ÉÄ«°T ¢UÓNEÉH Ö∏£f
áÄWÉN hCG ájó°ùL ÉfÉjGƒf âfÉc ¿r ÉE a .(3:4 Üƒ≤©j) á«≤f ÉfÉjGƒf ¿ƒµJ A¿CG »¨Ñæj O
.ÉHGƒL ™bƒàf ¿r GC ÉææµÁ Óa ,
¬dEÉH ∫É°üJ’G GóL º¡ŸG øeh ,ΩGÎMÉH ¬∏dG ÖWÉîf ¿r GC Öéj ?IÓ°üdG á¨d »g Ée 6
øµdh ÉæÑëj ƒ¡a ,¬©e ÉæeÓc ‘ ¢û«Wh áØN ¿ƒµj ’ r¿CG Öéj Gò¡dh .»◊G ¿ƒµdG
.áÑÙG ∂∏J ∫Éª©à°SG A»°ùf ’ ¿r GC Öéj
.IÓ°üdG QÉ£NCG 7
(6 ,5:6 ≈àe) ¢SÉædG ∑Gôj »µd π°üJ ’ GC
,√ò¡c äÉÑ∏W ÉfÉ«MCG ,¬∏dG íæÁ ó≤a .¬Ñ∏£J ¿r GC ∂
n d Rƒéj ’ ¬fCG º∏©J ÉÄ«°T Ö∏£J ’ Ü
.(15,10:6 Qƒeõe) ¢ùØæ∏d ’Gõg π°Sôj ¬æµdh
.(2:5 á©eÉL h 7:6 ≈àe) ÓWÉH ΩÓµdG QGôµJ ÖæàLG ê
.iôNCG äÉMGÎbG 8
Gò¡a ™ØJôe äƒ°üH »∏°üJ ¿r GC ó¡àLÉa »∏°üJ âfCGh ,OQÉ°T ∂ægP ¿q GC äóLh GPEG GC
.n∑QÉµaCG õ«côJ ≈∏Y GÒãc óYÉ°ùj
âbƒdG ‘ »JCÉJ ¬∏dG äÉHÉéà°SG ¿q ÉC a ,∫É◊G ‘ ÜGƒ÷G n∂JCÉj ⁄ ¿r GE ¢SCÉ«J ’ Ü
.ÉãÑY ¬H Éæà≤K Éæ©°Vh ÉæfCG ø¶f ’h ,ÜôdG QÉ¶àfG ácôH ô°ùîf Óa .Ö°SÉæŸG
¬°ùØæd ßØàëj ¬∏dG q¿CG :Gòg ôcòJ ÉeÉ“ ∂
n àÑ∏W Ö°ùM ¬∏dG ÜGƒL øµj ⁄ GPEG ê
±ô©j ¬∏dG øµdh ,Éæd π°†aCG ƒg Ée ±ô©f ’ ÉæfEG .Ö∏£f Ée π°†aCG ÉæFÉ£YEG ≥ëH
¢SƒãfQƒc 2) ôµàØf hCG Ö∏£f r¿CG ™«£à°ùf É‡ ÌcCG Éæ«£©j ¬fCÉa ∂dòdh ,Gòg
.(9 ,8:12
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LES 10

ô°TÉ©dG ¢SQódG

HET GETUIGENIS EN HET WINNEN VAN ZIELEN

¢SƒØædG íHQh IOÉ¡°ûdG

Hoe kan de gelovige anderen tot Christus brengen?
Het winnen van zielen voor Christus is één van de belangrijkste bezigheden in de wereld van nu (Spreuken 11:30). Hoewel er geen vaste
regels zijn om verzekerd te zijn van succes in dit werk, zijn er wel enkele algemene principes die erg waardevol zijn, waaronder de volgende:
1. Allereerst is het uitermate belangrijk dat wie zielen wil winnen, zelf
geestelijk goed gezond is. Daartoe moet hij zich steeds voeden met
het Woord van GOD en veel tijd aan het gebed wijden. Zijn leven
moet aan GOD zijn toegewijd en hij moet bereid zijn iedere zonde
aan Hem te belijden en weg te doen. Doordat hij wandelt in de Geest,
zal de gelovige ontdekken dat de Heer hem gelegenheden geeft om
krachtig te getuigen. De gouden regel voor het winnen van zielen is
ongetwijfeld deze: dat wij in hechte gemeenschap met GOD leven
(Matthéüs 4:19).
2. Het is aan te bevelen dat wij iedere dag met gebed tot GOD beginnen, terwijl we Hem vragen om ons te leiden naar hen met wie Hij
ons contact wil laten leggen. Natuurlijk kunnen wij niet met iedereen
die we zien spreken en het is ook duidelijk dat we geen maatstaf hebben waaraan we als vanzelf kunnen weten welke zielen klaar zijn
voor de redding. Maar wanneer we de Heer tot onze Leidsman en
Gids maken, dan zullen we merken dat ons werk veel krachtiger is
en vrucht opbrengt, doordat zielen voor de Heer gewonnen worden.
3. Wij moeten de gelegenheden die zich in de loop van de dag voordoen benutten om van Christus te spreken. Als uw collega’s de naam
van de Heer als vloek gebruiken, dan is er vaak een gelegenheid tot
een vriendelijk, tactvol woord van getuigenis. In de loop van een
gewoon gesprek kunnen godsdienstige onderwerpen aan de orde
komen. Ook daar moeten wij de kansen tot een getuigenis benutten.
Het is niet nodig dat wij altijd wachten tot we de gelegenheid krijgen
om te spreken. We kunnen die ook zelf scheppen. Mensen spreken
29

