11 Grote leerstellingen van de bijbel

In dit hoofdstuk zullen we enkele grote leerstellingen van de Bijbel onderzoeken. Al deze woorden komen dikwijls voor
in de Bijbel en in Bijbelstudies. Soms lezen we ze zo dikwijls, dat we niet meer gaan nadenken over wat ze betekenen.
En het kan gevaarlijk zijn te vertrekken van een verkeerd of onduidelijk begrip van wat ze betekenen. Zelfs als we
denken nogal goed te weten wat sommige van die woorden betekenen, is het geen slecht idee deze termen af en toe eens
opnieuw van nabij te onderzoeken.. Het is altijd mogelijk iets meer erover te leren of ons huidig begrip ervan te
verrijken.
A. HET AVONDMAAL
Zoals een officiële feestdag herinnert aan bijzondere gebeurtenissen, is het Avondmaal een herinneringsmaaltijd,
waarbij de Christenen belangrijke gebeurtenissen uit het verleden herdenken (1 Korintiërs 11:23-26). Vandaag
gebruiken Christenen het Avondmaal om te gehoorzamen aan Jezus' verzoek en aldus Zijn dood op het kruis te
herdenken. Het brood stelt het lichaam van Jezus voor en de wijn of druivensap Zijn bloed. Die gebeurtenissen worden
herdacht, omdat het daardoor is dat God ons vergeven heeft en de Gemeente heeft opgericht. Drie andere punten zijn
belangrijk. Ten eerste, het Avondmaal is niet alleen een terugblik op Jezus' dood. We eten het op de eerste dag van de
week (Handelingen 20:7), de dag waarop Jezus uit het graf werd opgewekt (zie Opstanding). We weten dat Jezus
opgewekt werd en nog altijd leeft en met die maaltijd verheerlijken we Zijn opstanding, zowel als Zijn dood.
Ten tweede, gebruiken de Christenen het Avondmaal samen. Wij zijn Gods familie en hebben elkaar lief (1 Korintiërs
10:17). Ten derde, wanneer we het Avondmaal eten kijken we verlangend uit naar de tijd, wanneer Jezus zal terugkeren
en bij Zijn familie zal zijn (1 Korintiërs 16:22).
B. CHRISTUS
Het woord 'Christus' komt van het Grieks, 'christos', dat betekent 'gezalfde' (zie Messias). Vroeger werden koningen en
andere belangrijke mensen 'gezalfd' (1 Samuël 10:1, 16:1-13) om aan te tonen dat ze speciaal werden uitgekozen door
God. Jezus wordt de Christus genoemd, omdat Hij Gods uitverkoren Zoon is, door wie God de wereld redt
(Handelingen 10:38).
C. DE DOOP
Het woord 'doop' is de vertaling van het Grieks 'baptizo', dat betekent iets of iemand 'in of onderdompelen in water.' De
eerste Christenen werden gedoopt - ondergedompeld in water - omdat ze Jezus Christus aanvaardden als Gods Zoon. De
doop wordt toegepast om te gehoorzamen aan Jezus' gebod te dopen (Mattheus 28:16-20 en Marcus 16:15-16).
Door de doop, schenken we onszelf aan God en door onze daden bevestigen we dat we niet zelfzuchtig willen leven,
maar zoals Christus het wil. Bij het dopen gebeuren er 4 belangrijke dingen. Ten eerste, worden onze zonden door God
weggenomen. De schuld van voorbije slechte daden wordt vergeven - weggewassen - door de doop (Handelingen 2:38).
