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Bekering van zonde 
 

 
Zonde is in de wereld gekomen sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva (Genesis 3). Sinds toen worden alle 
mensen zondaars genoemd die Gods Wil ongehoorzaam zijn. (Romeinen 3:23) Zonde is een universeel probleem en de 
oplossing van het probleem van zonde is het thema waar de bijbel over spreekt.  
Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de Bijbel leert over 'wat zonde is' en over Gods plan om te voorzien 
in de vergeving van zonden door de dood van Jezus Christus. 
Tijdens de studie zullen we enkele persoonlijke vragen stellen die ons helpen begrijpen of we zelf schuldig zijn aan 
zonde en als we vergeven zijn door het bloed van Jezus. Probeer ze daarom ook in alle eerlijkheid te beantwoorden. 
 

1 Zonde en de gevolgen 
 

 A De natuur van zonde (wat is zonde) 
 
Wat is zonde en hoe wordt iemand een zondaar? Sommige kerken leren dat de mens de schuld van Adam erft door hun 
ouders. Ze beweren dat babies als zondaars worden geboren. Wat leert Jezus ons hierover in de bijbel? 
 
Zonde wordt gedaan, niet geërfd. 

 

Lees 1 Johannes 3:4 
1* Wat is zonde? Antwoord: zonde is __________________________________.  
2* Is zonde iets wat een persoon (a) doet (beoefend), of (b) beërfd? Antwoord                       . 

Lees Romeinen 6:16 
3* Hoe wordt iemand een slaaf van de zonde? Antwoord: Men stelt zich in de _________________ van de zonde. 

Lees Johannes 8:34 
4* Wie is een slaaf der zonde? Wie de zonde ____________ is een slaaf van de zonde. 
We kunnen zondigen in woorden, daden of gedachten, het is ons gedrag wat ons zondaars maakt. 

Lees Ezechiël 18:20 
5* Wie draagt de schuld van een persoon zijn zonden? Antwoord: De goddeloosheid zal rusten op ________________. 
6* Van welke zonde zijn we schuldig? (a) degene die we doen, (b) van onze vader, (c) van Adam. Antwoord _______. 
Bedenk dat Jezus een afstammeling is van Adam, geboren uit een vrouw (Lukas 3:38, Galaten 4:4), Hij leefde in een 
lichaam van vlees en bloed, en was gemaakt zoals wij (Hebreëen 2:14,17). Als de mens de zonde van Adam zou erven, 
dan zou Jezus schuldig zijn geweest aan zonde. Maar in Hem is geen zonde gevonden, omdat Hij niet zondigde! (1 
Petrus 2:22, 2 Korintiërs 5:21, 1 Johannes 3:5, Hebreëen 4:15). Jezus was in alle dingen gelijk ons, maar Hij erfde geen 
zonde, daarom dat de schuld van de zonde niet wordt geërfd. Zonde is het doen, beoefenen van dingen die niet in 
overeenstemming zijn met Gods Wil. Schuld kan niet worden doorgegeven door de ouders. Niemand van het nageslacht 
van Adam draagt de schuld van zijn zonden. Adam zijn zonden zijn voor hem. Net zoals jij schuldig bent voor de 
zonden die jij doet. (Zie ook Markus 7:20-23; Romeinen 3:9-18,23; 1 Timoteus 6:10; Jacobus 1:14-15, 2:10-11) 
 
Elke persoon zal voor zijn eigen leven worden geoordeeld. 
 
Het eeuwig leven van een persoon zal worden bepaald door zijn eigen gedrag. Het is voor ieder persoonlijk en ieder zal 
verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen daden, niet voor wat hun voorouders deden. 

Lees Romeinen 2:6-10 
7* Wat moeten we doen om het eeuwig leven te beërven (vs 7,10)? Antwoord: We moeten in het __________________ 
volharden. 
8* Wie zal worden gestraft (vs 8,9)? Antwoord: Een ieder die het ____________ bewerkt, wacht ____________ en 
gramschap. 
Op de dag van het oordeel zal een ieder vergolden worden naar zijn werken (daden) (vs6). 

Lees 2 Korintiërs 5:10 
9* Hoeveel mensen  zullen worden geoordeeld? Antwoord: Wij moeten __________ voor de rechterstoel van Christus 
komen. 
10* Op welke basis zal een ieder worden geoordeeld? (a) Wat de ouders deden, (b) wat de persoon heeft gedaan, (c) wat 
Adam heeft gedaan? Antwoord: ________. 
(Zie ook Matteus 7:21,23; Romeinen 1:32; 14:12; Matteus 16:27; Openbaring 20:12-13;22:12) 
Onthoud dat zonde iets is wat een persoon doet, bewerkt of uitoefent. Een mens wordt een zondaar door wat hij doet, en 
we zullen ook zien dat wat hij doet ook bepaalt of hij Gods aanbod voor eeuwig leven aanvaard. Geen enkele passage in 
de bijbel leert dat kleine kinderen geboren zondaars zijn. Zonde wordt niet geërfd. God houdt kinderen niet 
verantwoordelijk voor hun gedrag totdat ze oud genoeg zijn om Zijn Wil te begrijpen en de verantwoordelijkheid 
kunnen aanvaarden om Hem te dienen. Dan worden ze zondaren als ze zich schuldig maken aan zonde. 



Bron: www.gemeentevanchristus.be   Pagina 5 van 29 Bekering van zonde 

Ben jij ongehoorzaam aan Gods Wil? Indien ja, dan is het belangrijk dat je leert en begrijpt wat Gods Wil is om 
vergeving van zonden te krijgen. (Zie ook Psalm 106:37-38; Hebreëen 12:9; Matteus 18:3; 19:14) 
  
 B Zonde, een algemeen probleem 
 
Enkele voorbeelden van zonden. 
 
Het evangelie bevat omschrijvingen van specifieke zonden. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat enkel datgene zonde 
is wat letterlijk in de bijbel staat geschreven. 

Lees Galaten 5:19-21 
11* Wat gebeurt er met mensen die naar de werken van het vlees handelen? Antwoord: Zij zullen het Koninkrijk Gods 
_________ beërven. 

Lees Openbaring 21:8 
12* Wat zal er gebeuren met hen die deze dingen doen? Antwoord: hun deel is in de poel die brandt van  _________en 
____________. 

Lees 2 Timoteus 3:1-5 
13* Welke zijn sommige van de zonden die Paulus hier weergeeft? Antwoord: (a) egoïsten, (b) geldgierigen, (c) 
kwaadsprekers, (d) ondankbaren, (e) al het voorgaande. Antwoord: ______. 

Lees Galaten 1:8-9 
14* Over wie zal Gods vloek ook komen? Over hen die een ____________ evangelie verkondigen dan overgeleverd is. 

Lees Jacobus 4:17 
15* Wie is er volgens dit vers schuldig aan zonde? Antwoord: Zij die weten ____________ te doen en het niet doen. 
Denk eens goed na, ben je ooit schuldig geweest aan één van deze zonden? Indien ja, welke? Zijn je deze zonden al 
vergeven? Weet je ook hoe?  
(Zie ook Matteus 15:18-20; Romeinen 1:29-32) 
 
Mensen die schuldig zijn aan zonde. 
 
Bedenk eens hoeveel mensen schuldig zijn aan zonden. 

Lees Romeinen 3:10-17 
16* Hoeveel mensen zijn rechtvaardig en goed omdat ze leefden zonder te zondigen? Antwoord: _________________. 

Lees Romeinen 3:23 
17* Hoeveel mensen doen zonde? Antwoord: __________ hebben gezondigd. 

Lees 1 Johannes 1:8,10 
18* Wat is het geval als we zeggen dat we geen zonde hebben? Antwoord: De __________________ is dan niet in ons. 
Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God en zijn schuldig aan zonde. Dit is een probleem voor iedereen. En jij? Wat is 
jouw toestand tegenover God? 
 
 C De gevolgen van zonde. 
 
Nog voor de eerste zonde waarschuwde God Adam en Eva voor de gevolgen ervan (Genesis 2:16-17). Doorheen de tijd 
zijn mensen blijven zondigen. 

Lees Jesaja 59:1-2 
19* Wat is het gevolg van zonde? Antwoord: Het brengt scheiding tussen u en uw _________. 

Lees Kolossenzen 3:6 
20* Wat is het gevolg ongehoorzaamheid? Antwoord: De ___________ van God komt over hen die ongehoorzaam zijn. 
Jacobus 4:4 zegt daarbij dat wie een vriend van de wereld wil zijn, een vijand van God wordt. 

Lees Matteus 25:41,46 
21* Waar zullen de onrechtvaardigen naartoe gaan? Antwoord: Naar het eeuwige _________ of de eeuwige _________. 
De onrechtvaardigen zullen niet alleen voor eeuwig worden gestraft, maar zullen ook geen deel hebben aan het eeuwig 
leven. 

Lees 2 Tessalonisenzen 1:8-9 
22* Wat is de toekomst voor hen die het evangelie niet gehoorzamen? Antwoord: Zij zullen eeuwig _______________ 
ver van het aangezicht van de Heer. 
De rechtvaardigen zullen het eeuwige leven beërven en voor altijd bij God in de hemel zijn (1 Petrus 1:3-4). De 
onrechtvaardigen zullen hier geen deel aan hebben. We zondigen allemaal. Indien onze zonden niet worden vergeven 
zijn we voor eeuwig van God gescheiden in dit leven en in de eeuwigheid. Zijn toorn is dan op ons en Hij beschouwt 
ons als vijanden, zodat we voor eeuwig gestraft worden in de poel des vuurs. (Openbaring 20:11-15) 
Kennis van de gevolgen van zonde leidt tot vrees en schuldgevoel (Psalm 38:4-6). De schuldigen hebben reden om hun 
eeuwige toekomst te vrezen. God beschouwt zonde als iets vreselijks en zo moeten ook wij het zien. 
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2 De genade van God en het offer van Jezus Christus 
 
Zonde is een algemeen probleem, maar God wil niet dat de mensen die Hij heeft geschapen voor eeuwig verloren gaan. 
Laten we nagaan wat God heeft voorzien voor de mens om met het probleem van zonde om te gaan. 
 
 A Gods genade en liefde 

 

Lees Efeziërs 1:7 
23 * Wat heeft de genade van God voor ons gebracht? Antwoord: In Jezus hebben we verlossing door Zijn bloed, de 
____________________ van zonden. 
24* Welke betekenis past het beste bij 'verlossing' ? Antwoord: (a) eeuwig veroordeeld worden, (b) een prijs betalen om 
iets te verkrijgen, (c) verwaarlozen. Antwoord: _____. 
Zondaren zijn slaven van de zonde, veroordeeld om gestraft te worden door zijn schuld. Gods genade en liefde heeft 
Hem ertoe aangezet om ons te vergeven en om de prijs te betalen om ons van onze schuld en veroordeling te verlossen. 

Lees Romeinen 5:1-2 
25* Wat kan Gods genade voor ons doen? Antwoord (a) we worden gerechtvaardigd door geloof (b) we hebben vrede 
met God (c) we roemen in hoop (d) al het voorgaande. Antwoord: ______. 
26* Welke betekenis past het best bij 'gerechtvaardigd'? Antwoord: (a) onze schuld ontkennen, (b) een persoon zoeken 
die onze schuld kwijtscheld, (c) iemands schuld vergeven zodat hij rechtvaardig wordt. Antwoord: _____. 

Lees Titus 2:11-14 
27* Voor wie is de genade Gods? Antwoord: De genade Gods is verschenen, heilbrengende voor _______ mensen. 

Lees Hebreëen 2:9 
28* Wat heeft Jezus voor ons gedaan? Antwoord: Door de genade Gods heeft Hij de ________ gesmaakt voor iedereen. 

Lees 1 Petrus 1:3-4, Handelingen 20:32 
29*30 Tot wat heeft Gods genade christenen doen wedergeboren worden? Antwoord: Tot een levende hoop, een 
_______________________, onbevlekte en een onverwelkelijke erfenis, die in de _________________ is weggelegd. 
31* Welke definitie van 'genade' past het beste bij de bijbelse betekenis ervan? Antwoord: (a) een onverdiende gunst 
van God, (b) een natuurlijke goedheid van mensen, (c) het kunnen verbergen van schuld zodat niemand het weet, (d) al 
het voorgaande. Antwoord: ______. 
We zondigen allemaal op een gegeven moment in ons leven tegen God en verdienen daarom om gestraft te worden. Als 
onze zonden niet worden vergeven zullen we de daarvoor verdiende straf ontvangen. God wil niet dat dit gebeurt, 
daarom maakte Hij het mogelijk voor ons om vergeving, verlossing, rechtvaardiging en hoop op een eeuwig leven met 
Hem te krijgen. Gezien een zondaar dit niet verdient, spreekt men over genade. Daarom ook dat we God voor altijd 
dankbaar behoren te zijn voor zulk een hoop. (Zie ook Handelingen 15:7-11; 20:24; Romeinen 4:4-7; 5:1-2; 2 Korintiërs 
9:8; Efeziërs 1:5-11; 2:5-10; 1 Timoteus 1:13-16; 2 Timoteus 1:8-10; Titus 3:3-7) 
 
 B Het offer van de dood van Jezus 
 
Genade heeft God ertoe bewogen om het mogelijk te maken om mensen vergeving te schenken ondanks onze zonden. 
Dit offer kon alleen maar waardig zijn voor God als Zijn Eigen Zoon naar aarde kwam als een mens. 

Lees Lukas 19:10; Matteus 20:28 
32*33* Waarom kwam Jezus naar de aarde? Antwoord: Hij kwam om het __________________ te zoeken en om Zijn 
leven te geven als ______________ voor velen. 

Lees Matteus 26:28 
34* Waarom moest Jezus sterven? Antwoord: Zijn bloed werd vergoten voor velen tot ________________ van zonden. 