?í«°ùŸG ¤EG øjôNB’ÉH »JCÉj ¿r GC øeDƒŸG ™«£à°ùj ∞«c
¬fCG ™eh .(30:11 ∫ÉãeCG) ¿B’G ⁄É©dG ‘ ∫ÉªYC’G ºgCG øe í«°ùŸG ¤EG ¢SƒØædG íHQ ¿q GE
áeÉ©dG ÇOÉÑŸG ¢†©H ∑Éæg ¬fCG ’EG ,πª©dG Gòg ‘ ìÉéædG ÚeCÉàd áàHÉK óYGƒb óLƒJ ’
:É¡æe GóL áª«≤dG
, Ió«L á«MhQ áë°U GP ¬°ùØf ¢SƒØædG íHGQ ¿ƒµj ¿r GC ¤hC’G áLQódG ‘ º¡ŸG øe 1
¿ƒµj ¿r GC h ,IÓ°üdÉH ÓjƒW Éàbh »°†≤jh áª∏µdÉH ÉªFGO iò¨àj ¿r GC »¨Ñæj ∂dòd
ìhôdÉH ¬cƒ∏°ùÑa .Égôé¡«d ,¬jód á«£N ájCÉH ±Î©j ¿r GC Gó©à°ùe ¬∏d ¬JÉ«M Éªq∏°ùe
íHôd á«ÑgòdG IóYÉ≤dG ¿q ÉE a .ádÉ©ØdG IOÉ¡°û∏d ¢UôØdG ó©j ÜôdG ¿q GC ,øeDƒŸG óéj Gòµg
.(9:4 ≈àe) ¬∏dG ™e áæ«àe ácô°T ‘ ¢û«©f ¿r GC ÖjQ ÓH »g ,¢SƒØædG
¿r GC ójôj øjòdG ¤EG Éfó°Tôj ¿r GC ¬æe ÚÑdÉW ,¬∏d IÓ°üdÉH Ωƒj πc GC óÑf ¿r GC ø°ùëà°ùj 2
É°†jCG í°VGƒdG øeh .√Gôf øe πc º∏µf ¿r GC ™«£à°ùf ’ ÉæfCG ,Ωƒ∏©ŸG øeh . º¡H π°üàf
Éææµdh ,¢UÓî∏d Ió©e »g »àdG ¢SƒØædG ,Éæ°ùØfCG AÉ≤∏J øe ±ô©æd IQó≤e Éæd ¢ù«d
¢SƒØædG íHQ ‘ GôªKh á«∏YÉa ÌcCG Éæ∏ªY óéæ°S Éfó°Tôeh ÉfóFÉb ÜôdG Éæ∏©L GPEG
.Üô∏d
ôcòj ÉeóæY Óãªa ,í«°ùŸG øY çóëà∏d QÉ¡ædG AÉæKCG ‘ ¢UôØdG ºæà¨f ¿r GC »¨Ñæj 3
óbh .á≤Ñd ájOh IOÉ¡°T áª∏µd á°UôØdG π°ü– Ée GÒãc ,∞jóéàdÉH ÜôdG º°SG ∑DhÓeR
.IOÉ¡°û∏d á°UôØdG õ¡àæf ¿r GC Éæ«∏©a . ∑GòfBG åjó◊G ¥É«°S ‘ á«æjódG ™«°VGƒŸG »JCÉJ
.ÉæJGhòH øëf ÉgóLƒf ¿r GC ™«£à°ùf πH ,¢UôØdG çhóM ÉªFGO ô¶àæf ¿r GC áLÉM ’ ºK
GPÉª∏a ,á«°VÉjôdG äÉjQÉÑŸGh ,ƒ÷G ádÉMh ,á°SÉ«°ùdG øY GQÉ¡L ¿ƒª∏µàj ¢SÉædG ¿q GE
?ÉæjOÉa í«°ùŸG øY çóëàdG øY á≤∏¨e ÉægGƒaCG ≈≤ÑJ
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openlijk over politiek, het weer en over sportwedstrijden. Waarom
zouden onze monden gesloten blijven om van Christus onze
Verlosser te spreken?
4. Gebruik zoveel als u kunt Bijbelverzen in uw spreken. Het zijn levende woorden (Hebreeën 4:12). Deze hebben veel meer kracht om de
ziel te beïnvloeden dan enig ander woord dat we kunnen uitspreken.
Het is het zwaard van de Geest en iedere goede soldaat van het leger
van Jezus Christus moet dit wapen, dat alle wapens te boven gaat,
gebruiken. Zij die niet behouden zijn, zullen alles doen wat in hun
vermogen ligt om te verhinderen dat u verzen uit de Bijbel opzegt.
Laat het u niet hinderen als ze zeggen dat zij er niet in geloven. Ga
door met het spreken vanuit de Bijbel.
5. Wanneer u met iemand in contact bent gekomen, dan moet u vaak
contact met hem blijven houden. Want er zijn maar weinigen gered
nadat zij het evangelie voor het eerst hoorden. Daarom moet u zonder meer bereid zijn keer op keer met hen over het evangelie te praten. Toon hen de liefde en de trouw door uw omgang met hen. Geef
hen vervolgens evangelische tractaten en goede lectuur en nodig hen
uit evangelische samenkomsten bij te wonen en boven alles: bid veel
voor hen. Laat uw vastbeslotenheid niet varen als er sommigen zijn
die u tegenwerken, want tegenstand wijst er meestal op dat de
Heilige Geest hen van zonde spreekt, terwijl de afwezigheid van
tegenstand voortkomt uit gebrek aan belangstelling, wat de weg tot
hun redding bemoeilijkt.
6. Wees niet te snel van mening dat iemand de verlossing al heeft ontvangen. Een onechte belijdenis is niet alleen waardeloos, maar zo
iemand bedriegt ook zichzelf en het brengt onnoemelijk veel schade
toe aan de zaak van Christus. U moet trouw zijn in het zaaien van het
zaad en GOD zal trouw zijn om een overvloedige oogst te geven.