Ten tweede, komt de Heilige Geest van God, dezelfde Geest die Jezus uit het graf liet opstaan, in ons wonen (Romeinen
8:11 en Handelingen 2:28) (zie ook 'Opstanding' en 'Heilige Geest'}. De Geest die in de Christen leeft, helpt hem in zijn
dagelijkse leven, geeft hem de sterkte niet te zondigen en helpt hem tot God te bidden (Romeinen 8:26). Ten derde,
wordt de gedoopte persoon bij de doop bij de Gemeente gevoegd. Het wordt zijn nieuwe familie van broeders en
zusters. Ten vierde, wordt de doop de 'nieuwe geboorte' genoemd en de Christen 'een nieuwe schepping' (2 Korintiërs
5:17) niet alleen omdat de gedoopte persoon in een nieuwe familie wordt geboren, maar ook omdat hij bij de doop zijn
leven herbegint. In die zin is het belangrijk in te zien dat de doop geen einde, maar een begin is van het nieuwe
opwindende leven van de Christen met God en de mensen.
D. EREDIENST
Eren is dienen. Wanneer we God eren, dienen we Hem. We eren God op twee manieren. Ten eerste eren we God,
wanneer we elke dag leven zoals God het wil en Hem welgevallig zijn (Romeinen 12:1-2). Ten tweede, eren we God
wanneer we met onze familie en anderen samenkomen om God te eren met het zingen van liederen, het lezen uit de
Bijbel en door tot Hem te bidden.
E. HET EVANGELIE
Dit woord betekent 'goed nieuws'. Het Christelijke Evangelie is het goede nieuws van wat God voor ons gedaan heeft
door Zijn Zoon, Jezus. Jezus heeft ons Gods liefde getoond door Zijn leven en Zijn dood op het kruis, waaraan Hij stierf

Praktische gids

Bron: www.gemeentevanchristus.be

voor onze zonden (zie 'Kruisiging'). Verder toont Zijn opstanding (zie 'Opstanding') ons Gods macht en liefde, die de
dood en de zonde overwint. Het Evangelie is goed nieuws, omdat het ons vertelt dat God ons liefheeft, ons vergeving
schenkt, en ons ook uit net graf zal opwekken, om voor eeuwig met Hem te leven.
F. GEBED
Bidden is communicatie hebben met God. Dikwijls denken mensen dat het gebed vooral bedoeld is om God gunsten te
vragen. Vragen is echter slechts een deel van het gebed, net zoals het maar een deel is van gesprekken met onze
vrienden. Bidden omvat ook God eren, Hem bedanken, ons onderwerpen aan Zijn wil en Hem onze vergissingen
vertellen. Omdat Hij ons liefheeft wenst God dat we met Hem zouden praten. En omdat Hij ons liefheeft, beantwoordt
Hij onze gebeden ook.
G. GELOOF
Geloof is een van de hoofdthema's in de Bijbel. Geloof betekent ongeveer hetzelfde als 'vertrouwen.' Wanneer we in
iemand geloven, vertrouwen we die persoon. Kinderen geloven in hun ouders, omdat ze weten dat hun ouders hen
liefhebben. Zo ook geloven we in God en vertrouwen we Hem, zowel als Jezus, omdat we Gods liefde voor ons kennen.
De Bijbel vertelt ons over Gods liefde voor ons en dat Hij wil dat we in Hem vertrouwen zouden hebben. Dat betekent
echter niet dat we God altijd zullen begrijpen. Een klein kind verstaat misschien niet waarom het niet op straat mag
spelen. En wij verstaan misschien ook niet altijd Gods wil, maar we weten dat Hij ons liefheeft en we vertrouwen Hem.
We vertrouwen erop, dat Hij voor ons zal zorgen en de beloften zal houden, die Hij ons deed. Wanneer we spreken over
'het geloof' dan bedoelen we daarmee de waarheid die God ons gegeven heeft (Judas 3).
H. DE GEMEENTE
De Gemeente is een groep mensen, die door God werden samengebracht. De Gemeente is geen gebouw, alhoewel we
soms spreken van 'de Gemeente' om het gebouw aan te duiden waar Christenen samenkomen voor de eredienst. De
Gemeente werd door Christus gesticht en ze dient Hem (en ook God) door het Evangelie te prediken, erediensten te
houden, anderen te helpen en een liefdevol leven te leiden.