Lees Romeinen 5:6-9 
35* Hoe heeft God Zijn liefde voor ons getoond? Antwoord: Toen wij nog zondaren waren is ____________voor ons 
gestorven. Als gevolg daarvan kunnen wij gerechtvaardigd worden door Zijn bloed (dood) en gered worden van Gods 
toorn. 

Lees 1 Petrus 2:24; Hebreëen 2:9 
36*37* Wat is de relatie tussen onze zonden en Jezus' dood? Antwoord: Hij heeft onze ______________ in zijn lichaam 
op het hout gebracht. Dat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou _____________. 
Door Zijn striemen (lijden) zijn wij genezen. Dit betekent dat Jezus is getraft zodat wij niet moeten worden gestraft. Hij 
heeft geleden zodat wij kunnen worden vergeven. Zoals staat geschreven in Efeziërs 1:7 is Jezus' bloed het middel 
waardoor een zondaar vergeving kan krijgen. Zijn bloed was de prijs die moest worden betaald opdat wij vergeven 
konden worden en rechtvaardig genoemd konden worden. (1 Petrus 1:18-19) 

Lees Handelingen 4:12; Johannes 14:6 
38* Hoe belangrijk is Jezus' dood voor ons? Antwoord: De behoudenis is in niemand anders. Niemand komt tot de 
___________ dan door Hem. 
Doorheen de bijbel wordt de straf van de zonde de dood genoemd. (Ezechiël 18:20; Romeinen 6:23) Uiteindelijk leidt 
de dood tot een eeuwige scheiding tussen mens en God. Dit in tegenstelling tot het eeuwige leven. (Matteus 7:13-14) 
(Als Jezus niet was gestorven in onze plaats, zou elke zondaar de prijs zelf moeten betalen) 



Bron: www.gemeentevanchristus.be   Pagina 7 van 29 Bekering van zonde 

Gezien Jezus zonder zonde leefde, verdiende Hij het niet om te sterven voor Zijn zonde. Toch liet God het toe dat Hij 
werd mishandeld, hoewel Hij onschuldig was, zodat wij die wel schuldig zijn aan zonde niet zouden moeten worden 
gestraft. Zijn dood was het offer dat voor God welgevallig is. Het is daarom ook belangrijk dat we weten hoe we deel 
kunnen krijgen aan de vergeving door Jezus' dood zodat we niet voor eeuwig worden gestraft. Er is geen andere manier 
om vergeving te krijgen dan door Jezus, geen andere manier om bij God gerechtvaardigd te worden, geen andere manier 
om het eeuwig leven te beërven. 
 

Persoonlijke vragen bij les 1: 
 
Voel jij je schuldig en bevreesd voor je zonden? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Welke van de volgende woorden zijn op u van toepassing in uw relatie met God: zondaar, christen, gered, verloren, 
schuldig, vergeven, aangenaam voor God, niet aangenaam voor God?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Als je vandaag zou sterven, waar ben je dan in de eeuwigheid?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Heb je vergeving ontvangen door Jezus' bloed? Hoe weet je dat?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Persoonlijke notities bij les 1: 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Bekering van zonde deel 2 
 

Voorwaarden om vergeving te krijgen (A) 
 

We hebben geleerd dat alle mensen hebben gezondigd, en daardoor het oordeel van de eeuwige straf op zichzelf 
brengen. Maar door de genade van God is Jezus gestorven als het offer voor de zonden van de mensen. Door dit te doen 

heeft Hij redding mogelijk gemaakt voor alle mensen. (Markus 16:15-16; Lukas 24:47; Titus 2:11; 1 Timoteus 2:4,6; 2 
Petrus 3:9; Hebreëen 2:9, Johannes 3:16; Handelingen 10:34-35). Maar niet alle mensen zullen het eeuwig leven 
ontvangen. God heeft bepaald dat elk mens aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om de zegen van vergeving van 
zonden te ontvangen. We kunnen vergeving niet verdienen, maar we kunnen het ook niet krijgen tenzij we het willen 
doen volgens Gods plan. Gezien alle mensen zondigen, behoren we er ook allen zeker van te zijn dat we zo handelen 
zoals God het vraagt om vergeving te ontvangen. 
 

1. Het evangelie horen 
 

Het eerste wat moet gebeuren opdat iemand gered kan worden is dat hij/zij leert over Jezus en de redding waarin Hij 
voorziet. Het enige middel dat God ons heeft gegeven om hierover te leren is door het evangelie van Christus 
geopenbaard in de bijbel. 

 

Lees Johannes 6:44-45 
1* Wie kan tot Jezus komen? Antwoord: Een ieder die het van de vader heeft ______________ komt tot Jezus. 
Opmerking: Niemand kan tot Jezus komen zonder geleerd te zijn door God hoe dit moet gebeuren. 

Lees Johannes 8:32 (vgl 34) 
2* Hoe kan je worden vrijgemaakt (van de zonde)? Antwoord: Gij zult de _______________ verstaan en deze zal u 
vrijmaken. 
Opmerking: de vrijheid waar Jezus naar verwijst, is de vrijmaking van de zonde. Deze “waarheid” die ons kan 
vrijmaken van zonde is geopenbaard in Gods Woord (Johannes 17:17). 

Lees Johannes 12:48 
3*  Volgens welke norm zullen we worden geoordeeld? De ______________ die Jezus heeft gesproken zullen ons 
oordelen. God heeft ons een norm geopenbaard volgens dewelke wij behoren te leven. Deze norm bevat ook de 
voorwaarden waaraan we moeten voldoen om vergeving van zonden te kunnen ontvangen. 

Lees Johannes 20:30-31 
4* Hoe kunnen we weten wat we moeten geloven om het eeuwig leven te beërven? Antwoord: Mensen (zoals Johannes) 
hebben van Godswege geschreven zodat we in Jezus kunnen geloven en het ______________ hebben in Zijn Naam. 

Lees Handelingen 17:11 
5* Hoe wisten de inwoners van Berea als hun de waarheid werd geleerd of niet? Antwoord: Zij onderzochten de 
________________ dagelijks met alle bereidwilligheid. 
Vele valse leraren misleiden de mensen van de waarheid (Matteus 7:15; 1 Johannes 4:1). Om zulke fouten te 
voorkomen, behoren we in alle bereidwilligheid de onbetwistbare bron van de waarheid te onderzoeken en we moeten 
dit doen met een eerlijk hart. 

Lees Romeinen 1:16 
6* Welke rol speelt het evangelie in onze redding? Antwoord: Het evangelie van Jezus is de ____________  ________ 
tot behoud. Het evangelie is de boodschap die God heeft geopenbaard over Jezus en Zijn leer. Het leert ons de waarheid 
over hoe we kunnen gered worden door Jezus. 

Lees Romeinen 10:17 
7*  Hoe kunnen we een goed geloof krijgen in Jezus en in Zijn Wil. Antwoord: Geloof komt door het ____________ 
van het Woord van Christus. (Sommige vertalingen hebben hier “woorden Gods”) 
Geloof komt er niet door het horen van meningen van mensen, theoriën , tradities of geloofsbelijdenissen van mensen. 
Noch heeft God rechtstreeks tot zondaren gesproken hoe men vergeving behoort te krijgen door Jezus. Nu het geloof is 
geopenbaard komt een juist en eerlijk geloof er alleen door het onderzoeken van de leer van de Schrift. 

Lees 2 Timoteus 3:16-17 
8* Welke middelen heeft God ons gegeven om Zijn Wil te kennen? Antwoord: De Schrift is door God 
_________________ om ons te leiden en te voorzien in alle goed werk. 

Lees Hosea 4:6 
9* Waardoor gaat Gods volk verloren? Antwoord: Door gebrek aan _______________. 
Niemand kan God gehoorzamen en vergeving ontvangen zonder te weten wat God vraagt. De enige manier om dit te 
weten is door de boodschap die God heeft geopenbaard aan geïnspireerde mensen, om deze neer te schrijven in het boek 
de bijbel. Zonder deze kennis zijn we nog steeds bestemd om voor eeuwig te worden gestraft voor onze zonden. Alleen 
wanneer we de Schriften nauwkeurig onderzoeken met een eerlijk hart kunnen we weten hoe we gered kunnen worden 
door Christus. 
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2 Geloof in het evangelie van Christus 
 

Velen horen het evangelie, maar toch worden ze niet gered door alleen het horen. Er is meer nodig. Om vergeving te 
verkrijgen door de dood van Jezus moet men ook geloven wat het evangelie leert. Bedenk wat het evangelie zegt over 
wat we moeten geloven en waarom geloof noodzakelijk is. 

Lees Hebreeën 11:6 
10*11* Wat moeten we geloven om tot God te komen? Antwoord: We moeten geloven dat ______ bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig ________________. 
12* Waarom moeten we dit geloven? Antwoord: Zonder geloof is het onmogelijk om God  _____________________ te 
zijn. Geloof is een absolute noodzaak. Maar wat we geloven is ook van belang. Niet elk geloof is aanvaardbaar. 

Lees Johannes 4:42 
13* Wat geloofden de Samaritanen van Jezus? Antwoord: Zij geloofden dat Hij waarlijk de ________________ der 
wereld is. 
We hebben geleerd dat Jezus is gestorven als het offer om mensen te redden van hun zonden. Maar om gebruik te 
kunnen maken van Jezus‟ dood, behoort een ieder persoonlijk te geloven dat Jezus de Heiland is. 

Lees Johannes 20:28-31 
14*15* Wie zei Thomas dat Jezus was? Antwoord: Mijn __________ en mijn ___________. 
16*17* De Schriften zijn geschreven zodat we wat zouden geloven? Antwoord: Dat Jezus de _______________ is, de 
__________ van God. 
De bijbel leert dat Jezus God was nog voordat Hij naar de aarde kwam. Hij was bij de Vader in de hemel, en alle dingen 
zijn door Hem gemaakt. Hij bezit alle eigenschappen van God (Eeuwig, Almachtig, Alwetend,…), maar kwam naar de 
aarde als mens om een leven zonder zonde te leven en om te sterven als een offer voor onze zonden. Hij was God in het 
vlees. (vgl Johannes 1:1-3,14; Kolossenzen 2:9; Hebreeën 1:2,8-9; Filippenzen 2:5-8) Zijn relatie tot de Vader is zo 
uniek dat Hij de eniggeboren Zoon van God is (Johannes 3:16). Door Zijn unieke positie als Schepper, Heiland en 
Godheid, was Jezus de „Gezalfde‟ (Christus) aan wie we ons moeten onderwerpen als onze Heer. (Meester) 

Lees Johannes 8:24 
18* Wat is het gevolg van het niet in Jezus geloven? Antwoord: We zullen in onze _____________ sterven. 
Om gered te worden van onze zonden, moeten we geloven dat Jezus diegene is die de bijbel zegt dat Hij is. 

Lees Romeinen 10:9-10 
19* Wat moeten we nog meer geloven om gered te worden? Antwoord: We moeten geloven dat God Jezus uit de doden 
heeft _________________. 
Als Jezus gewoon was gestorven, dan had de satan gewonnen. Om de satan te overwinnen moest Jezus worden 
opgewekt uit de dood (1 Korintiërs 15:12-19). Daarom moeten we, om gered te worden, niet alleen in Jezus‟ dood 
geloven, maar ook in Zijn opstanding. 

Lees Marcus 1:15 
20* Wat heeft Jezus ons nog gezegd wat we moeten geloven? Antwoord: We moeten in het _______________ geloven. 
Het evangelie houdt veel meer in dan alleen de boodschap over wie Jezus is. Het bevat ook de boodschap over hoe we 
behoren te leven om voor God aangenaam te zijn. Het is niet genoeg om slechts enkele dingen te geloven over wie Jezus 
was en wat Hij deed om gered te worden.  We moeten ook in Zijn leer geloven over hoe Hij ons vraagt om te leven. (2 
Tessalonisenzen 2:13-14; 1:7-9; Kolossenzen 1:5) 

Lees Marcus 16:15-16 
21* Welke boodschap moet over de hele wereld worden gepredikt? Antwoord: Verkondig het ______________. 
22* Wat gebeurt er als we niet geloven? Antwoord: Hij die niet gelooft zal ____________ worden. 
Merk op dat de mensen dat moeten geloven wat is verkondigd: het evangelie. Dit houdt in, niet enkel in Jezus te 
geloven, maar ook in Zijn Leer. Zij die niet geloven zullen veroordeeld worden. 
Er bestaat geen twijfel over dat geloof noodzakelijk is om gered te worden. Maar dit geloof houdt meer in dan velen 
beseffen. We zullen dan ook zien dat het reddende geloof tot het juiste gevolg moet leiden om uiteindelijk in redding te 
resulteren. 
 
 

3 Bekering van zonde 
 
 A De noodzaak van bekering. 
 
Net zoals er velen zijn die horen maar daarom nog niet zijn gered, zo zijn er ook velen die „geloven‟ – dwz dat ze de 
betrouwbaarheid van het evangelie van Jezus aanvaarden – maar toch zullen ze niet worden gered. Er is meer nodig om 
gered te worden door de dood van Jezus. Bedenk wat het evangelie leert over de noodzaak van bekering. 

Lees Handelingen 2:36-38 
23* Wat zei Petrus dat deze mensen moesten doen? Antwoord: Hij zei dat ze zich moesten _________________ en zich 
laten dopen. Merk op dat bekering duidelijk wordt aangegeven als een noodzakelijke voorwaarde om vergeving van 
zonden te verkrijgen. 
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Lees Handelingen 17:30-31 
24* Hoeveel mensen moeten zich bekeren? Antwoord: God verkondigt dat ________ tot bekering moeten komen. Alle 
mensen moeten zich bekeren, want allen zijn schuldig aan zonde. 