á«M äÉª∏c É¡fEG ,∂
n æµÁ Ée Qó≤H ∂
n ãjóM ‘ ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG øe äÉjBG πª©à°SG 4
¿r GC øµÁ ôNBG ΩÓc …
q GC øe ÌcCG ¢SƒØædG ‘ ÒKCÉàdG Iƒb É¡dh .(12:4 Ú«fGÈY)
¿r GC í«°ùŸG ´ƒ°ùj OƒæL øe ídÉ°U …óæL πµd »¨Ñæ«a ,ìhôdG ∞«°S É¡fEG .¬H ≥£æf
‘ Ée πc Ú°üq∏ıG ÒZ ∫òÑ«°Sh .áë∏°SC’G ™«ªL ¥ƒØj …òdG ,ìÓ°ùdG Gòg πª©à°ùj
,ÜÉàµdG ¿ƒbó°üj ’ º¡fCG GƒdÉb ¿r GE h ™æà“ Óa ,ÜÉàµdG äÉjBG IhÓJ øe ∂
n ©æŸ º¡©°Sh
.¬H º∏µàdG ‘ ôªà°SG
ø‡ ¿ƒ°ü∏îj øjòdG ¿q ÉC a ,GQGôe ¬H ∫É°üJ’G á©HÉàe »¨Ñæ«a Ée ¢üî°ûH â∏°üJG ≈àe 5
,π«‚E’G øY º¡©e º∏µàdG IOÉYEG øe óH ’ ∂dòdh ,¿ƒ∏«∏b ,Iôe ∫hC’ π«‚E’G ¿ƒ©ª°ùj
¢ùjQGôµdG º¡£YCG ºK ,º¡©e ∂
n JÉaô°üàH ¢UÓNE’Gh áÑÙG ºgQCG .IôŸG ƒ∏J IôŸG
≈∏Y IhÓYh .ájÒ°ûÑàdG äÉYÉªàL’G Qƒ°†◊ º¡YOGh áæ°ù◊G äGô°ûædGh á«°UÓÿG
á°VQÉ©ŸG ¿q ÉC a n∂fƒ°VQÉ©j ¢†©ÑdG ¿Éc ¿r GE ,n∂àÁõY ôîJ ’h ,º¡∏LC’ GÒãc π°U ∂dP
áŒÉf ¿ƒµJ ób á°VQÉ©ŸG ΩóY Éªæ«H ,º¡d ¢Só≤dG ìhôdG â«µÑJ ¤EG ÖdÉ¨dG ‘ Ò°ûJ
.¬à÷É©e Ö©°üj …òdG ôeC’G , çGÎc’G ΩóY øY
§≤a ¢ù«d É©æ£°üe ÉaGÎYG ¿q ÉE a ,¢UÓÿG ∫Éf ób É°üî°T ¿q GC , ºµ◊G ‘ ´ô°ùJ ’ 6
.í«°ùŸG πª©d ¬d óM ’ GQô°V ÖÑ°ùjh ¬°ùØf ¢üî°ûdG ´óîj ób ¬fCG πH ¬d áª«b ’
.OÉ°ü◊G øe ójõŸG AÉ£YEG ‘ Éæ«eCG ¿ƒµ«°Sh ,QGòÑdG ´QR ‘ Éæ«eCG ¿ƒµJ ¿r GC ∂
n «∏©a
ÜôdG ¤EG ™LQÉa ,´ƒ°ùj ÜôdG øY øjôNB’G ™e çóëàdG ‘ áHƒ©°U näóLh GPEG 7
Ée Qó≤H ÜôdG ∂
n «£©«°Sh ,¬d ó¡°ûàd áYÉé°ûdGh Iƒ≤dG ∂«£©j ¿r GC ¬dCÉ°SGh ,IÓ°üdÉH
.ÌcGh ¥É«à°TG øe ∑
n óæY

7. Als u het moeilijk vindt om met anderen over Christus te spreken, ga
dan terug naar de Heer in gebed en vraag Hem om u kracht en moed
te geven om van Hem te getuigen en de Heer zal u zoveel geven als
u verlangt en meer dan dat.
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8. Neem altijd een hoeveelheid evangelische tractaten mee om uit te
delen aan mensen die u op straat ontmoet. U kunt er ook wat neerleggen op plaatsen waar mensen ze kunnen aantreffen om te lezen,
wat goed voor hen is.

