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Geloofsbelijdenis van 
Stichting Deltacursus 

Een discipelschapstraining om 
christenen toe te rusten voor het 
werk in zijn dienst, tot opbouw 
van het Lichaam van Christus 
(Efeziërs 4:11-16) 

GOD 

De God van de Bijbel is één God — één goddelijk wezen — 
die Zich in zijn wezen innerlijk onderscheid als de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader, God de Zoon 
en God de Heilige Geest hebben één en hetzelfde goddelijke 
wezen en zijn gelijk in macht en heerlijkheid, maar hebben 
verschillende en toch harmonieuze taken in het grote werk 

van de schepping, de verlossing en het oordeel. God is 
eeuwig, alomtegenwoordig, almachtig, alwetend en oneindig 
volmaakt (volkomen heilig en rechtvaardig en liefdevol) in 
natuur, eigenschappen en doel. Hij is hoog verheven en toch 
vernedert Hij Zichzelf in Jezus Christus door Zich aan 
mensen te openbaren en persoonlijk met hen om te gaan. 

God: Deut 6:4; Lev 19:2; Jes 5:16; Jes 40:1-31; 1 Tim 6:15-16.  
Drie-eenheid: Mat 3:16-17; Mat 28:18-20; Joh 14:6-27; 1 Kor 8:6; 2 Kor 13:14; Gal 4:4-6; Ef 2:12-13,18.  
Wezen: Tit 2:13; Hand 5:3-4; Rom 8:9-10.  
Taken: Kol 1:15-16; Heb 1:1-5; Mat 11:25-30 

JEZUS CHRISTUS 

Jezus Christus is van eeuwigheid één met God de Vader. 
God met zijn goddelijke natuur nam in Jezus Christus ook 
de menselijke natuur aan doordat de Heilige Geest de 
menselijke natuur van Jezus Christus verwekte in de maagd 
Maria. Jezus Christus is dus waarachtig God en waarachtig 
mens — twee naturen verenigd in één persoon, de God-
mens. Hij is God die van buiten zijn schepping binnen zijn 
schepping getreden is en die van buiten de menselijke 
geschiedenis binnen de menselijke geschiedenis getreden is. 
Jezus Christus is gekomen om God en zijn plan te 
openbaren, om gelovigen te verlossen en om ongelovigen te 
oordelen. 
Jezus Christus leefde een volkomen zondeloos leven. Hij 
stierf aan het kruis, als Rechtvaardige voor onrechtvaardige 
mensen, als een plaatsvervangend zoenoffer. Alle mensen, 
die in Jezus Christus geloven, worden uit genade volkomen 

gerechtvaardigd op grond van zijn volbrachte verlossings-
werk. Jezus Christus is de enige weg van de mens tot God 
en tot verlossing. Hij werd begraven, verrees uit de dood op 
de derde dag en vaarde in zijn verheerlijkte lichaam op naar 
de hemel. Hij heeft de beslissende overwinning over de 
satan voor zijn mensen behaald en vestigde zijn koninkrijk 
onder hen. 
Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van God de Vader 
als Middelaar tussen God en mensen. Als onze Hoge 
Priester doet Hij voorbeden voor ons. Als onze Laatste en 
Grootste Profeet spreekt Hij nu tot mensen door zijn 
Woord (de Bijbel) en door zijn Geest in overeenstemming 
met zijn Woord. Als onze Hoogste Koning zet Hij de 
vestiging van zijn koninkrijk voort in ons persoonlijke en 
gemeenschappelijke leven en in deze wereld. 
De Heer Jezus Christus zal terugkeren in heerlijkheid. 

God-mens: Joh 1:1-18; Mat 1:18-23; Luk 1:26-37; Mat 16:15-17; Mat 26:63-64; Hand 2:22-36; Rom 8:3, 32-34;  
Gal 4:4-5; Fil 2:5-11; Kol 1:15; Kol 2:9.  

Leven op aarde: 1 Joh 1:1-3; Heb 4:15; Kol 2:12-22; 1 Pet 3:18; Rom 3:21-26; Rom 5:1,9-11; Ef 2:8-9; Joh 14:6;  
Hand 4:12; 1 Joh 4:2-3,15; 1 Kor 15:3-4; Hand 1:9-11; Mat 12:28-29; Joh 12:31-32.  

Heerser vanuit de hemel: Ef 1:20-22; Heb 7:22-28; Heb 9:24-28; Hand 3:22-23; Heb 1:1; Mat 28:18; Openb 1:5. 

DE HEILIGE GEEST 

De Heilige Geest is waarachtig God. Hij is de Geest van 
God en de Geest van Jezus Christus. Hij werd uitgestort 
over gelovigen om hen wedergeboren te laten zijn, om hen 
te verzegelen als Gods eigendom en hen samen te binden tot 
de Gemeente, het Lichaam van Christus, waarin Hij 
effectief werkzaam is. Hij woont in de gelovigen, leidt hen 

in de hele waarheid, zoals die in Jezus Christus is, heiligt 
hun karakter en rust hen toe met wijsheid, geestesgaven en 
kracht. Hij overtuigt de mensen in de wereld van zonden, 
gerechtigheid en oordeel. En Hij verheerlijkt Jezus Christus 
in de Gemeente en in de ervaring van gelovigen. 