Lees Matteus 21:28-32 
25* Hoe heeft één van de zonen berouw getoond? (a) hij zei dat hij zou gaan maar hij ging niet, (b) hij zei dat hij zou 
gaan en ging, (c) hij zei dat hij niet zou gaan, bedacht zich en ging toch. Antwoord: ______. 
Bekering is van gedachte veranderen. In het bijzonder, bekering van zonden is beseffen dat we God ongehoorzaam 
waren. Dan moeten we onze gedachten veranderen en beginnen te gehoorzamen. Dit is waarom bekeren ook vaak 
“omkeren” wordt genoemd. 

Lees 2 Korintiërs 7:10 
26* Waardoor bekeren mensen zich? Antwoord: _________________ naar Gods Wil brengt inkeer tot heil. 
Wanneer een persoon beseft dat hij schuldig is aan zonde, moet hij oprecht berouw hebben en wensen dat hij het nooit 
had gedaan. Deze droefheid moet hem leiden tot de beslissing om te veranderen en het goede te doen. (bekering) 

Lees 2 Petrus 3:9 
27* 28* Waarom heeft God de wereld nog niet vernietigd? Antwoord: God is lankmoedig (geduldig) en Hij wil niet dat 
sommigen _______________ gaan, maar dat allen tot _______________ komen. 
Merk op dat zij die zich niet bekeren, verloren zullen gaan (Lukas 13:3,5) omdat bekering noodzakelijk is om vergeving 
te krijgen zoals we hebben gezien. Maar iedereen wordt schuldig aan zonde. Dus wanneer we in zonde leven, moeten we 
ons bekeren of we zullen voor eeuwig verloren gaan als straf voor onze zonden. 
  
  B De gevolgen van bekering. 
 
Bekering vraagt berouw over de zonde en een overtuiging om te veranderen en God te dienen. Het resulteert in het 
veranderen van gedrag. 

 

Lees Handelingen 26:20 
29* Wat predikte Paulus dat de mensen moesten doen? Antwoord: Zij moesten zich bekeren, zich tot God richten en 
_______________ doen. 
We hebben dit eerder al in Matteus 21:28-32 gezien. Om te worden aanvaard moest de zoon die zei dat hij zijn vader 
niet wilde gehoorzamen, zich bekeren en doen wat de vader hem vroeg. Bekering is een verandering van gedachte 
waardoor we beslissen te doen wat God vraagt. Om God te behagen moeten we Jezus volgen en doen wat goed is. 

Lees Matteus 12:41 
30* Wat deden de mensen van Nineve? Antwoord: Zij bekeerden zich op de ________________ van Jona. 
Dit verwijst naar de gebeurtenissen beschreven in Jona 3:4-10. Hun bekering resulteerde in het omkeren weg van hun 
slechte daden. Zij die hun leven niet veranderen hebben gefaald in de toewijding zich te bekeren. 

Lees Spreuken 28:13 
31* Wat moeten we doen om ontferming bij God te vinden. Antwoord: We moeten onze zonden niet proberen te 
verbergen, maar ze belijden en ze _______________. Om genade te verkrijgen is het niet genoeg om onze zonden te 
erkennen. We moeten ze nalaten – stoppen met zondigen. 

Lees Ezechiël 33:14-16 
32* Wanneer een persoon zondigt, bvb stelen, moet hij niet alleen stoppen met stelen, wat moet hij nog doen? 
Antwoord: Hij moet ___________________ wat hij heeft gestolen. 
Dit is het principe om de zonde te herstellen. Als onze zonden anderen hebben benadeeld, dan behoren wij de daad die 
wij deden goed te maken. Dit houdt in terug te geven wat we hebben genomen dat van iemand anders was. Zie ook 
Leviticus 6:1-5; Ezra 10:3,11,17,19,44; Lukas 19:8, Filemon 10-14,18-19. 
Bekering moet gevolgd worden door een verandering van ons gedrag. We moeten ons wegkeren van de zonde en 
beginnen met God te gehoorzamen. Dit houdt ook in om de nadelige gevolgen die wij door onze zonden hebben 
veroorzaakt terug in orde maken. Hierin falen is falen in het voortbrengen van de vruchten van bekering. 
(Zie ook Lukas 15:17-24; 3:8) 

 
4 Gehoorzaamheid 

 
Gehoorzaamheid is een basis principe dat verschillende stappen inhoudt. We leggen er de nadruk op omdat sommigen 
ontkennen dat gehoorzaamheid noodzakelijk is om gered te worden. Ze beweren dat we gered worden door „het geloof‟ 
alleen, dus uitwendige daden zijn dan volgens hen niet noodzakelijk. 
Maar we hebben reeds gezien dat de vruchten van bekering noodzakelijk zijn om gered te worden, en dit vraagt ons om 
te doen wat goed is – gehoorzaamheid. Het is duidelijk dat geen enkele daad van gehoorzaamheid onze redding kan 
verdienen, gezien we reeds hebben geleerd dat allen hebben gezondigd en we daarom gered worden door genade. Lees 
de volgende teksten eens die aantonen dat gehoorzaamheid een voorwaarde is om vergeving van zonden te krijgen. 

 

Lees Matteus 7:21-23 
33* Wie zal volgens Jezus het Koninkrijk Gods binnengaan? Antwoord: Hij die de wil van God __________. 
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Deze mensen geloofden in Jezus en beleden Hem als Heer. Maar Jezus verwierp hen omdat dat niet voldoende was, Hij 
zei dat we de Wil van God moeten doen. (Zie Lukas 6:46) 

Lees Romeinen 6:16-18 
34* Wat moet een persoon doen om vrijgemaakt te worden van zonde? Antwoord: Hij moet van harte 
_______________________ worden aan die vorm van onderricht die is overgeleverd. 
Deze gehoorzaamheid is noodzakelijk om te stoppen met het zijn van een slaaf van de zonde en om een slaaf van de 
rechtvaardigheid te worden. 

Lees Hebreeën 5:9 
35* Voor wie is Jezus de oorzaak van eeuwig heil geworden? Antwoord: Voor allen die Hem ______________ 
________. 

Lees 1 Petrus 1:22-23 
36* Hoe reinigen we onze zielen? Antwoord: Door _____________________ aan de waarheid. Dit wordt geleerd in de 
context van wedergeboren worden. 

Lees Handelingen 10:34-35 
37* Wat moeten we doen om door God te worden aanvaard? Antwoord: We moeten God vereren en gerechtigheid 
________________. Dit geldt voor alle mensen van alle natiën. 

Lees 2 Tessalonissenzen 1:8-9 
38* Wat gebeurt er met hen die het evangelie niet gehoorzamen? Antwoord: Zij zullen boeten met een eeuwig 
________________, ver van het aangezicht des Heren. 
 
We hebben reeds andere passages gelezen die ons de noodzakelijkheid van gehoorzaamheid leren. Bvb, we hebben 
geleerd dat onze eeuwige bestemming bij het oordeel wordt bepaald door wat we doen, goed of slecht. (Romeinen 2:6-
11; 2 Korintiërs 5:10) De noodzaak van gehoorzaamheid is in geen enkel geval in tegenspraak met de noodzaak van 
geloof. Het is zelfs zo dat het evangelie ons leert dat geloof niet redt als het niet met gehoorzaamheid gepaard gaat. De 
enige passage waar rechtvaardiging door „geloof alleen‟ wordt vermeld is in Jacobus 2:14-26, en het zegt hier dat we 

niet worden gered door geloof alleen (vs 24). Andere passages bevestigen dat een reddend geloof bestaat uit 
gehoorzaamheid. (Galaten 5:6; Hebreeën 10:39; 11:8,30; en andere voorbeelden in Hebreeën 11). 
 
Hetzelfde geldt voor liefde. Iedereen zal ermee akkoord gaan dat liefde nodig is om aangenaam te zijn voor God. 
(Matteus 22:36-39) Maar het evangelie leert duidelijk dat om God te behagen liefde gepaard gaat met het gehoorzamen 
van Gods geboden. (Johannes 14:15,21-24; 1 Johannes 5:3,2:3-6) 
Het ontkennen dat gehoorzaamheid een noodzakelijke stap is om gered te worden (misschien niet wetende), is 
ontkennen dat liefde, geloof en bekering noodzakelijk zijn, gezien deze allen gehoorzaamheid vereisen. Het is ook zo 
dat het ontkennen van de noodzaak van gehoorzaamheid, het ontkennen is van datgene waarvan de bijbel ons leert 
waardoor we zullen worden geoordeeld! In de volgende studies zullen we bepaalde daden van gehoorzaamheid 
onderzoeken die noodzakelijk zijn om vergeving te krijgen en om door God aanvaard te worden. 
 
 

 

 

Persoonlijke vragen bij les 2: 

 
Heb je de Schrift nauwkeurig onderzocht om te weten hoe je vergeven kan worden van zonde?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Geloof je in God, in Jezus en in de waarheid die geleerd wordt in het evangelie?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Heb je oprecht spijt van de zonden die je hebt gedaan en heb je jezelf hiervan bekeerd en je leven veranderd zodat je nu 
aangenaam bent voor God?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Heb je in het verleden geloofd dat gehoorzaamheid nodig is om gered te worden of heb je geloofd dat we gered zijn 
door “geloof alleen” zonder gehoorzaamheid? 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Persoonlijke notities bij les 2: 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Bekering van zonde deel 3 
 

Voorwaarden om vergeving te krijgen (B) 
 
We hebben geleerd dat geloof en berouw nodig zijn om gered te worden, maar op zichzelf zijn ze niet genoeg. Om hun 
doel te vervullen of te verwezenlijken, moeten zij tot gehoorzaamheid leiden. In deze studie zullen we nog 2 specifieke 
geboden bekijken die moeten worden gehoorzaamd zodat de zondaar zich kan bekeren. 
 

5. Het belijden van Christus 
 

Een gebod dat zeker moet gehoorzaamd worden door een zondaar is het gebod dat Jezus moet worden beleden. 
 
 A Voorbeelden van belijden 
 
Lees de volgende teksten en let op wat mensen zouden moeten belijden over Jezus. 

 

Lees Johannes 1:50 
1,2* Wie was Jezus volgens Natanael‟s belijdenis? Antwoord:Hij zei dat Jezus de _________________ en de 
____________________ is. 

Lees Johannes 4:42 
3,4* Wat vertelden de Samaritanen over Jezus? Antwoord: Dat deze waarlijk de _________________ der 
_______________is. 

Lees Johannes 9:35-38 
5* Welke belijdenis werd gedaan door de man die door Jezus was genezen van zijn blindheid? Antwoord: Toen Jezus 
hem meedeelde dat Hij de Zoon van God was, antwoordde de man, "Here , ik  ________________. 
 Opmerking: de belijdenis kan bestaan uit het eenvoudig geven van een bevestigend antwoord op een vraag over ons 
geloof in Jezus. 

Lees Johannes 11:27 ; Mattëus 16:15-17 
6,7* Wie was Jezus volgens Martha en Petrus? Antwoord: Ze zeiden dat Hij de ________________ is, de Zoon van 
_________. Men behoort te belijden wat men over Jezus gelooft (Johannes 9:38; 11:27) en men moet geloven dat Hij 
Diegene is die de Bijbel zegt te zijn. Hij is de Christus (de Messias waarover geprofeteerd werd in het Oude Testament, 
die de Koning is van Gods volk), Redder van de wereld, de Zoon van God.(God in het vlees, alle Godheid bezittende). 
Hij is de Heer die wij moeten gehoorzamen (Romeinen 10:9-10). Merk op dat wij de betekenis van deze termen over 
Jezus bestudeerden toen wij over geloof spraken. 
   
 B Het belang van belijden. 

 

Lees Romeinen 10:9,10       
8* Waarom is belijden nodig? Antwoord: met de mond belijdt men tot _________________. 

Lees 1 Timotëus 6:12,13 
9* Wat deed Timotëus toen hij geroepen werd tot het eeuwige leven? Antwoord: Hij had de goede 
____________________ afgelegd voor vele getuigen. 
Merk op dat we worden geroepen tot het eeuwig leven door het evangelie  (2 Tessalonissenzen 2:14). Toen hij het 
reddende evangelie hoorde (en het geloofde) , belijdde Timotëus de goede belijdenis over wie Jezus is, net zoals Jezus 
zelf eenzelfde belijdenis vóór Pilatus had gedaan (Mattëus 27:11; Marcus 15:2; Lukas 23:2,3; Johannes 18:36,37). 

Lees Handelingen 8:36-38   (In sommige vertalingen moet je in een voetnoot kijken voor vs 37) 
10* Waarom was het nodig dat de kamerling moest vertellen tegen Filippus wat hij geloofde over Jezus? Antwoord: 
Omdat de kamerling _______________ wilde worden , maar voordat de doop kon plaats vinden moest Filippus weten 
of de man gelovig was. Eveneens is de doop vandaag de dag zonder betekenis tenzij de persoon in Jezus gelooft. 
Degene die wordt gedoopt moet de aanwezige mensen vertellen dat hij geloof heeft. 

Lees Mattëus 10:32-33 
11* Wat zijn de gevolgen van het belijden (of niet belijden) van  Jezus? Antwoord: Als we Hem belijden voor mensen 
zal Hij ons ook  _______________voor Zijn Vader, die in de hemelen is. Maar als we Hem verloochenen, zal Hij ons 
verloochenen. 

Lees 1 Johannes 4:15 
12* Waarom is het zo belangrijk om te belijden dat Jezus de zoon is van God? Antwoord: Al wie belijdt dat Jezus de 
zoon van God is, God ___________ in hem en hij in God. 