I. GENADE
Het woord 'genade' mag verstaan worden als liefhebbende goedheid. Genade beschrijft de wijze, waarop God ons
liefheeft. Gods genade moet duidelijk begrepen worden als een liefde tot de mensen die blijft bestaan, ook wanneer de
mensen ondankbaar zijn en zich tegen Hem keren. We zouden kunnen zeggen dat Gods genade onverdiende liefde is.
God heeft ons lief, ook al verdienen we Zijn liefde niet.
Gods genade is nog verbazender, wanneer we vaststellen dat Hij ons niet liefheeft omdat we goed of verdienstelijk zijn.
Hij houdt van ons opdat we goed zouden worden. De hele Bijbel is het verhaal van Gods genade, van Zijn trouwe,
liefhebbende goedheid. Het hoogtepunt van dit verhaal is de dood van Jezus, (zie 'Kruisiging') waar Gods genade heel
duidelijk word: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft" (Johannes
3:16).
J. DE HEILIGE GEEST
De Heilige Geest is de kracht, waardoor God vele van Zijn grote daden verricht. Het was door de Geest dat God het
heelal schiep (Genesis 1:2). De grote leiders van Israël - Richters, Koningen en Profeten - kregen allen kracht en
instructies van Gods Heilige Geest. De Heilige Geest was echter vooral werkzaam in het leven van Jezus, in Zijn
onderricht en Zijn vele grote mirakels. Het was Gods Geest, die Jezus uit het graf heeft opgewekt (Romeinen 8:11) .
Vandaag doet de Geest vele dingen in de Gemeente. Hij werkt wanneer het goed nieuws (zie 'evangelie') word gepredikt
(1 Thessalonissenzen 1:5 en 1 Korintiërs 2:4). De Geest is ook werkzaam wanneer iemand gedoopt wordt, (zie 'doop').
De Geest komt in de gedoopte wonen. De Gemeente ontvangt sterkte en wijsheid van de Geest en Hij woont in de
Christenen om hen te helpen te leven, zoals God het wil (Efeziërs 3:16).
K. DE KRUISIGING
Het woord 'kruisiging' komt natuurlijk van het woord 'kruis.' De kruisiging is de wijze, waarop Jezus vrijwillig de straf
voor de zonden van alle mensen op Zich nam. De Kruisiging toont ons de liefde van God en Christus tot ons, een liefde
die zo groot was, dat Hij bereid was onverdiende pijn en de dood te lijden. De kruisiging is een onderdeel van het
Christelijke goede nieuws (zie 'Evangelie'), omdat daaruit Gods grote liefde en vergevingsgezindheid blijkt.
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L. LIEFDE
Liefde is de basis van het Christelijke geloof. God zelf is liefde (1 Johannes 4:8) en heeft door het leven en de dood van
Jezus Christus bewezen dat Hij ons liefheeft (1 Johannes 4:9-10). Jezus toont Gods liefde, omdat Hij bereid was iets te
geven, tot Zijn leven toe, voor ons welzijn (Romeinen 5:6-8). Omdat God en Jezus ons zo lief hebben gehad, moeten we
de andere mensen liefhebben (1 Johannes 4:11). In feite is dit onze belangrijkst taak (Romeinen 13:8-10 en 1 Korintiërs
1:1-13). Liefde is echter niet gewoonweg een gevoel, zoals de vreugde, die we ervaren met onze familie en onze
vrienden. Liefde is de manier, waarop we handelen tegenover andere mensen. In die betekenis is liefde vriendelijk en
hulpvaardig zij: voor andere mensen doen, wat we zouden willen dat zij voor ons doen (Lucas 10:25-37).