É¡YRƒJ ¿r GC ™«£à°ùJ ∂
n fCÉa ,á«°UÓÿG ¢ùjQGôµdG øe IôaGh á«ªc ÉªFGO ∂©e øµàd 8
¢SÉædG ÉgOÉJôj »àdG øcÉeC’G ‘ É¡°†©H ™°†J ¿r GC h ∂
n ≤jôW ‘ º¡∏HÉ≤J øjòdG ≈∏Y
.IóFÉØ∏d ÉgGô≤«d

Het loon voor het winnen van zielen is geweldig:

:É¡æeh ,áª«¶Y ¢SƒØædG íHQ äBÉaÉµe ¿q GE

1. De vreugde die een gevolg is van de evangelieprediking die één ziel
voor Christus gewonnen heeft is onbeschrijfeljk (Lucas 15:10).

(10:15 Ébƒd) ∞°UƒJ ’ ,í«°ùª∏d íHôJ IóMGh ¢ùØf øe áŒÉædG ìGôaC’G q¿ E G 1

2. Hoeveel groter zal de vreugde zijn in de hemel als iemand u daar
begroet met de woorden: “U bent het geweest die mij hierheen heeft
uitgenodigd”.

∂
n fCG{ :ÓFÉb ,äÉª∏µdG √ò¡H óMCG ∂
n ««ëj ÉeóæY º¶YG AÉª°ùdG ‘ ìôØdG ¿ƒµj ºµa 2
.zÉæg ¤EG »æJƒYO …òdG â
n fCG

3. Tenslotte: wat zult u zelf overvloedig juichen als de Heer Jezus
Christus u openlijk erkentelijk zal zijn voor de verzamelde hemelse
legerscharen (Matthéüs 10:32). Met het oog daarop moeten onze
gebeden steeds als volgt zijn:

í«°ùŸG ´ƒ°ùj ÜôdG ∂
n H ±Î©j ÉeóæY ¢†FÉa ìôØH ∂°ùØf è¡àÑà°S ºc ,GÒNCGh 3
øµàd ,Gò¡d ô¶ædÉHh .(32:10 ≈àe) Ió°ûàÙG ájhÉª°ùdG OÉæLC’G ΩÉeG á«fÓY
:»∏j Éªc áªFGódG ÉæJÓ°U

“Laat mijn blik steeds
met ontferming bewogen
met tranen van mededogen
Zijn liefde voor hen
Een dwalende kudde,
Ik waak over hen
Moge mijn ziel
tot ze veilig zijn

op de verloren schapen zijn,
barmhartig als de Heer zelf,
de ogen rood doorlopen.
nam de vloek van mij weg.
die leiding nodig heeft.
en roep hen in de woestijn.
en mijn gedachten niet rusten
gered door genade.”

ádÉ°†dG ±GôÿG ¤EG
áaCGôdG ÜQ ¥ÉØ°TEG
á∏≤ŸG ‘ ÉeO »µëj
áæ©∏dG ∫GRCG »æY
ájGó¡∏d êÉàëj
Iƒ∏ÿG ‘ ¬d ƒYOCG
»Jôµa øÄª£J ’
áª©ædÉH É°üq∏ﬂ

(naar Matthéüs 9:36)

Gô¶ædG π«WCG »æYO
É≤Ø°ûe É¡«dEG ƒfQCG
ÉæNÉ°S É©eO ±QPCG
øe Ö◊ É¡qÑMCG
¬FÉàdG ™«£≤dG »¡a
á¶≤«dG ‘ ¬ÑbQCG
…ôWÉN íjÎ°ùj ’
ÉæeBG √GQCG ≈àM