Lees Johannes 12:42,43 
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13* Welk probleem hadden deze mensen? Antwoord: Ondanks dat ze wisten wie Jezus was , kwamen ze er________ 
voor uit. Duidelijk, deze mensen waren  geen ware discipelen. Dit toont aan dat zij die Christus niet belijden, Zijn 
discipelen niet kunnen zijn. Merk op dat veel van de bovengenoemde voorbeelden naar mensen verwijzen die Christus 
beleden op het moment zij Zijn discipelen werden. De belijdenis, net zoals geloof, zou tijdens het leven van een 
Christen moeten verdergaan. Maar net zoals geloof, moet men aan deze voorwaarde voldoen om een ware discipel van 
Christus (een christen) te worden . Deze belijdenis wordt de "goede belijdenis" genoemd en is noodzakelijk opdat men 
gered zou kunnen worden. Tot slot, merk op dat de belijdenis een fysieke, uitgaande handeling vereist. Als een persoon 
de noodzaak ontkent om geboden te gehoorzamen om te worden gered, ontkent hij (misschien onwetende) dat de 
belijdenis noodzakelijk is om gered te worden, aangezien het een uit te voeren gebod is. Maar als iemand erkent dat de 
belijdenis noodzakelijk is, dan moet hij het ermee eens zijn dat gehoorzaamheid essentieel is om gered te worden. 
 

6.Doop 
 
Bekeringen in het evangelie gaan altijd gepaard met de waterdoop. Dit maakt deel uit van de gehoorzaamheid die God 
heeft bevolen. Denk eens na over wat de bijbel leert over de doop. 
 
 A Voorwaarden die de doop voorafgaan.  
 
Wij hebben verschillende voorwaarden bestudeerd die noodzakelijk zijn om gered te worden. Merk op welke 
voorwaarden er moeten worden voldaan voordat iemand behoorlijk kan worden gedoopt. 

 

Lees Marcus 16:15,16 
14,15* Wat zou moeten gebeuren alvorens een persoon wordt gedoopt? Antwoord: Het _________________ moet 
verkondigd worden aan hem en hij moet het _________________. 

Lees Galaten 3:26,27 
16* Wat was noodzakelijk voor deze mensen om  kinderen van God te worden? Antwoord: Zij waren  zonen van God 
door het_______________ in Christus Jezus, omdat zij in Christus waren gedoopt. Opmerking: Het geloof kwam 
alvorens zij werden gedoopt. 

Lees Handelingen 8:5,12 
17* Wat gebeurde voordat deze mensen werden gedoopt? Antwoord: Het evangelie van het Koninkrijk Gods en de 
naam van Jezus Christus werden _______________ en zij schonken er geloof aan. In al deze passages, leerden de 
mensen het evangelie en geloofden het vóór de doop. 

Lees Handelingen 2:41 
18* Wie werd er hier gedoopt? Antwoord: Zij , die het Woord______________________ , lieten zich dopen. 

Lees Handelingen 2:38 
19* Wat werden zij bevolen om vóór de doop te doen? Antwoord: Ze werden bevolen zich te __________________ en 
zich te laten dopen tot vergeving van zonden.  
Herinner ook dat onze studie van belijdenis aantoonde dat men moet belijden als men zich wil bekeren. In Handelingen 
8:35-38 belijdde de kamerling Christus vooraleer hij werd gedoopt. Zo onderwijst de Bijbel dat alle voorwaarden tot 
redding die wij reeds hebben bestudeerd, in het leven van een persoon moeten voorkomen voordat hij kan worden 
gedoopt. Hij moet het evangelie horen, in Jezus geloven, berouw hebben van zijn zonden en Christus belijden. 
Aangezien dit noodzakelijke vereisten zijn, zou het dan juist zijn om iemand te dopen die niet aan deze voorwaarden 
heeft voldaan? Aangezien babies niet kunnen voldoen aan om het even welk van deze voorwaarden , zou het dan  juist 
zijn om hen te dopen? Herinner u dat wij reeds leerden  dat babies geen schuld van Adam erven, daarom hoeven babies 
niet te worden gedoopt. Wij zullen later meer over de doop bij zuigelingen bestuderen. 
 
  B Handelingen bij de doop 
 
Wanneer God openbaart wat Hij wil dat wij voor Hem doen, dan hebben wij geen enkel recht om Zijn instructies te 
veranderen maar moeten we ze precies uitvoeren zoals Hij zegt. (Mattëus 15:9,13; Galaten 1:8,9; 2 Johannes 9-11; 
Kolossenzen 3:17; Jeremia 10:23; Spreuken 14:12; 3:5,6). Wat heeft God als juiste handeling voor de waterdoop  
geopenbaard? Is het "besprenkelen", "begieten", of "onderdompeling"? Kijk eens naar deze passages: 

 

Lees Johannes 3:23 
20* Welke reden wordt gegeven om te verklaren waarom Johannes die plaats koos waar hij doopte? Antwoord: Hij koos 
de plaats omdat er daar veel  ____________ was. Wat vereist veel water: sprenkelen, gieten of onderdompelen? 

Lees Marcus 1:9,10 
21* Hoe wordt  Jezus' doop beschreven? Antwoord: Hij werd gedoopt in de ______________ en stond op uit het water. 

Lees Handelingen 8:36-39 
22,23* Hoe wordt de doop van de kamerling beschreven? Antwoord: Zij kwamen bij water en beiden daalden af ____ 
het water. Filippus doopte hem en toen kwamen ze _______ het water. 
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Wanneer denominaties sprenkelen of gieten om te dopen , daalt de persoon die gedoopt wordt dan in het water af? Is hij 
dan IN het water en staat hij dan terug op UIT het water? 

Lees Kolossenzen 2:12 ; Romeinen 6:3,4 
24,25* Wat worden wij hier verteld over de handeling van dopen? Antwoord: Wij zijn __________________ met Jezus 
in de doop en dan __________________ met Jezus zoals de Vader Hem heeft opgewekt uit de dood. 
Toen Jezus werd begraven, was Hij volledig omringd door de aarde (rots), of was er een beetje zand dat op hem werd 
bestrooid of werd gegoten (zie Mattëus 12:40; 27:60,66)? Wanneer men iemand  besprenkelt of begiet,  is hij dan 
volledig "begraven" ? Is hij eruit "opgestaan" ? 

Lees Hebreeën 10:22 
26* Wat gebeurt er met onze lichamen wanneer onze harten door besprenging gezuiverd zijn van besef van kwaad? 
Antwoord: Onze lichamen zijn ____________________ met zuiver water. 
Het enige nieuwtestamentische gebruik waarnaar dit verwijst is de doop. Bij de doop, wordt het hart besprenkeld door 
het bloed van Jezus (dit moet geestelijk zijn, aangezien het fysiek niet kan zijn). Maar dit gebeurt wanneer het lichaam 
in water wordt gewassen. Merk op dat het lichaam wordt gewassen en niet alleen het hoofd. 
De juiste betekenis van woorden wordt bepaald door ze te gebruiken in hun context. De context van de passages over de 
waterdoop toont aan dat het veel water vereist, naar het water gaan, in het water afdalen, in het water worden gedoopt, 
het  lichaam gewassen te hebben, begraven worden, opstaan en terug uit het water komen. Welke betekenis past dan bij 
deze informatie : sprenkelen, gieten of onderdompelen? 
(Merk op dat de verklaringen in het woordenboek door "gebruik in context" worden bepaald. De moderne 
Nederlandstalige woordenboeken bepalen "dopen" zoals het vandaag gebruikt wordt, niet zoals het werd toegepast in de 
tijden van het Nieuwe Testament. Maar als u in de Nederlandse woordenboeken de originele Griekse afleiding van het 
woord controleert, dan zal je zien dat zij spreken over "onderdompelen," "onderdompeling," "duik," enz... ) 
 
 C.Het doel van dopen 
 
Wij hebben reeds geleerd dat een onbekeerde zondaar niet wordt gered door geloof alleen. In tegenstelling tot wat 
sommigen beweren is ook gehoorzaamheid nodig om een waarachtig reddend geloof te hebben. Die gehoorzaamheid 
omvat het belijden van Christus. Wij hebben ook geleerd dat de doop een gebod is. Denk eens na over de juiste 
bedoeling van de doop. We willen in het bijzonder graag weten of de doop al dan niet, net zoals belijdenis, een 
handeling van gehoorzaamheid is , die noodzakelijk is om te worden gered. Een daad van gehoorzaamheid voor God 
moet om de juiste reden worden gedaan (Romeinen 6:17-18; 1 Korintiërs 14:15; 11:26-29; 13:1-3; Psalm 51:6,10; 
Spreuken 4:23). God zoekt niet enkel uiterlijk juistheid, maar ook een juiste ingesteldheid waarom wij iets doen. 
Wanneer God een handeling beveelt, dan is het doel van dat gebod een deel van het geheel (dwz het heeft een bepaalde 
betekenis), en God waarschuwt de mens vaak om wat Hij heeft geopenbaard niet te veranderen (zie hierboven). Bedenk 
daarom eens de juiste reden over waarom God mensen heeft bevolen om gedoopt te worden in water. 

 

Lees Markus 16:15,16 
27,28* Wie wordt er gered volgens deze tekst? Antwoord: Hij die _____________ en zich laat ____________ zal gered 
worden. 
29* Waar komt redding voor in deze tekst?: (a) voor de doop, of (b) als resultaat van de doop. Antwoord: ______. 
Sommige mensen beweren dat de doop niet nodig is om gered te worden, maar deze tekst maakt van de doop een 
voorwaarde om gered te worden, net zoals geloof dat is. 

Lees Handelingen 2:38 
30* Wat zei Petrus dat een zondaar moest doen om vergeving te krijgen van zonden? Antwoord: Hij zei dat men zich 
moest bekeren en laten ____________ tot vergeving van zonden. Opnieuw toont deze tekst aan dat de doop 
noodzakelijk is voor een verloren zondaar (net zoals de mensen waartegen Petrus spreekt) om de vergeving van zonden 
te ontvangen. 

Lees Handelingen 22:16 
31* Welke zegen werd Saul (Paulus) beloofd als gevolg van de doop? Antwoord: Hij werd verteld zich te laten dopen 
en zijn zonden te laten __________________.  Merk weer op dat de reiniging van zonden niet vooraf gaat aan de doop, 
maar een resultaat ervan is. 

Lees Romeinen 6:3,4 
32,33* Waarin worden wij volgens deze tekst gedoopt? Antwoord: Zovelen als er van ons in ___________ zijn 
gedoopt, zijn in Zijn _________ gedoopt. 
De doop alleen redt ons niet, dwz niet zonder de dood van Jezus. Integendeel, nadat iemand heeft voldaan aan de andere 
voorwaarden die we reeds hebben bestudeerd, is de doop de laatste voorwaarde die men moet voldoen om begraven te 
worden in Jezus' dood. Meer nog, redding is enkel te vinden in Jezus (2 Timoteus 2:10), we kunnen dus niet gered 
worden buiten Jezus om. We moeten dus worden gedoopt om in Christus te komen waar redding te vinden is. 
En als laatste kunnen we opmerken dat de doop nodig is vooraleer iemand in "de nieuwheid van het leven" (vs 4)  kan 
wandelen. Dit is een andere term voor wedergeboren worden, dus de doop is een noodzakelijk voorwaarde om 
wedergeboren te worden. (vgl Johannes 3:3,5) 

Lees Galaten 3:26,27 
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34* Hoevelen hebben zich bekleed met Christus? Antwoord: zovelen als er ______________ zijn in Christus, hebben 
zich bekleed met Hem. Opnieuw, de doop brengt ons in Christus. Voor of zonder de doop zijn we zonder Christus en 
hebben we geen deel aan Gods redding die alleen door en in Jezus te verkrijgen is. Dit alles behoort in geloof te 
gebeuren (vs 26), maar we zijn pas in Christus als ons geloof heeft geleidt tot de doop (vs 27).  

 

 

Lees 1 Petrus 3:21 
35* Wat leert dit vers ons dat ons redt? Antwoord: De redding van Noach (vs 20) was een gelijkenis of beeld van 
datgene dat ons vandaag redt, nl de _________. 
De doop wast niet het lichamelijk vuil weg, maar het redt ons door de opstanding van Jezus, van welke we reeds hebben 
gezien dat het noodzakelijk is om ons te redden van zonde, samen met de dood van Jezus. Dus volgens deze verzen staat 
de doop tussen de zondaar en de volgende zegeningen: redding, vergeving van zonden, wassen van zonden, in Christus 
komen, gelijk worden aan Jezus' dood en in de nieuwheid van het leven wandelen. Deze verzen tonen de juiste reden aan 
om te worden gedoopt. 
Wat als een persoon al is gedoopt om een andere reden? Wat als iemand wordt gedoopt met de gedachte dat zijn zonden 
al waren vergeven omdat hij of zij geloofde dat een zondaarsgebed voldoende was, of wat als iemand werd gedoopt 
zonder het doel om gered te worden en de vergeving van zonden te ontvangen? Hoe kan deze doop volgens de Schrift 
zijn en de vergeving van zonden hebben bewerkt? Als men dus niet is gedoopt om de reden zoals we die hebben 
bestudeerd? 

Lees Handelingen 19:1-5 
36* Welke doop hadden deze mensen ontvangen? Antwoord: zij waren gedoopt in de doop van __________________, 
daarom moesten ze opnieuw worden gedoopt in de naam van Jezus. 
 
De doop waar het evangelie over spreekt plaatst ons in de dood van Jezus, in Zijn begrafenis en opstanding (Romeinen 
6:3-4; Kolossenzen 2:12; 1 Petrus 3:21). Maar de doop van Johannes was ter voorbereiding op de komst van Jezus (vs 
4). Om gedoopt te worden volgens Johannes nadat Jezus was gestorven zou daardoor niet geldig zijn. 
Merk op dat deze mensen reeds werden gedoopt, en ze waren ook reeds ondergedompeld in water. Als het uiterlijke 
gebod alleen genoeg zou zijn, dan zou hun doop goed zijn geweest. Maar zij moesten opnieuw worden gedoopt, omdat 
zij het niet hadden gedaan met het juiste doel zoals het evangelie ons voorschrijft. Hetzelfde geldt voor iemand die 
vandaag de dag gedoopt is om de verkeerde redenen. 
Wanneer mensen leren dat we gered worden door enkel te geloven zodat de doop niet nodig is, dan leren zij een ander 
evangelie (Galaten 1:8-9). Meer nog, zij die zulke leringen geloven worden misleid en moeten worden gedoopt volgens 
de Schrift willen zij vergeving van zonden ontvangen. 
 