M. MESSIAS
'Messias' is het Hebreeuwse woord dat, betekent 'de gezalfde (zie 'Christus'). In het Oude Testament werden priesters,
profeten en koningen allen door God gezalfd voor hun opdracht. De term 'Messias' kwam echter later om diegene aan te
duiden, die verwacht werd om Gods vrede en redding voor alle mensen te brengen. Het Nieuwe Testament vertelt ons
de komst van de langverwachte gezalfde of Messias. Hij is Jezus van Nazareth (Lucas 4:16-21 en Handelingen 4:17).
N. DE OPSTANDING
Het Nieuwe Testament vertelt ons dat God Jezus uit het graf opwekte na de kruisiging. Het woord 'opstanding' duidt
deze gebeurtenis aan. De opstanding van Jezus gebeurde op een zondag en daarom vergaderen de Christenen op
zondag, de eerste dag van de week, om God te eren. Opstanding is ook de gebeurtenis, waar alle Christenen naar
uitkijken: hun eigen opstanding uit de dood. Omdat Christus uit de dood opstond, weten ze dat God ook hen na hun
dood zal opwekken om eeuwig met Hem te leven.
O. DE SCHEPPING
De bijbel vertelt ons dat God de hemel en de Aarde schiep en alles wat erop is en ook de mensen (Genesis 1 en 2). De
aarde is goed omdat God ze schiep. Zolang ze gebruikt wordt op de manier, die God bedoelde, blijft ze goed. Het feit
dat God alles geschapen heeft leert ons ook dat God niet Aanwezig is in de sterren of in de bergen zoals vele primitieve
volkeren geloofden. God heeft alles gemaakt en daarom is Hij gescheiden van de Schepping. Daarbij komt nog dat alles
God toebehoort. God heeft de mens gemaakt om Hem te helpen zorg te dragen voor de Schepping, om ze te gebruiken
en te beschermen op de wijze, waarop God dit wil.
P. VERBOND
'Verbond' betekent een overeenkomst tussen twee partijen. De personen die bij een verbond betrokken zijn, beloven
elkaar trouw te zijn, maar ook de andere persoon altijd te eren, in gedachten, woorden en daden. Het huwelijk
bijvoorbeeld is een verbond tussen twee mensen, die elkaar iets beloven voor het leven. Net zoals man en vrouw elkaar
een ring geven om te tonen dat ze een verbond gesloten hebben, gebruiken mensen, die in de Bijbel een verbond
gesloten hebben ook uiterlijke tekens om te tonen, dat er een overeenkomst, gesloten werd. In Genesis 31:16-17 lezen
we dat een grote steenhoop werd aangelegd om te tonen dat er een verbond of overeenkomst werd gesloten tussen twee
mannen.
Verbonden worden niet alleen tussen mensen gesloten, maar ook tussen de mensen en God. Een verbond met God ging
ook gepaard met uiterlijke tekens. Zo werden er bijvoorbeeld dikwijls speciale maaltijden gegeten om te kennen te
geven, dat er een verbond of overeenkomst met God werd gesloten (Exodus 24:3-11).
De twee delen van de Bijbel - het Oude en het Nieuwe Testament - verwijzen naar twee verschillende verbonden, die
God met de mensen gesloten heeft (2 Korintiërs 3:6-18). Door Mozes sloot God een verbond met de joden. Door Jezus
heeft God een nieuw verbond gesloten met ons. Daardoor vergeeft Hij onze zonden en roept Hij ons op Hem lief te
hebben en te gehoorzamen. Tekenen van dit verbond zijn het Avondmaal en de doop.
Q. ZONDE
Zonde is zich tegen God keren en weigeren Zijn wil te doen. God, die ons geschapen heeft, weet wat goed is voor ons.
Hij houdt van ons en wenst alleen het beste voor ons. Zondigen is dit ontkennen of vergeten. Net zoals bloemen zonder
water verwelken, doen we ons schade aan wanneer we ons afkeren van God, de bron van het leven, en voor de zonde
kiezen.
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