(36:9 ≈àe)
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LES 11

ô°ûY …OÉ◊G ¢SQódG

BESTUDEER DE BIJBEL

¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢SQO

Wat moet de gelovige weten om de Bijbel te kunnen bestuderen?
Hij moet de Bijbel bestuderen, terwijl hij volkomen vertrouwt op de
Heilige Geest. Hij is onze Leraar, daarom moeten we steeds om zijn leiding vragen Johannes 14:26; 16:13).
Er bestaat geen snelle, gemakkelijke methode om de Bijbel te bestuderen. Het vraagt hard werken voor iedereen die Hem wil kennen.
Desondanks is het wel juist om te zeggen dat hoe meer kennis wij van
de Bijbel hebben, des te gemakkelijker het wordt om die kennis aan te
vullen. Naast de Bijbel is het aan te bevelen om de nodige andere boeken aan te schaffen zoals:
Een concordantie op de Bijbel. Hiermee kunt u elk vers van de Bijbel
opzoeken, als u zich maar één of twee woorden ervan kunt herinneren.
Een woordenboek van de Bijbel. Dit bevat een schat aan informatie
over Bijbelse onderwerpen.
Nu bent u in staat om rechtstreeks Bijbelstudie te doen op een nieuwe
en effectieve manier.
1. Het eerste wat u moet doen, is iedere dag een vaste tijd te nemen om
de Bijbel te lezen. Het is goed om bij het evangelie van Mattheüs te
beginnen en door te gaan met het lezen van alle boeken van het
Nieuwe Testament. Daarna begint u Genesis te lezen en u vervolgt
tot u de Bijbel in haar geheel hebt gelezen. Lees nooit alleen om te
kunnen zeggen dat u de hele Bijbel hebt gelezen, maar lees erin om
te weten wat de Bijbel onderwijst.
2. Wanneer u een onbekend woord tegenkomt, zoekt u het op in het
Bijbels woordenboek of in een gewoon woordenboek. Als u een uitdrukking vindt die u niet begrijpt, dan probeert u eerst de betekenis
door nauwkeurige studie te ontdekken. Als dat niet lukt, dan maakt
u een notitie over die moeilijke uitdrukking en u zoekt deze op in een
goed Bijbelcommentaar als u daartoe in de gelegenheid bent.
32

?¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢SQO øY øeDƒŸG ±ô©j ¿r GC »¨Ñæj GPÉe
Éæ«∏Y ∂dòd .Éæª∏©e ƒ¡a ,¢Só≤dG ìhôdG ≈∏Y ΩÉàdG OÉªàY’ÉH ÜÉàµdG ¢SQój ¿r GC »¨Ñæj
.(13:16 h 26:14 ÉæMƒj) ΩGhódG ≈∏Y √OÉ°TQEG Ö∏£f ¿r GC
øe πc øe ÉbÉ°T ÓªY Ö∏£àj ∂dP ¿q ÉC a ,ÜÉàµdG º∏©àd á∏¡°Sh á©jô°S á≤jôW óLƒJ ’
π¡°S Éªc ÜÉàµdG ‘ áaô©e ÉfOGORG Éª∏c ÉæfCG ,É°†jCG ∫ƒ≤dG ¥ó°üj ∂dP ™eh .¬ª∏©J ójôj
ø°ùëà°ùŸG øe ,¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .¬àaô©e øe ójõŸG ÜÉ°ùàcG Éæ«∏Y
:É¡æeh iôNC’G ÖàµdG øe Ωõ∏j Ée ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
GPEG ÜÉàµdG øe ájBG áqjGC øY ¢û«àØàdG øe n∂æµÁ Gògh .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢Sô¡a
.§≤a É¡æe Úàª∏c hCG áª∏c ôcòàJ ¿r GC nâ©£à°SG
.ÜÉàµdG ™«°VGƒe øY äÉeƒ∏©ŸG øe Gõæc …ƒëj Gògh .¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢SƒeÉb
.Ió«Øe ájóL á≤jô£H ¢Só≤ŸG ÜÉàµdG ¢SQóH Iô°TÉÑŸG ¿B’G n∂æµÁ
ø˘eh .ÜÉ˘à˘µ˘dG IrGô˘≤˘d Ωƒ˘j π˘˘c Ú©˘˘e âbh ¢ü«˘˘°üî˘˘J ƒ˘˘g ¬˘˘∏˘ ª˘ Y »˘˘¨˘ Ñ˘ æ˘ j É˘˘e ∫hCGh 1
ó¡©dG QÉØ°SCG ™«ªL IAGôb ‘ QGôªà°S’Gh ,≈àe π«‚EG øe AGóàH’G , ø°ùëà°ùŸG
’ É‰EG .¬∏ªcCÉH ÜÉàµdG IAGôb ‘ QGôªà°S’Gh ,øjƒµàdG ôØ°S øe AGóàH’G ºK ,ójó÷G
.ÜÉàµdG ¬ª∏©j Ée ±ô©àd GC ôbG πH , ¬∏c ÜÉàµdG ä
n GC ôb ∂
n fCG ,∫ƒ≤dG OôÛ GC ô≤J
,…OÉY ¢SƒeÉb ‘ hCG ,ÜÉàµdG ¢SƒeÉb ‘ É¡æY åëHG ,áaƒdCÉe ÒZ áª∏c óŒ ÉeóæY 2
GPEÉa ,É¡«a ø©ªàdÉH ÉgÉæ©e º¡ØJ ¿r GC ’hCG ó¡àLÉa É¡ª¡a ™«£à°ùJ ’ IQÉÑY näóLh GPEGh
Ò°SÉØJ óMCG ‘ É¡æY åëHGh ,áÑ©°üdG IQÉÑ©dG øY á¶MÓe ÖàcÉa ∂dP ™£à°ùJ ⁄
.á°UôØdG ∂
n d ìÉàJ ÉeóæY áë«ë°üdG ÜÉàµdG
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3. Vergelijk verzen uit de Bijbel met andere verzen die hierover gaan.
Probeer niet een overtuiging op één Bijbelvers te baseren, maar bestudeer het onderwerp aan de hand van voldoende verzen en hoofdstukken die het behandelen. De waarheid spreekt zichzelf niet tegen.