Persoonlijke vragen bij les 3: 
 
Heb jij ooit beleden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Ben je ooit gedoopt in water? 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Was uw doop door sprenkelen, gieten of onderdompelen?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Begreep je, toen je werd gedoopt, dat de doop noodzakelijk is om vergeving van zonden te ontvangen door het bloed 
van Jezus? Indien niet, ben je bereid om gedoopt te worden volgens de Schrift?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
                                                     

Persoonlijke notities bij les 3: 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Bekering van zonde deel 4 
 

Het gelovig leven 

 

Wanneer iemand zich heeft bekeerd volgens het evangelie, dan zijn zijn/haar zonden vergeven en is hij/zij bij de 
gemeente van de Heer gevoegd (Handelingen 2:47). Maar dit is pas het begin van een levenslange overgave aan God. 
Een christen behoort te leven voor en te groeien in Christus. Hierin tekort komen is falen in het voortbrengen van de 
vruchten die aan de bekering beantwoorden en daardoor een terugkeer naar de zonde. 

1. Het belangrijke van trouw 

Sommige gemeenten leren dat een gehoorzaam leven na de bekering niet noodzakelijk is om gered te worden. Zij leren 
dat een kind van God onmogelijk nog kan zondigen (wat dan ook) zodat ze verloren gaan. Neem het bewijs uit de bijbel 
eens in acht dat ons leert dat een trouw leven noodzakelijk is voor een kind van God om Hem welgevallig te zijn en het 
eeuwig leven te verkrijgen. 

Lees Openbaring 2:10 
1* Wat moet iemand doen om de kroon des levens te ontvangen? Antwoord: Men moet ______________________ zijn 
tot de dood. Zij die stoppen met trouw te zijn hebben geen deel aan de belofte van eeuwig leven. 

Lees Romeinen 6:12-18,23 
2* Wat zegt Paulus over het idee dat we verder mogen zondigen omdat we onder de genade zijn (vs12)? Antwoord: Laat 
de ______________ niet langer heersen als koning in uw lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. 
3* In plaats van de zonde te dienen, zijn we wat geworden (vs18)? Antwoord: vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in 
dienst gekomen van de _____________________. Als we verder leven in zonden dan gaan we verloren (vs23). Dit is 
waar voor zonden die we doen voor de bekering alsook voor na de bekering. 

Lees Romeinen 12:1-2 
4* Wat moeten we doen met onze lichamen? Antwoord: elke bekeerde behoort zijn/haar lichaam te stellen voor God tot 
een welgevallig ___________. 

Lees Matteus 6:19-21,24,33 
5,6* Wat zou onze eerste doelstelling moeten zijn in het leven? Antwoord: we moeten eerst Gods _________________ 
en _____________________ zoeken. 

Lees Matteus 16:24-27 
7,8* Wat moet je doen om een volgeling van Jezus te zijn? Antwoord: Hij moet zichzelf _____________________, zijn 
__________ opnemen en Jezus volgen. Merk op dat er geen voordeel in is om de wereld te winnen, als je daardoor  je 
ziel verliest bij het oordeel. 

Lees 1 Korintiërs 15:58 
9* Wat voor werk verwacht de Heer van ons? Antwoord: Wees standvastig, onwankelbaar en ten alle tijde overvloedig 
in het werk van de ________. De Heer verwacht niet een beetje werk van tijd tot tijd, Hij verwacht een stevige 
toewijding tot trouw werk in Zijn dienst. 

Lees 2 Petrus 2:20-22 
10,11* Hoe beschrijft Petrus hen die ontsnapt waren aan de zonden en er terug door worden overmeesterd? Antwoord: 
hun laatste toestand is ___________ dan hun eerste, ze zijn als een hond die is teruggekeerd naar zijn 
_________________________. 

Lees Johannes 15:4-8 
12,13* Wat gebeurt er met een discipel die niet in Jezus blijft en geen vrucht draagt? Antwoord: Die is 
_________________ als de rank en is verdord en men gooit ze in het ____________. 
De bijbel roept alle bekeerlingen op om trouw te blijven aan Christus. Om te stoppen met trouw te zijn, is terugkeren 
naar de zonde en verloren zijn. De beslissing om een christen te worden, vraagt ook de verplichting om te groeien en om 
een actieve, bruikbare dienstknecht van God te zijn. (1 Petrus 2:2; 2 Petrus 3:18; lees ook 1 Korintiërs 10:1-13; Hebreën 
12:15) 

2. Vergeving voor het kind van God dat zondigt  

Hoewel het evangelie vraagt om trouw te zijn, erkent het ook dat christenen zondigen. Er is geen excuus voor zonde, 
maar er is vergeving voor hen die spijt hebben en die hun belofte, om de zonde te overwinnen en te groeien in de dienst 
van God, hernieuwen. 

Lees 1 Johannes 1:8-10 
14* Wat doen we als we zeggen dat we niet zondigen? Antwoord: Dan _______________ wij onszelf en is de waarheid 
niet in ons. 
15* Wat moeten we doen om te worden vergeven? Antwoord: Als we onze zonden ___________________, is Hij 
getrouw om ons de zonden te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Lees Handelingen 8:22 



Bron: www.gemeentevanchristus.be   Pagina 18 van 29 Bekering van zonde 

16,17* Nadat Simon was bekeerd (vs12-13), zondigde hij. Wat werd hem gezegd te doen om vergeven te worden? 
Antwoord: Hij moest zich ________________ van zijn boosheid en tot de Here ______________. 

Lees Matteus 6:12 
18* Waar leert Jezus ons hier om voor te bidden? Antwoord: We moeten God om ________________ vragen, net zoals 
wij hen vergeven die tegen ons zondigen. 

Lees Lucas 18:13-14 
19* Hoe werd deze tollenaar gerechtvaardigd van zijn zonden? Antwoord: Hij bad tot God "wees mij ______________ 
genadig". 
God wil niet dat Zijn kinderen verloren gaan. De dood van Zijn Zoon voorziet in de vergeving als we zondigen. Maar 
we moeten voldoen aan de voorwaarden om vergeven te worden, net zoals we aan bepaalde voorwaarden moesten 
voldoen om ons te bekeren. De voorwaarden voor een kind van God die zondigt, verschillen met die van een verloren 
zondaar wiens zonden nog nooit zijn vergeven. Om een kind van God te worden moet iemand het evangelie horen, 
geloven, bekeren, belijden en gedoopt worden. Maar een kind van God die zondigt moet zich bekeren van die zonden en 
deze belijden aan God in een gebed. Als hij/zij tegen andere mensen heeft gezondigd, moet er ook tov die personen 
worden beleden en behoort men het terug in orde te maken. (Matteus 5:23-24; Jacobus 5:16; Lukas 17:3-4) Zij die 
zonden proberen te verbergen zullen niet voorspoedig zijn, alleen zij die ze belijden en nalaten vinden genade. 
(Spreuken 28:13) 

3. Specifieke vereisten van trouw 

Wat verwacht God van jou als je christen wordt? Bekering is het begin van een levenslange volledige overgave aan de 
dienst van God. We kunnen niet alle vereisten van trouw hier bespreken, maar sta eens even stil bij enkele specifieke 
voorbeelden ervan. 

 A. Bestudeer de bijbel regelmatig 

Grondige bijbelstudie is de enige manier om Gods Wil te leren kennen en om fouten te voorkomen. 

Lees Handelingen 17:11 
20* Hoe leerden deze mensen wat God van hen verwachtte? Antwoord: Zij onderzochten de Schrift ____________ en 
namen het woord met alle bereidwilligheid aan. God heeft Zijn Wil op zo een manier geopenbaard zodat wij het kunnen 
verstaan, als we maar willen onderzoeken met een toegewijd hart. Merk op dat deze mensen dagelijks studeerden, een 
regelmatige overgave om te studeren is dus nodig. 

Lees Psalm 1:2 
21,22* Hoe ijverig bestudeert een goddelijk mens Gods Woord? Antwoord: omdat hij zich verheugd in Gods Wet, 
overdenkt hij het ________ en __________. 

Lees Psalm 119:9-12 
23* Waarom wilde de schrijver Gods Woord leren? Antwoord: Hij borg Gods Woord op in zijn _______, zodat hij niet 
tegen Hem zondigde. 
Trouw zijn in de dienst van God vraagt regelmatige, toegewijde bestudering van de Schriften, zodat we kunnen leren 
hoe we aangenaam zijn voor God en om fouten te voorkomen. Studeer jij Gods woord regelmatig zodat je kan weten 
wat Zijn Wil is? (Jozua 1:8; Hebreëen 5:12; Deuterononium 6:6-9; 1 Petrus 2:2; 2 Timoteus 2:15; Spreuken 2:1-20; 
Psalm 19:7-11) 

 B. Bid regelmatig 

In het gebed danken we God, aanbidden we Hem en maken we onze noden bekend. 

Lees Handelingen 2:42 
24* Hoe ijverig waren deze jonge bekeerlingen in het gebed? Antwoord: Zij bleven __________________ in het gebed. 

Lees Filippenzen 4:6 
25,26* Wat moeten we doen in plaats van ons zorgen te maken? antwoord: laat bij alles uw _______________ door 
gebed en ______________ bekend worden bij God. 

Lees 1 Petrus 5:7 
27* Waarom moeten we tot God bidden? Antwoord: We moeten al onze zorgen op hem werpen, want Hij ___________ 
voor ons. Het gebed is onze manier om te spreken met God. Wanneer we dit niet doen, dan eren we Hem niet zoals het 
moet en kan Hij ook niet voor ons zorgen. Ben jij ijverig in het gebed zoals het zou moeten zijn? 
(Lucas 18:1; Efeziërs 6:18; Kolossenzen 1:3; 4:2-3; 1 Tessalonissenzen 5:17) 

 C. Woon alle samenkomsten van de plaatselijke gemeente bij 

Nieuw Testamentische Christenen worden altijd erkend als deel van een plaatselijke gemeente - Handelingen 9:26-28, 
11:26; Hebreën 13:17. Deze gemeente moet volgens de juiste leer samenkomen wat betreft aanbidding,  de naam, 
organisatie, redding, enz. (zie andere studies voor meer uitleg) Plaatselijke gemeenten behoren samenkomsten te houden 
waar de leden God aanbidden, Zijn Woord bestuderen en groeien in kracht en kennis. 

Lees 1 Korintiërs 11:23-26 
28,29* Wat is het doel van de tafel des Heren? Antwoord: Jezus zei dat het brood Zijn _________________ is en dat de 
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beker het nieuwe verbond is in Zijn ___________, waarvan wij eten en drinken tot Zijn gedachtenis. Merk op dat de 
discipelen op de eerste dag van elke week samenkwamen om dit te doen. (Handelingen 20:7) 

Lees 1 Korintiërs 16:1-2 
30* Hoe verkrijgt de gemeente een financieel inkomen? Antwoord: Elke plaatselijke gemeente houdt een collecte op de 
___________ dag van de week. 
Elke christen is verantwoordelijk om te geven naar zijn welvaart op de eerste dag van de week om het werk van de 
gemeente te ondersteunen. 

Lees Handelingen 11:26 
31* Welk ander doel had het samenkomen van de gemeente? Antwoord: Wanneer de gemeente samenkwam werden 
veel mensen _______________. 
Niet alleen kwam men samen om de tafel des Heren tot zich te nemen en om te geven naar zijn vermogen, nee, 
plaatselijke gemeenten kwamen ook samen om Gods Woord te bestuderen, om te zingen en om te bidden (1 Korintiërs 
14:15). Deze laatste 3 zijn nergens specifiek geboden om ze te doen op een bepaalde dag van de week, daarom kan een 
gemeente deze samenkomsten houden op elke dag van de week. Wanneer de gemeente ergens samenkomt, behoren 
christenen hun best te doen om te komen opdat ze kunnen groeien door de studie en de aanbidding. Ben jij iemand die 
de samenkomsten van een trouwe plaatselijke gemeente bijwoont wanneer je kan? (Hebreën 3:12-13; 10:24-25; 
Johannes 4:24; Efeziërs 4:16; 1 Tessalonissenzen 5:11; Handelingen 2:42 ) 

 D Heb een goede relatie met andere mensen 

We kunnen ook hier weer niet volledig in detail alles bespreken, maar christenen zouden de mensen rondom hen moeten 
behandelen naargelang Gods Wil is. Dit houdt in het juiste gedrag te hebben in de volgende relaties. 

Lees Kolossenzen 3:18-21 
32-35* Vertel voor elk vers welke groep mensen een juist gedrag behoort te hebben tov anderen? Antwoord:  
vs 18_____________________, vs 19_____________________, 

vs 20_____________________, vs 21_____________________. 

Bekering zou ons moeten leiden tot gehoorzaamheid aan Gods leringen voor onze families. (Zie Efeziërs 5:22-6:4; Titus 
2:4-5) 

Lees Romeinen 13:1-5 
36* aan wie moeten we ons onderwerpen? Antwoord: We moeten ons onderwerpen aan de __________________. 
(Zie ook 1 Petr 2:13-14; Matt 22:17-21) Christenen zijn ook verantwoordelijk om anderen juist te behandelen in 
zakelijke relaties (Efeziërs 6:5-9; Titus 2:9-10; Kolossenzen 3:22-3:1; Psalm 37:21) en om hen die nood hebben te 
helpen. (Lucas 10:25-37; Handelingen 20:35; Jacobus 1:27; Matteus 25:34-40)  Behandel jij de mensen volgens Gods 
Woord? 

 E Help anderen om het evangelie te leren 

Wanneer je bent bekeerd, is er iemand anders geweest die jou heeft geholpen om de waarheid te leren en te 
gehoorzamen. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om andere mensen te helpen met het leren en gehoorzamen. 

Lees Johannes 1:43-46 
37* Wat deed Filippus nadat Hij van Jezus had gehoord? Antwoord: Hij vond ________________ en vroeg hem om 
mee te komen. 

Lees Handelingen 8:4 
38* Wat deden de eerste christenen toen ze verspreid werden door vervolging? Antwoord: Zij ____________________ 
het evangelie. Iedere bekeerling zou moeten leren zodat hij voldoende kennis heeft. Dit kan voor sommigen lang duren, 
maar ondertussen kunnen we doen gelijk Filippus die mensen aanmoedigde om naar hen te gaan die hun konden leren 
uit Gods Woord. Doe jij alles wat je kan om andere mensen te helpen om gered te worden door het evangelie? (Efeziërs 
4:16; Spreuken 11:30; 2 Timoteus 2:2; 24-26; Johannes 4:28-30,39; Hebreën 5:12 ) 

 F Leef een eerlijk leven 

Behalve de werken die we in dienst van God kunnen doen, behoort een christen het immorele gedrag te verwijderen uit 
zijn leven, een gedrag dat mensen in de wereld kenmerkt. 

Lees Titus 2:11-14 
39,40* Wat leert de genade van God ons om te doen? Antwoord: het leert ons om de ________________________ en 
de wereldse __________________ te verzaken, en een sober, rechtvaardig en godvruchtig leven te leiden. 

Lees Galaten 5:19-21 
41* Wat kunnen we weten over hen die deze werken van het vlees doen? Antwoord: Zij zullen het Koninkrijk niet 
_________________. 
Andere verzen sommen immoreel gedrag op die een christen behoort te vermijden. Als we, zoals reeds besproken, toch 
zondigen, dan behoren we ons hiervan te bekeren, God om vergeving te vragen, en de zonde in orde te maken met hen 
die we door ons gedrag hebben benadeeld. (Zie ook Marcus 7:20-23; Romeinen 1:26-32; 1 Korintiërs 6:9-11) Is uw 
leven moreel aanvaardbaar voor God? 
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 G Gehoorzaam God in ALLES 

Lees Matteus 28:18-20 
42* Nadat iemand is gedoopt, wat moet hem/haar worden geleerd te doen? Antwoord: Leert hen __________________ 
al wat Jezus heeft bevolen. 
Dit houdt in om goede eigenschappen te ontwikkelen die de Here vraagt (2 Petrus 1:5-11) en om onaanvaardbaar 
gedrag, woorden en houdingen te verwijderen uit je leven. God vraagt een volledige overgave om Hem te dienen. We 
moeten bereid zijn om welk offer dan ook te maken om Hem te plezieren. Bekering is niet enkel een manier zoeken om 
vergeven te worden, bekering vraagt een toewijding van iemand om God te dienen voor de rest van zijn/haar leven, het 
zoeken hoe men aangenaam  kan zijn voor God is het belangrijkste doel van een bekeerling. 

 

Persoonlijke vragen bij les 4: 

Hoe ijverig ben jij in bijbelstudie, in gebed, in het helpen van anderen om het evangelie te leren?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Kom jij ook ijverig samen wanneer de gemeente samenkomt?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Welke verbeteringen kan je maken in je gezin, in je relatie met anderen, of in het leven van een goddelijk en eerlijk 
leven?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Ben jij steeds trouw gebleven aan de dienst van de Heer, of zijn er zonden in je leven die nog niet in orde zijn gemaakt? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Persoonlijke notities bij les 4: 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Bekering van zonde deel 5 

De rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente 
 

1. De rol van de gemeente in de bekering 
 
De gemeente is een veel voorkomend begrip in het NieuweTestament. Jezus beloofde dat Hij Zijn gemeente zou 
bouwen (Matteus 16:18). Alle nieuwtestamentische christenen werden bij de gemeente gevoegd wanneer ze vergeving 
van zonden hadden ontvangen (Handelingen 2:47). Laten we daarom de rol van de gemeente eens bekijken in relatie 
tot de bekering van zondaars. 
 
 A. Wat is  de gemeente? (namen en termen) 
 
Jezus' gemeente wordt in het Nieuwe Testament op verschillende wijze omschreven. Bekend zijn met deze termen zal 
ons helpen om de gemeente te herkennen, wanneer het wordt besproken in de passages die we gaan bestuderen. Denk 
daarom eens na over de volgende termen die verwijzen naar de gemeente: 

Lees Efeziërs 1:22-23 
1* Wat is de relatie tussen Christus en de gemeente? Antwoord: Christus is het Hoofd van de gemeente, die Zijn 
_________________ is. De gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd en/of het gezag is. 
(Kolossenzen 1:18) 

Lees Matteus 16:18-19 
2* Wat beloofde Jezus dat Hij zou bouwen? Antwoord: Hij zei dat Hij Zijn _______________ zou bouwen. 
3* Wat beloofde Hij dat Hij aan Petrus zou geven? Antwoord: Hij zei dat Hij hem de sleutels van het 
_______________________ zou geven. 
Jezus gebruikt de termen gemeente en koninkrijk beiden voor hetzelfde onderwerp. De passage zou ook niet logisch 
zijn tenzij deze termen verwijzen naar hetzelfde lichaam of dezelfde groep van mensen. 

Lees Kolossenzen 1:12-14 
4* Waarin worden we overgebracht als we worden verlost van de macht van de duisternis? Antwoord: We worden 
overgebracht in het _________________ van Zijn Zoon. 
Het Koninkrijk is geen instituut dat nog moet komen in de toekomst en nu nog niet bestaat. Integendeel, alle behouden 
mensen zijn in het koninkrijk vanaf de eerste eeuw. Merk op dat het koninkrijk waar hier over wordt gesproken weer 
verwijst naar de gemeente waarvan Christus het Hoofd is (vs 18). De gemeente is het Koninkrijk van Christus omdat 
het bestaat uit alle mensen die zichzelf door trouw hebben verbonden aan Hem als hun Koning en Meester. 

Lees 1 Timoteus 3:15 
5* Hoe noemt Paulus hier de gemeente? Antwoord: Hij verwijst naar het ___________ Gods, welke de gemeente van 
de levende God is. 
De gemeente is het huis van God in die zin dat het Zijn gezin is waarin Hij voorgaat als onze geestelijke Vader. 
(Efeziërs 2:19) De gemeente is dus het lichaam van Christus, het Koninkrijk van Christus en het huis van God. De 
gemeente wordt ook nog met andere termen benoemd zoals oa de tempel van God (Efeziërs 2:19-22). Dit zijn geen 
andere instituten of groepen; het zijn gewoon anderen termen die verwijzen naar dezelfde groep, maar die 
verschillende aspecten benadrukken. Houdt rekening met de bijbelverzen waarin deze termen worden gebruikt als we 
onze studie voortzetten. 
 
 B. Waarom de gemeente belangrijk is in bekering. 
 
Sommige mensen leren dat het behoren bij de gemeente niets te maken heeft met bekering, iemand kan volgens hen 
worden gered binnen of buiten de gemeente. Maar kijk eens wat Gods Woord werkelijk zegt over de gemeente in 
relatie tot de redding van zonde. 

Lees Handelingen 20:28 
6* Welke prijs betaalde Jezus om de gemeente te kopen? Antwoord: Hij verwierf de gemeente met Zijn 
______________. Wij worden vergeven van zonden door het bloed van Jezus (Efeziërs 2:7). Maar Zijn bloed kocht de 
gemeente, hoe kunnen we dan gered worden buiten de gemeente? 

Lees Efeziërs 5:23-25 
7* Van wat is Christus de Redder? Antwoord: Christus is de Heiland van de ___________, Hij heeft Zich overgegeven 
voor Zijn gemeente. Gezien Jezus de enige Redder is en Zichzelf heeft gegeven om de gemeente te redden (Zijn 
lichaam), hoe kunnen we dan worden gered buiten de gemeente? 

Lees 1 Korintiërs 12:13 
8* Hoe komen we in dat ene lichaam? Antwoord: We worden allen tot één lichaam ________________. 
We hebben reeds gezien dat de doop nodig is om onze zonden af te wassen en ons te redden van zonde, dus komen we 
in Christus op het moment van de doop. Hier leren we ook dat de doop ons ook in het lichaam brengt, dat de gemeente 
is. ("door één Geest" verwijst oa naar het feit dat het Woord is geopenbaard door de Heilige Geest en ons leert dat we 
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moeten worden gedoopt. Vgl Efeziërs 5:26, Johannes 3:5) De gemeente zelf redt ons niet. Maar wanneer onze zonden 
worden vergeven door het bloed van Jezus, plaatst Hij ons in de gemeente (Handelingen 2:47). De gemeente is daarom 
het lichaam of de groep die bestaat uit alle mensen die vergeving van zonden hebben ontvangen. Hoe kunnen we dan 
gered zijn als we niet tot dat lichaam behoren? 
De gemeente is niet onbeduidend of onbelangrijk in Gods eeuwige plan in de verlossing van onze zonden. Het was 
integendeel een deel van het plan sinds eeuwen (Efeziërs 3:10-11). Gezien alle geredde mensen worden toegevoegd tot 
Jezus' gemeente (koninkrijk), moeten ze geleerd worden over de gemeente voordat ze worden gedoopt. (Handelingen 
8:12; 19:8; 28:23,31; Matteus 4:23)  
 
 C. Het aantal ware gemeenten 
 
We hebben gezien dat lidmaatschap van Jezus' gemeente noodzakelijk is voor de redding. Maar vandaag de dag 
bestaan er vele denominaties. Sommige mensen beweren dat het niet uit maakt bij welke gemeente je hoort. Anderen 
juichen het bestaan van denominaties toe als een voordeel en zelfs als een zegen. Bedenk eens wat de bijbel leert: 
 
Hoeveel ware gemeenten zijn er? 

 

Lees Matteus 16:18 
9* Welke voorspelling deed Jezus hier? Antwoord: Hij zei dat Hij Zijn ________________ zou bouwen. 
10* Hoeveel gemeenten zouden Hem dan toebehoren? (a) geen enkele (b) vele verschillende (c) één (Mijn gemeente) 
Antwoord: ______. 
Jezus beloofde één gemeente te bouwen die Hem toebehoorde. Dat is omdat Hij het kocht met Zijn bloed 
(Handelingen 20:28). Wanneer mensen beweren dat vele gemeenten Hem toebehoren, dan spreken ze Jezus Zijn 
bedoelingen tegen ivm de gemeente en Zijn bloed. Gezien het Zijn gemeente is, gekocht met Zijn bloed, welk recht 
heeft welk mens dan ook om Zijn Wil hierover te veranderen. 

Lees Efeziërs 1:22-23 
11* Welke is de relatie van Jezus tov de gemeente? Antwoord: Hij is het _____________ van de gemeente, welke Zijn 
lichaam is. Hoeveel lichamen heeft het Hoofd? 

Lees Efeziërs 5:23,25 
12* Waarmee wordt de relatie van Jezus tov de gemeente vergeleken? Antwoord: Het wordt vergeleken met de man 
die het hoofd is van zijn ___________. Van hoeveel vrouwen mag een man van God het hoofd zijn? 

Lees Efeziërs 4:3-6 
13* De zeven dingen die hier worden weergegeven zijn nodig om éénheid te hebben. Hoeveel van elk moet er zijn? 
Antwoord: Er is ______ van elk. (Geef een nummer) In het bijzonder kan je hier opmerken dat er één 'lichaam' is, net 
zo zeker als er één God en Vader is. Maar het lichaam is de gemeente (1:22-23). 

Lees 1 Korintiërs 12:20 
14* Uit hoeveel lichamen bestaat de gemeente van de Heer? Antwoord: Er zijn vele leden maar er is ______ lichaam. 
Jezus bouwde, kocht en stierf voor slechts één gemeente. Hij voegt alle geredde mensen tot die ene gemeente 
(Handelingen 2:47). Mensen die niet tot die ene gemeente behoren, behoren daarom ook niet tot hen die gered zijn. 
Wanneer welke gemeente dan ook beweert dat Gods echte volk gered kan worden  in om het even welke of vele 
verschillende lichamen, dan bewijst die gemeente dat zij niet de gemeente van Jezus zijn. 
 
Is godsdienstige verdeeldheid aanvaardbaar? 
 
De verschillende denominaties spreken elkaar tegen in leer en praktijk over aanbidding, organisatie, redding en 
werken. Wat leert de bijbel over zulke meningsverschillen? We hebben reeds gezien dat we Gods plan moeten volgen 
ivm onze dienst tot Hem zonder menselijke aanpassingen. De verschillen in de denominaties zijn verkeerd omdat ze op 
de eerste plaats het resultaat zijn van menselijke aanpassingen in Gods plan. We hebben in Efeziërs gezien dat de 
noodzaak van éénheid wordt geleerd, inclusief één lichaam en één geloof. De verschillende denominaties zijn duidelijk 
niet één en beoefenen helemaal niet het ene ware geloof van het evangelie. 

 

Lees Johannes 17:20-22 
15,16* Waarvoor bad Jezus? Antwoord: Hij bad voor al Zijn discipelen dat zij _______ zouden zijn zoals Hij en de 
____________ één zijn. Godsdienstige verdeeldheid is een overtreding van Jezus' gebed. 