øe IóMGh ájBG ≈∏Y Ió«≤Y AÉæH ∫hÉ– ’h ¬æe iôNCG äÉjBÉH ÜÉàµdG äÉjBG πHÉb 3
’ á≤«≤◊G ¿q ÉE a ,¬H á°üàıG ∫ƒ°üØdGh äÉjB’G áaÉc øe ´ƒ°VƒŸG ¢SQOG πH ,ÜÉàµdG
.É¡°ùØf ¢†bÉæJ

4. U zult een enorme zegen ervaren als u een samenvatting schrijft met
daarin de hoofdzaken van ieder hoofdstuk. Dit dient antwoord te
geven op de volgende vragen:

≈∏Y ÉÑ«› ìÉë°UEG πµd ΩÓbCG ¢ShDhQ …
q GC Óª› â
n Ñàc ¿r GE ,áª«¶Y IóFÉa óéà°Sh 4
: á«dÉàdG á∏Ä°SC’G

a. Wat heb ik geleerd over Christus? (ook in het Oude Testament
kunt u de Verlosser vinden in voorbeelden en symbolen).
b. Wat is het hoofdonderwerp in dit hoofdstuk?
c. Is er een kostbare belofte in dit hoofdstuk waar ik aanspraak op
kan maken?
d. Welk vers springt eruit in dit hoofdstuk?
e. Van welke zonde leerde ik uit dit hoofdstuk dat ik die moet vermijden?
f. Welk voorbeeld vind ik in dit hoofdstuk om na te volgen?
g. Welk verzen uit dit hoofdstuk zijn moeilijk te begrijpen?

™«£à°ùJ Ëó≤dG ó¡©dG ‘ ≈àM) ? í«°ùŸG øY âª∏©J GP Ée
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5. U moet in de loop van de dag proberen met iemand te spreken over
wat u hebt gelezen. Hierbij hebben we twee doelen op het oog:
ten eerste:
het helpt u om die les in uw geheugen vast te zetten.
ten tweede:
u kunt een ander sterken door hem te laten delen in
de zegen die u in uw Bijbelstudie hebt ontvangen
(Maleachi 3:16).

Ö«°üj πª©dG Gògh ôNBG ¢üî°T ™e ¬JCGôb Ée åëH QÉ¡ædG AÉæKCG ‘ ∫hÉ– ¿r GC »¨Ñæj 5
:Úaóg
.n∂ægP ‘ ¢SQódG ∂dP â«ÑãJ ≈∏Y óYÉ°ùj :’hCG
(16:3 »NÓe) ÜÉàµdG n∂°SQO øe É¡à∏f »àdG ,ácÈdG ‘ ∑GÎ°T’G øe ôNBG øµÁ :É«fÉK

6. Probeer iedere week twee of drie verzen uit de Bijbel te onthouden.
Om te beginnen neemt u een bekend vers dat verband houdt met de
evangelische boodschap, bij voorbeeld: Johannes 1:12; 3:16; 3:36;
5:24; Romeinen 10:9,10 enz.). Herhaal alle verzen die u wilt onthouden net zo lang tot u ze heel goed beheerst. U zult ontdekken dat uw
geestelijk leven hierdoor rijker is geworden. Dit geldt nog sterker
naarmate u met anderen over de Verlosser spreekt.

≥∏©àJ áaƒdCÉe äÉjBÉH ÉFóàÑe ´ƒÑ°SCG πc ÜÉàµdG øe çÓK hCG ÚàjBG ßØ– ¿r GC ó¡àLG 6
á«ehQ h24:5 h 36:3 h16:3 h12:1 ÉæMƒj :∂dP ∫Éãe ,π«‚E’G ádÉ°SôH
øe øµªàJ ≈àM ΩGhódG ≈∏Y ßØ◊G äÉjBG ™«ªL ™LGQ .√ôNBG ¤EG ,10 ,9 :10
≈∏Y IQó≤e ÌcCG Ò°üJh É«MhQ ≈æZ äOGORG ób ∂
n JÉ«M ¿q GC óéàa Gó«L É¡¶ØM
.¢ü∏ıG øY øjôNB’G ¤EG çóëàdG

7. Het hoofddoel van uw Bijbelstudie is beslist het in de praktijk brengen van het geleerde. Daarom moeten we het Woord toestaan om ons
te corrigeren en op te voeden opdat we daardoor meer gaan lijken op
de Heer Jezus (2 Timotheüs 3:16,17; Jeremia 15:16).

∂dòdh ,¬æe º∏©àJ ÉÃ πª©dG ∂°T ÓH ƒg ÜÉàµdG ∂°SQód º«¶©dG ±ó¡dG q¿EG 7
´ƒ°ùj Üô∏d á¡HÉ°ûe ÌcCG Éæ∏©éàd ÉæÑjOCÉJh Éæî«HƒàH áª∏µ∏d íª°ùf r¿CG »¨Ñæj
.(16:15 É«eQEG h17 ,16:3 ¢ShÉKƒª«J 2)
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Denk eraan dat u, als u de Bijbel bestudeert, een boek met
eeuwigheidswaarde onderzoekt. Investeer daarom alle tijd en kracht
die in uw vermogen ligt aan bijbelstudie. Bid daarbij te allen tijde tot
de Heer om zijn hulp.