Lees 1 Korintiërs 1:10-13 
17,18* Welke instructies gaf Paulus aan de gemeente te Korinthe? Antwoord: Hij zei dat er geen _________________ 
onder hen moesten zijn. Om zijn punt te bewijzen vroeg hij "Is Christus ________________?". 
Als Jezus' leringen Zichzelf zouden tegenspreken, dan zouden we verwachten dat de mensen die Hem volgen zich ook 
tegenspreken. Maar Christus is niet tegen Zichzelf verdeeld, daarom leert Paulus ook aan de volgelingen van Jezus dat 
er geen verdeeldheid moet zijn onder hen. 

Lees 1 Korintiërs 14:33 
19* God is niet de veroorzaker of bron van wat? Antwoord: God is niet een God van ______________. 
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De elkaar tegensprekende leringen van denominaties zijn zonder twijfel verwarrend, daarom kunnen we er zeker van 
zijn dat die verdeeldheid niet van God komt. 

Lees Marcus 3:24-25 
20* Wat zei Jezus over een koninkrijk of huis dat tegen zichzelf verdeeld is? Antwoord: Het zal niet kunnen 
_________________. 
We leren uit de Schrift dat er dus maar 1 ware gemeente kan zijn en alle ware bekeerlingen worden door de Here zelf 
aan die gemeente toegevoegd. Als een godsdienstige groep verontschuldigingen zoekt voor of het bestaan van 
tegensprekende denominaties verdedigt, dan kunnen we er zeker van zijn dat die gemeente niet de ware gemeente is, 
noch er enig deel van uit maakt. Jezus' ware gemeente is geen denominatie, noch is het een onderdeel van een 
samengaan of confederatie van denominaties. Elke persoon die wil behouden worden, moet deel zijn van de gemeente 
die Jezus bouwde en waarvoor Hij stierf. 

 
2. Motivatie en verantwoordelijkheid. 

 
We hebben reeds de bijbel onderzocht over hoe en waarom mensen zich moeten bekeren. We hebben ook bestudeerd 
dat het noodzakelijk is om getrouw te leven, wat ook inhoud lid te zijn van Jezus' enige ware gemeente. Iedere persoon 
moet voor zichzelf de beslissing nemen als hij/zij Gods Wil wil aanvaarden en zich wil bekeren. Bedenk eens enkele 
punten waar iemand rekening mee moet houden in het maken van deze keuze. 
 
 A. De noodzaak van de juiste motieven 
 

Lees Spreuken 4:23 
21* Waarom is de ingesteldheid van het hart belangrijk? Antwoord: In het hart begint het ______________. 
Het hart is waar we beslissen wat we zullen doen. Het is de zetel van onze keuzes. Houdingen zijn belangrijk omdat het 
uiteindelijk bepaalt hoe we handelen en wat  voor mens we zijn. 

Lees 1 Kronieken 28:9 
22,23* Welke houding leerde David aan Salomon dat hij moest hebben in het dienen van God? Antwoord: Hij zei dat 
hij God moest dienen met een volkomen _____________ hart en een ________________ gemoed. 
David waarschuwt dat God de gedachten en bedoelingen van ons hart doorzoekt en kent. Hij wil niet alleen uiterlijke 
godsdienst, Hij wil oprecht gekend en verstaan worden. 

Lees Matteus 5:8 
24* Wat is Gods beloning voor de reinen van hart? Antwoord: De reinen van hart zijn zalig want zij zullen _________ 
zien. De toestand van uw hart is noodzakelijk om het eeuwig leven te krijgen met God. 

Lees Romeinen 6:17-18 
25* Welke rol speelt het hart in de gehoorzaamheid? Antwoord: Mensen die willen worden vrijgemaakt van de zonde, 
moeten die vorm van onderricht die is overgeleverd van ___________ gehoorzamen. 
We kunnen ons niet bekeren als we de motieven waarom we het zouden doen maar eens vlug overlopen. We moeten 
begrijpen en oprecht menen vanuit ons hart waarom wij het evangelie gehoorzamen. 

Lees Romeinen 12:1-2 
26* Wat moet je doen ipv gelijkvormig te worden aan de wereld? Antwoord: Je moet veranderd worden door de 
vernieuwing van uw _______________. 
Het veranderen van ons leven begint bij het veranderen van ons denken. Veranderingen aan de buitenkant moeten van 
binnen beginnen, en dat vraagt een juiste houding. 

Lees 1 Korintiërs 13:1-3 
27* Welke kwaliteit is nodig om onze dienst aanvaardbaar te maken? Antwoord: Het maakt niet uit wat voor goede 
dingen we ook maar zouden doen, als we de ____________ niet hebben. 

Lees 1 Korintiërs 14:15 
28* Hoe zullen we bidden en zingen? Antwoord: We moeten zingen en bidden met onze geest en ons 
__________________. 
God aanvaardt geen uiterlijk ritueel dat niet vergezeld is met een oprecht verstaan en oprechte bedoeling van het hart. 
De juiste motieven waarom we iets doen en een juiste houding is noodzakelijk in heel onze dienst aan God. We moeten 
in het bijzonder het juiste doel begrijpen en oprecht menen wat we doen in het volbrengen van de voorwaarden van 
vergeving. We behoren God te dienen om de juiste redenen en met de juiste bedoelingen. 
 
 
 B. De toestand van hen die geen rekenschap kunnen afleggen 
 
Het zou duidelijk moeten zijn dat kleine kinderen de toewijding niet kunnen volbrengen die het dienen van God vraagt. 
Ze kunnen het evangelie niet horen, geloven of verstaan. Ze kunnen zich niet waarlijk bekeren, noch Christus belijden, 
noch het doel van de doop begrijpen. Zij kunnen het trouw leven niet leven dat God vraagt na de doop en ze kunnen 
deze dingen al zeker niet doen met een juist inzicht in het doel en de betekenis van waar ze mee bezig zijn. 
Het bevel tot bekering is dus niet voor kleine kinderen. Ze kunnen niet gehoorzamen met hun verstand, daarom is 
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gehoorzaamheid ook niet nodig voor hun. Maar wat is dan hun toestand voor God? 

Lees Matteus 18:2-3 
29* Wat moeten we doen om het Koninkrijk Gods te beërven? Antwoord: We moeten ons bekeren en worden als de 
______________. 
Wanneer zondaars zich bekeren, moeten ze worden zoals kleine kinderen. Hier komt uit voort dat kleine kinderen geen 
bekering nodig hebben. Ze zijn onschuldig en aanvaardbaar voor God zoals ze zijn zonder bekering. 

Lees Matteus 19:13-14 
30* Wat zei Jezus over de kleine kinderen die tot Hem werden gebracht? Antwoord: Hij zei dat voor zodanigen het 
__________________ der hemelen is. 
Als het Koninkrijk van God bestaat uit hen die zoals kleine kinderen zijn, dan kunnen kinderen niet schuldig zijn aan 
zonden. Merk op dat Jezus niet vroeg dat deze kinderen zich bekeerden of zich lieten dopen. Ze waren aanvaardbaar 
zoals ze waren. 

Lees Psalm 106:37-38 
31* Wanneer afgodendienaars hun kinderen offerden aan hun afgoden, wat voor bloed vergoten zij toen? Antwoord: 
Zij vergoten __________________ bloed. 
 
God houdt kleine kinderen dus voor onschuldig. We hebben reeds bestudeerd dat ze de schuld van de zonde van Adam 
niet beëerven, noch die van hun voorouders. God houdt hen niet verantwoordelijk voor hun gedrag totdat ze groot 
genoeg zijn om het evangelie te kunnen gehoorzamen doordat ze kunnen verstaan wat nodig is. Als kinderen 
opgroeien, moeten ze worden geleerd uit het Woord in de mate dat ze het kunnen verstaan, zo kunnen ze geleidelijk 
aan groeien in kennis. Wanneer ze in staat zijn om Gods Wil te gehoorzamen met hun verstand, dan houdt God ze 
verantwoordelijk. Ze zullen uiteindelijk zondigen, net zoals allen doen. Dan geldt de leer van de Bijbel ivm bekering 
ook voor hen. 
 

Persoonlijke vragen bij les 5: 

 
Geloof jij dat het bestaan van vele denominaties aangenaam of onaangenaam is voor God? Verklaar: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Heb je de ene ware gemeente die Jezus toebehoort al gevonden? Indien ja, ben je er een deel van geworden? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Geloof jij dat babies schuldig of onschuldig zijn voor God? Verklaar : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Als je jezelf hebt bekeerd, begreep je de verbintenis echt en bedoelde je het oprecht? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

Persoonlijke notities bij les 5: 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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Bekering van zonde deel 6 

 

De keuze 

1. Bereken de kosten 

We hebben geleerd dat een getrouw leven noodzakelijk is na de bekering om uiteindelijk het eeuwig leven te 
ontvangen. Dit betekent dat er een zeer reële mogelijkheid bestaat dat iemand die christen wordt, afvalt en verloren 
gaat. 

Lees Matteus 13:3-8,18-23 
1* Wat veroorzaakt de val van mensen die zoals het zaad op de steenachtige plaatsen zijn (vs 20-21)? Antwoord: Zij 
vallen wanneer er  _____________________ komt terwille van het woord. 
2,3* Wat veroorzaakt de onvruchtbaarheid van mensen die zijn zoals in doornen gezaaide (vs 22)? Antwoord: Ze 
worden onvruchtbaar omdat het woord wordt verstikt door de zorg van de  ______________ en het bedrog van de 
________________. 
De bijbel waarschuwt in vele verzen dat afval van het geloof en alsnog voor eeuwig verloren gaan een bestaand gevaar 
is voor een kind van God. Zie Johannes 15:1-6; Romeinen 8:12-17; Galaten 5:1-4; 6:7-9; 1 Korintiërs 9:25-10:12; 
Hebreëen 3:6, 11-14; 4:9-11; 6:4-8; 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22. Aan de andere kant bemoedigt de bijbel ons dat we God 
succesvol kunnen dienen. 

Lees 1 Korintiërs 10:13 
4,5* Welke belofte geeft God ons voor de verzoekingen in ons leven? Antwoord: God zal niet gedogen dat gij boven 
_________________ wordt verzocht, en met de verzoeking zal Hij ook voor de _______________ zorgen. 

Lees Efeziërs 6:10-18 
6* Wat kan de geestelijke wapenuitrusting van God voor ons doen? Antwoord: Als we de gehele uitrusting aandoen dan 
kunnen we ______________________ in de boze dag. 
Hoewel afval een bestaand gevaar is, is het niet noodzakelijk. God heeft in alles voorzien wat we nodig hebben om 
trouw te blijven en om het eeuwig leven te ontvangen. Dus de keuze of we wel of niet trouw blijven, hangt uiteindelijk 
af van hoe toegewijd we zijn aan God en aan Zijn wil. Zie 1 Petrus 5:8-9; Filippenzen 4:13; Jacobus 4:7. 

Lees Lucas 14:25-33 
7* Wat moest de bouwer eerst doen in het voorbeeld van de toren? Antwoord: Voor hij begon te bouwen, moest hij eerst 
gaan zitten en de kosten __________________ om te zien als hij het werk kon voltooien. 
Jezus beschrijft hier de grote offers die het dienen van God met zich meebrengen. We kunnen onze bezittingen 
verliezen, onze geliefden, of zelfs ons leven wanneer we Hem dienen ("haat" betekent hier dat we de opgenoemde 
voorbeelden meer dan Jezus zouden liefhebben). Jezus vraagt van ons dat we Hem op de eerste plaats zetten en Hem 
gelovig dienen, welke ontberingen het leven ook met zich meebrengt. 
Een grote opoffering is nodig om God te dienen. Afval is zeker mogelijk, maar we kunnen God succesvol dienen als we 
waarlijk toegewijd zijn. Gezien dit alles waar is, moeten we voor we beslissen een christen te worden, eerst overdenken 
als we wel of niet bereid zijn de offers te maken die nodig zijn. We zullen nooit op voorhand weten welke problemen we 
zullen tegenkomen, maar we moeten met een oprecht hart evalueren of we wel of niet in de boodschap van de bijbel 
geloven en bereid zijn welk noodzakelijk offer dan ook te maken. 
Als je deze evaluatie maakt, moet je echter niet alleen bedenken wat de kost is om God te dienen, maar ook wat de kost 
is om God niet te dienen. We moeten de voordelen tegen de nadelen afwegen. Bedenk zowel de zegen van het dienen 
evnenals de strijd die je moet voeren. Kijk daarom eens naar het volgende punt. 

2. De gevolgen van de keuze  

              A. De keuze om geen kind van God te worden 

Bekering is noodzakelijk om vergeving van zonden te verkrijgen. Bedenk nu dan eens de toestand van hen die voor 
God oud genoeg zijn om verantwoordelijk te zijn voor hun daden, maar die het evangelie niet hebben gehoorzaamd. 

Lees Romeinen 6:23 
8* Wat is het loon of het gevolg van de zonde? Antwoord: Het loon van de zonde is de __________. 
Dit is de eeuwige dood, in tegenstelling tot het eeuwige leven dat Christus ons wil geven. Maar als we niet tot Hem 
komen om het eeuwig leven te ontvangen, dan zullen we de eeuwige dood ontvangen. 

 

Lees Romeinen 2:8-9 
9* Wie wacht er toorn, gramschap, verdrukking en benauwdheid? Antwoord: Dit is het lot voor hen die het 
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___________ bewerken. 

Lees 2 Tessalonissenzen 1:8-9 
10* Wanneer Jezus wordt geopenbaard van de hemel, wat zal er dan gebeuren met hen die het evangelie niet hebben 
gehoorzaamd? Antwoord: De Here zal in vlammend vuur straf uitoefenen over hen en ze zullen boeten met een 
_______________ verderf. 

Lees Matteus 25:41,46 
11,12* Wat zal het lot zijn van hen die niet aanvaardbaar worden bevonden bij het oordeel? Antwoord: Zij zullen naar 
het eeuwige __________ gaan, dat bereid is voor de satan en zijn engelen (vs 41);  zij zullen dus in de eeuwige 
________________ zijn, terwijl de rechtvaardigen in het eeuwige leven zullen zijn (vs 46). 

Lees Psalm 38:3-8 
13* Wat maakte dat David zich zo vreselijk voelde? Antwoord: Er was geen gezondheid  in zijn gebeente (rust) 
omwille van zijn ______________. 
Merk op dat schuldgevoel een zware last is in dit leven, zelfs nog voor we onze eeuwige toekomst tegemoet gaan. Het 
zorgt ervoor dat we angst hebben voor de dood en het oordeel. We voelen ons schuldig en weten dat de Here ons niet 
aanvaardt als één van de Zijnen. We zijn vervreemd van Hem zoals vijanden door onze zonden. We kunnen 's nachts 
wakker liggen en ons zorgen maken over de toekomst, en daar hebben we dan ook alle reden toe! 

Lees Openbaringen 20:11-15; 21:8 
14* Waar zullen mensen zijn na het oordeel als ze schuldig zijn bevonden aan zonde en niet in het boek des levens 
staan geschreven? Antwoord: ze zullen in de ____________________ zijn, dit is de tweede dood. 

              B. De beloningen voor het trouw dienen van God. 

Hoewel het lot van zondige mensen vreselijk is, is het niet nodig dat ook maar iemand daar naartoe gaat. De bijbel leert 
ons dat mensen vergeven kunnen worden door het bloed van Jezus. Zij die dit doen en trouw blijven, zullen het loon 
van de rechtvaardige krijgen. Maar zij die niet gehoorzamen, zullen deze eeuwige beloning mislopen. 
We hebben reeds geleerd dat de rechtvaardigen het eeuwig leven zullen beërven, terwijl zonderen  in de eeuwige straf 
zijn - Matteus 25:46; Romeinen 6:23. Kijk ook eens naar andere passages die spreken over de zegen die God beloofd 
heeft aan de rechtvaardigen: 
 

Lees 1 Petrus 1:3-5 
15* Tot welke hoop heeft Gods barmhartigheid de mensen doen wedergeboren worden? Antwoord: We zijn 
wedergeboren tot een levende hoop, een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, weggelegd in de 
_________________. 

Lees 1 Tessalonissenzen 5:9-10 
16* Welk loon heeft God weggelegd voor hen die redding vinden door Jezus? Antwoord: Hij stierf voor ons zodat wij 
_________________ met Hem zouden leven. 
Merk op dat 4:17 zegt dat we altijd met de Here zullen zijn. Gezien Hij in de hemel is, zal het loon voor de getrouwen 
zijn om altijd bij Hem te zijn in de hemel. 

Lees Efeziërs 1:3 
17* Met wat heeft God Zijn kinderen gezegend? Antwoord: Zij zijn gezegend met allerlei geestelijke _____________ 
in Christus. Net zoals de onrechtvaardigen lijden door schuld en angst in dit leven, nog voor het eeuwig oordeel komt, 
net zo zullen de rechtvaardigen zegeningen ontvangen, rust en hoop in dit leven nog voor het eeuwige leven zal 
geopenbaard worden. 

Lees Matteus 11:28-30 
18* Welke zegen belooft Jezus aan hen die tot Hem komen? Antwoord: Hij zegt dat allen die vermoeid en belast zijn 
____________ zullen vinden voor hun ziel. 

Lees Openbaring 21:4-5 
19* Welke problemen zullen er niet meer zijn als de rechtvaardigen hun beloning ontvangen? Antwoord: De dood zal 
niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite, want de eerste dingen zijn _______________________ en God 
heeft alle dingen nieuw gemaakt. 
Dit zijn enkele van de vele zegeningen die God heeft beloofd aan hen die zich bekeren en getrouw leven. Maar zij die 
zich niet bekeren zullen geen deel hebben aan deze beloften. Wanneer jij de kosten van bekering berekent, houdt dan 
rekening met de zegeningen die je zal ontvangen nadat je bent bekeert en met de kosten van de straf die je zal 
ontvangen als je je niet bekeert. 

3. De dringendheid van gehoorzaamheid. 

              A. Voorbeelden van dringendheid. 

Overdenk de volgende voorbeelden in de bijbel eens die aantonen dat je niet moet treuzelen in het gehoorzamen van het 
evangelie. Merk op in deze voorbeelden hoe vlug de mensen gehoorzaamden nadat ze de waarheid hadden geleerd en 



Bron: www.gemeentevanchristus.be   Pagina 27 van 29 Bekering van zonde 

geloofd. Vergelijk deze voorbeelden met wat hedendaagse denominaties aan de mensen leren, dat als ze willen worden 
gedoopt, ze een paar dagen moeten wachten, of zelfs weken en maanden tot er een "doopdienst" ergens in de toekomst 
is. 

Lees Handelingen 2:36-41 
20* Nadat ze het evangelie hadden gehoord en geloofd, wanneer gehoorzaamden deze mensen het evangelie? 
Antwoord: Zij die het woord aanvaarden lieten zich dopen en op die _________ werden 3000 zielen toegevoegd. 
Mensen die de boodschap verstaan en ervan overtuigd zijn, wachten zelfs niet tot de volgende dag om gehoor te geven. 

Lees Handelingen 8:35-39 
21* Welke vraag stelde de kamerling nadat hij over Jezus had gehoord? Antwoord: En terwijl zij onderweg waren 
kwamen zij bij een water en hij vroeg wat ertegen was dat hij ________________ werd. 
Merk op dat hij de noodzaak ervan inzag om te worden gedoopt. Het antwoord van Filippus laat ons zien dat hij kon 
worden gedoopt omdat hij oprecht geloofde en bereid was te belijden dat Jezus de Christus is. 

Lees Handelingen 16:30-33 
22,23* Hoelang nadat de familie van de gevangenisbewaarder het evangelie had gehoord, werden ze gedoopt? 
Antwoord: En in datzelfde ________ nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de 
zijnen ________________ dopen. 
Merk op dat deze gebeurtenis zich afspeelde na middernacht (vs 25). Toen hij de waarheid leerde, besefte de 
gevangenisbewaarder dat de doop zo dringend was dat hij niet tot de morgen wilde wachten. 

Lees Handelingen 22:16 
24* Wat vertelde Ananias aan Saul dat ons laat zien dat de doop dringend was? Antwoord: Hij vroeg waarom hij 
___________________, hij zei dat hij zich moest laten dopen om zijn zonden af te wassen. 
Al deze voorbeelden bevestigen de belangrijkheid van de doop, en laten zien waarom het dringend was. Totdat een 
persoon wordt gedoopt, is hij nog in zijn zonden. Zonden worden enkel en alleen weggewassen of vergeven wanneer 
men wordt gedoopt (Handelingen 2:38; 22:16). Hedendaagse denominaties beseffen deze dringendheid niet, omdat ze 
niet geloven dat de doop noodzakelijk is tot redding. Maar zij die de waarheid van de bijbel waarderen, zullen niet 
willen dat de doop wordt uitgesteld. 
Men moet de leringen van Gods Woord wel begrijpen en niet hals over kop zich ergens aan overgeven voordat men de 
gevolgen ervan beseft. Men behoort een echt geloof en bekering te hebben, inclusief de opgave om God getrouw te 
dienen wat de gevolgen ook mogen zijn. Men hoeft niet persé  alles te begrijpen wat Gods Woord leert - er moet nog 
veel worden geleerd na de doop (Matteus 28:19-20). Maar zo lang men uitstelt, is men nog steeds verloren in zonde. 

              B. Het gevaar van uitstel. 

Sommige mensen weten wat Gods Woord leert en ze geloven dat het waar is, maar ze stellen het uit met de gedachte: 
"ik zal wel eens gehoorzamen". Houdt daarom eens rekening met enkele passages die het gevaar aantonen van het 
uitstellen van gehoorzaamheid aan het evangelie. 

Lees Handelingen 24:24-25 
25* Wat was het antwoord van Felix toen Paulus hem het evangelie verkondigde? Antwoord: Hij vroeg Paulus om weg 
te gaan, hij zou hem laten roepen wanneer hij de ______________________ had. Voor zover we weten, heeft deze 
man het evangelie nooit gehoorzaamd. 

Lees 2 Korintiërs 6:2 
26,27* Wanneer is een aanvaardbare tijd om zich te laten behouden? Antwoord: ______ is het de tijd van welbehagen 
en nu is het de dag des __________. De enige dag dat we zeker kunnen zijn dat we het evangelie kunnen gehoorzamen 
is nu. We kunnen niet weten wat er zal gebeuren in dit leven als we niet gehoorzamen. 

Lees 1 Timoteus 4:2; Hebreëen 3:12-13 
28,29* Wat verhindert deze mensen om te gehoorzamen? Antwoord: We kunnen een boos of_______________ hart 
krijgen of we kunnen worden ______________ door de misleiding van de zonde. 
Deze problemen ontwikkelen zich geleidelijk als mensen Gods Woord negeren. Na enige tijd zal datgene wat eens 
dringend leek, niet meer van belang zijn. We worden ongevoelig en worden niet meer bewogen door de boodschap. 
Velen volgen dit patroon en gehoorzamen nooit. Dit zijn de gevaren van uitstel. 

Lees Jacobus 4:14; Spreuken 27:1 
30* Hoe wordt het leven hier weergegeven? Antwoord: Het leven is zoals een ____________ die voor een korte tijd 
verschijnt en daarna verdwijnt. Hoeveel mensen die het evangelie kenden en die de bedoeling hadden om "op een dag" 
te gehoorzamen, zijn gestorven, verloren in hun zonde? We weten niet wat er morgen gebeurt. De enige dag waar we 
zeker van zijn dat we kunnen gehoorzamen is vandaag. 

Lees Lucas 12:15-21 
31* Wat had deze rijke man gepland om met zijn leven te doen? Antwoord: Hij dacht omdat hij vele goederen had 
opgetast voor vele jaren, dat hij kon _____________, eten, drinken en vrolijk zijn. 
32* Wat gebeurde er met hem. Antwoord: Diezelfde nacht werd zijn ___________ van hem afgeëist. 
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Deze man dacht dat hij nog vele jaren had te leven, niet wetende dat hij nog maar één dag had te leven. Hij stierf in zijn 
zonden, omdat hij zijn leven niet aan God had toegewijd toen hij de kans had. 

Lees Hebreëen 9:27 
33* Wat komt er na de dood? Antwoord: Het beschikt de mens eenmaal te sterven en daarna het ____________. 
Niemand kan voorkomen dat er een einde komt aan zijn leven. We kunnen misschien maatregelen nemen om de dood 
uit te stellen, maar uiteindelijk zullen we dit leven allemaal verlaten. Dan zullen we het oordeel en ons eeuwig lot 
tegemoet gaan. Ben je er klaar voor? 

Lees 1 Tessalonissenzen 5:2-3 
34* Wat weten we over de dag dat Jezus terugkomt? Antwoord: De dag van de Heer komt als een _________. 
We weten niet alleen niet wanneer we zullen sterven, we weten ook niet wanneer Jezus terugkomt. Zelfs als we niet 
eerst sterven, is het mogelijk dat Hij op elk moment kan komen zonder waarschuwing. Als we niet klaar zijn, zullen we 
onvoorbereid zijn en zullen we niet ontkomen. 

Lees Jeremia 8:20 
35* Hoe noemt Jeremia hen die niet gered zijn toen ze kans hadden? Antwoord: De oogst is ____________, de zomer 
ten einde en wij zijn niet verlost. Er is een tijd om de oogst binnen te halen. Als we te lang wachten dan kan de oogst 
vernietigd zijn of overrijp. Dan is het te laat. Het is net zo als we in dit leven de kans hebben om gered te worden. Als 
we te lang wachten kan het te laat zijn. 

Lees Matteus 25:1-13 
36* Wat gebeurde er met de maagden die niet gereed waren toen de bruidegom terugkwam? Antwoord: De deur werd 
______________ en de Heer weigerde om hem open te doen. Hier worden zij beschreven die niet voorbereid zijn 
wanneer de Here terugkomt om alle mensen te oordelen. Het zal te laat zijn om dan nog te proberen om klaar te 
geraken. We zullen buiten gelaten worden samen met hen die de eeuwige straf krijgen (vs 41,46). 

Lees Psalm 119:60 
37* Hoe beschrijft de schrijver zijn verplichting om de Here te gehoorzamen? Antwoord: Hij haastte zich en 
_________________ niet om Gods geboden te onderhouden. Wanneer men Gods wil kent en gelooft, dan verwacht Hij 
dat we zonder oponthoud gehoorzamen! 

Lees Jacobus 4:17 
38* Als we weten goed te doen en we doen het niet, wat is dan onze toestand? Antwoord: Wanneer iemand weet goed 
te doen en het niet doet, dan is het hem tot ___________ . 
We behoren te worden gedoopt om vergeving te krijgen van onze zonden. Zolang als we de gehoorzaamheid uitstellen, 
blijven we in onze zonden. Maar dit vers laat zien dat wanneer we weten wat de Here van ons verlangt om Hem te 
gehoorzamen en we het uitstellen, dat we dan toevoegen aan onze zonden! Het feit dat we niet doen waarvan we weten 
dat we het moeten doen, is zonde! 

Persoonlijke vragen bij les 6: 

Versta je nu wat de Here leert over de vergeving van zonden? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Geloof je wat Hij erover leert? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Als je in de mogelijkheid bent om te geloven en te gehoorzamen, dan houdt de Here je aansprakelijk om dit te doen. 
Als je nog niet hebt gehoorzaamd, ben je dan bereid dit te doen, zonder uitstel? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Als je reeds bent bekeerd, leef je dan een getrouw leven? Indien niet, ben je dan bereid om hetgeen er fout is in je leven 
recht te zetten en trouw te worden? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Persoonlijke notities bij les 6: 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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