LES 12
HET WAARACHTIGE GELOOFSLEVEN

Hoe kan de gelovige zijn eigen leven waardevol maken?
Het kan zijn dat de gelovige zijn plichten zo heeft verwaarloosd dat zijn
leven niet die volle waarachtigheid heeft die hoort bij de eeuwigheid,
ook al verliest hij daarmee zijn behoudenis niet. Het is dwaasheid als de
gelovige zijn gedachten verdoet met de dingen van het moment, het tijdelijke. Om die tragedie van nalatigheid te vermijden, geeft de Bijbel
iedere gelovige de volgende adviezen:
1. Bereken de kosten van het discipel zijn van Christus.
Alle gelovigen zijn kinderen van GOD, maar niet allen zijn discipelen van Christus. De voorwaarden voor het discipelschap van
Christus worden genoemd in Matthëus 10:16-42 en Lucas 14:25-35.
Discipel zijn betekent zelfverloochening, het verdragen van vijandschap en spot van mensen. Om de Heer Jezus te volgen moet u van
alles afstand doen. Het kan betekenen dat u afstand doet van lichamelijke rust en dat u aan gevaren onderhevig bent.
2. Geef uw leven vastbesloten en standvastig aan de Heer over.
Volgens Romeinen 12:1 dient u aan die eis te voldoen door te besluiten uw lichaam als een levend offer aan God aan te bieden. Dit is het
enige wat redelijk is om te doen, als we zien op alles wat Hij voor ons
heeft gedaan. Een bekende man van GOD zei eens: “Aangezien Jezus
Christus de vlees geworden GOD is die voor mij stierf, is er mijnerzijds geen offer te groot voor Hem”.
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.äÉÑKh ΩõëH Üô∏d n∂JÉ«M ºq∏°S 2
á«M áë«HP n∑ó°ùL Ωó≤J å«ëH º«ª°üàdG øe ó◊G ∂dP ≠∏ÑJ r¿GC »¨Ñæj .1:12 á«ehQ
∫Éb óbh .∂
n ∏LC’ ƒg ¬∏ªY ób Ée ™«ª÷ ô¶ædÉH ∫ƒ≤©ŸG ó«MƒdG A»°ûdG ƒg Gògh ,¬∏d
äÉe óbh ,ó°ùéàŸG ¬∏dG ƒg í«°ùŸG ´ƒ°ùj ¿Éc GPEG{ :Iôe ,øjQƒ¡°ûŸG ¬∏dG ∫ÉLQ óMCG
.z¬∏LC’ á«ë°†J áqjGC …ód º¶©J Óa »∏LC’

34

3. Geef uw leven zonder enige beperking of voorwaarde aan
Christus. De Verlosser heeft gezegd: “die zijn leven verloren heeft
om Mijnentwil, die zal het vinden” (Matthéüs 16:25). Met andere
woorden, als u volkomen vreugde en geluk wilt ervaren in uw leven,
dan moet u leven om de Heer Jezus Christus te behagen en niet uzelf.
Want wie voor zichzelf leeft, mist het werkelijke geluk in zijn leven.

.•ô°T hCG ó«b ¿hóH í«°ùª∏d ∂
n JÉ«M ºq∏°S 3
GPEG ,iôNCG IQÉÑ©Hh .(25:16 ≈àe) zÉgóéj »∏LCG øe ¬°ùØf ∂∏¡j øeh{ :¢ü∏ıG ∫Éb
ÜôdG AÉ°VQE’ ¢û«©J ¿r GC »¨Ñæj É¡JOÉ©°Sh IÉ«ë∏d πeÉµdG ìôØdG ÈàîJ ¿r GC äOQCG
á«≤«≤◊G IOÉ©°ùdG ô°ùîj ¬JGòd ¢û«©j …òdG ¢üî°ûdG ¿q ÉE a .n∂JGòd ’ í«°ùŸG ´ƒ°ùj
.IÉ«◊G ‘

4. Snijd elke stap om terug te gaan af en buig niet af van de weg om
terug te keren.
“Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het
altaar” (Psalm 118:27). Maak het voor uzelf moeilijk om terug te
keren. Doe dat door alle banden door te snijden die u hinderen om
van ganser harte in gehoorzaamheid en toewijding aan de Heer te
leven (Lucas 9:23).

.™LGÎ∏d Ó«Ñ°S ∑ÎJ ’h á©LôdG §N ™£bG 4
n∂°ùØf ≈∏Y Ö©°Uh .(27:118 Qƒeõe) zíHòŸG ¿hôb ¤EG §HôH áë«HòdG Gƒ≤KhCG{
AπÃ Üô∏d ¢ùjôµàdGh áYÉ£dG IÉ«M øY ∂
n ©æ“ »àdG äÉbÓ©dG ™£≤H ∂dPh ,´ƒLôdG
.(23:9 Ébƒd) Ö∏≤dG

5. Laat u op de rechte weg door niets tegenhouden.
Velen beginnen goed, maar vervolgens raken ze de visie kwijt die de
Heer hen had gegeven en zij keren terug naar hun vroegere wandel.
Werkzaamheden en functies die overvloedige en grote winsten
geven misleiden velen en brengen hen af van hun leven van toewijding aan de Heer. Weer anderen hebben zich door opwindende
banen op een dwaalspoor laten brengen. Een ondoordacht huwelijk
is voor velen, die discipel van Jezus wilden zijn, de reden van hun
val. Jezus zei: “Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar
hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van GOD”
(Lucas 9:62).
6. Leef om te dienen.
“gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen,
maar om te dienen” (Matthéüs 20:28). Werkelijke grootheid bestaat
uit het dienen van anderen. Vermijd het om aansluiting te vinden bij
hen die alles nemen en niets geven. Denk daarentegen aan wat de
Heer Jezus zei: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”
(Handelingen 20:35).
7. Kroon Hem als Heer van uw gehele leven.
Wanneer Christus in uw leven regeert, dan zullen uw levensdagen
werkelijk waarachtige en eeuwig blijvende waarde hebben.
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.º«≤à°ùŸG ≥jô£dG øY ó– ’ 5
¤EG ¿hOƒ©jh ÜôdG Éæ∏©j »àdG ÉjDhôdG ¿hó≤Øj ºK ,áæ°ùM ájGóH ¿hÒãµdG GC óÑj
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.(62:9 Ébƒd)
.Ωóîàd ¢ûY 6
á≤«≤◊G áª¶©dÉa .(28:20 ≈àe) zΩóî«n d πH Ωóî«o d päCÉj ⁄ ¿É°ùfE’G øHG q¿EG{
A»°T πc ¿hòNCÉj øjòdG ∞°U ‘ ¿ƒµJ r¿CG ∫hÉ– Óa ,øjôNB’G áeóN ≈∏Y Ωƒ≤J
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35

Tenslotte willen we tot de geliefde student met nadruk zeggen dat het
echte christenleven dat die eeuwige en blijvende waarde heeft, geen
aangenaam verdrijf is, maar het is een leven van werken en ernst met
alles wat in ons is. Het is geen makkelijk leven, maar een harde strijd.
Het is makkelijk voor een mens om gelovig te worden want het kost
hem niets. Maar als het er om gaat als echte discipel te blijven leven dan
dat kost dat hem alles. Er rust geen roem op, maar vervolging. Het is
geen comfortabel leven, maar het kruis. En toch is dit het beste leven. U
dient ermee de allerbeste Heer. Uw loon is verrassend, nu is het innerlijke vrede, rust in uw geweten en gemeenschap met GOD, en in de
eeuwigheid betekent het de hemel en zijn heerljkheden.
Daarom dringen wij er nu bij u op aan om uw leven aan Christus te
geven, die Zijn leven voor u gegeven heeft. Geef Hem het beste wat u
heeft en onthoud Hem niets. Wat zal het zijn als grootste vreugde is als
u Hem tot slot tot u hoort zeggen:

Wel gedaan, u goede en getrouwe slaaf ........
ga in tot het feest van uw Heer!”

áª«b äGP »g »àdG ,á«≤«≤◊G á«ë«°ùŸG IÉ«◊G ¿q GC ,õjõ©dG ÖdÉ£∏d ócDƒf ¿r GC Oƒf GÒNCGh
â°ù«d É¡fEG .ΩõY øe Éæ«a Ée πµH ó÷Gh »©°ùdG IÉ«M »g πH ,á«àbh á«∏°ùJ »g â°ù«d
πc ¬Ø∏µ«a ,á«≤«≤◊G Iòª∏àdG IÉ«M ‘ √QGôªà°SG ÉeCG ,ójó°T ∫É°†f »g πH á∏¡°S IÉ«M
IÉ«◊G É¡fCG ÒZ .Ö«∏°üdG πH á«gÉaôdG â°ù«d ,OÉ¡£°V’G πH Iô¡°ûdG É¡«a ¢ù«d .A»°T
áMGQ ,»∏NGódG ΩÓ°ùdG »gh ¿B’G á°ûgóe ∂
n JBÉaÉµe ¿q GE . OÉ«°SC’G ΩóîJ É¡Hh ≈∏°†ØdG
.ÉgOÉ›CGh AÉª°ùdG ájóHC’G ‘h ,¬∏dG ™e ácô°ûdGh Òª°†dG
π°†aCG ¬£YCG .n∂∏LC’ ¬JÉ«M Ωób …òdG í«°ùª∏d n∂JÉ«M Ωó≤J ¿r GC ≈∏Y n∂ãëf ÉæfCÉa ,∂dòd
:GÒNCG ∂
n d ∫ƒ≤j ¬©ª°ùJ ÚM º¶YC’G ∂
n Môa ¿ƒµj r¿GC ≈°ùY ,ÉÄ«°T ¬æY ™æ“ ’h ∂
n jód Ée

. . . . ÚeC’Gh ídÉ°üdG óÑ©dG É¡jCG Éªq ©f
∑ó«°S ìôa ¤EG πNOG
(21:25 ≈àe)

(Matthéüs 25:21).
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