God: Joh 4:24; Rom 8:9-10; Joh 7:37-39; 14:16-18; Hand 2:33.  
Functies in de gemeente: Joh 3:3-8; Hand 15:7-9; 1 Kor 12:13; 1 Kor 6:19-20; Joh 16:13-15; Rom 8:1-27; Gal 3:6-14;  

Gal 4:6; Ef 1:17-19; 1 Tes 4:7-8; 2 Tes 2:13-14; 1 Joh 3:24; 1 Joh 4:13. Rom 12:6-8; 1 Pet 4:10-11; Hand 1:8.  
Functies in de wereld: Joh 16: 8-10. 
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DE BIJBEL 

De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en Nieuwe 
Testament, de 66 canonieke boeken. De Bijbel is onfeilbaar 
zoals het in de oorspronkelijke talen geopenbaard werd. Alle 
woorden in de Bijbel zijn door God geïnspireerd en zijn 
door zijn profeten en apostelen uitgesproken en opgetekend 

toen zij door Gods Geest geleid werden. 
De Bijbel is de volledige openbaring van de wil van de enige 
God aan alle mensen in de geschiedenis. De Bijbel is de 
enige en onfeilbare bron van inspiratie en gezag voor wat 
alle mensen behoren te geloven en hoe zij behoren te leven. 

Boeken: 2 Pet 3:1-2,15-16.  
Inspiratie: 2 Tim 3:15-17; 1 Pet 1:10-12; 2 Pet 1:20-21.  
Verlichting: Mat 22:29; Luk 24:25-27,44-45.  
Gezag voor leer en leven: Jer 23:16,21-22; Joh 8:31-32; Joh 10:35b; Joh 14:21,23,26; Joh 17:17; 1 Kor 15:3-4; 1 Tes 4:1-2;  

1 Tim 3:15-16; Openb 22:18-19. 

DE MENSHEID 

Mensen werden oorspronkelijk naar het beeld en de 
gelijkenis van God geschapen als rationele, morele en 
geestelijke wezens. 
Door de ongehoorzaamheid van de vertegenwoordiger van 
alle mensen, Adam, is de zonde en dood in het menselijke 
geslacht binnengetreden. 'Zonde' betekent Gods doel en 
standaard missen, Gods geboden overtreden, tegen God 
rebelleren, en Gods woorden en waarheid verdraaien of niet 
geloven. Alle mensen worden met een zondige natuur 
geboren, zijn ontaard, verdorven en alleen geneigd tot het 
kwade. Van nature zijn alle mensen van God gescheiden en 

niet in staat een geestelijk leven te leiden. Van nature zijn 
alle mensen zondig en blijven als slaven van de zonde in de 
zonde liggen. 
Van nature zijn alle mensen geestelijk dood, staan zij onder 
Gods toorn (heilige verontwaardiging), zullen zij lichamelijk 
sterven en na de dood geoordeeld worden. 
Mensen kunnen alleen gered worden door het zoenoffer van 
Jezus Christus aan het kruis. Maar mensen, die niet geloven 
in het evangelie en ongehoorzaam blijven aan Jezus Christus 
zullen gestraft worden met een eeuwig lijden in de hel, ver 
van de heerlijke tegenwoordigheid van God. 

Gelijkenis van God: Gen 1:27.  
Zondeval: Rom 5:12-14,17-19; 1 Kor 15:21-22.  
Zondige natuur: Ps 51:7; Job 14:4; 15:14; Gen 6:5; Jer 17:9-10; Mar 7:21-23; Rom 7:5; Rom 8:7-8.  
Zonde doen: Joh 8:34-36; Rom 1:18-32; Rom 3:10-12,23; Rom 14:23; 1 Joh 3:6-10; 1 Joh 4:3.  
Gevolgen: Jes 59:1-2; Ef 2:1; Rom 6:23; Joh 3:18;36; Heb 9:27; Mat 25:46; 2 Tes 1:8-9; Openb 21:8. 

VERLOSSING 

God is absoluut soeverein is zijn scheppingsplan en 
verlossingsplan. Wat Hij besluit, voert Hij uit. Hij kiest 
mensen tot behoudenis, heiliging en geloof. Ook het geloof 
wordt uit genade geschonken. Het verlossingswerk dat Hij 
begint zal Hij ook voortzetten en voleindigen. 
God bewerkt verzoening, wedergeboorte, rechtvaardiging, 
verlossing, bevrijding, heiliging en verheerlijking alleen in en 
door Jezus Christus. Jezus Christus verwerft tijdens zijn 
eerste komst verzoening en verlossing in de plaats van 
gelovigen. De verworven weldaden van Jezus Christus 
worden daarna door de Heilige Geest toegepast in de levens 
van gelovigen. Jezus Christus is de enige Verlosser, omdat 
God Hem daarvoor uitgekozen heeft, omdat Hij mens 
geworden is, omdat Hij volkomen zondeloos geleefd heeft 
en omdat Hij vrijwillig voor de zonden gestorven is. 

De heilige en rechtvaardige toorn van God wordt alleen 
verzoend en afgeweerd door het volmaakte zoenoffer van 
Jezus Christus in de plaats van ontelbare gelovigen. 
Verlossing van zonde, schuld, schande, verslaving aan de 
zonde, straf, ziekte, boze machten en zinloosheid wordt dus 
mogelijk gemaakt door Gods barmhartigheid, genade en 
liefde, die Hij bewees door Jezus Christus aan allen, die in 
Jezus Christus geloven. Alle mensen, die zich bekeren en 
gaan geloven in Jezus Christus, ervaren dat zij wedergeboren 
door de Heilige Geest zijn, weten dat zij volkomen 
gerechtvaardigd in Gods ogen zijn, hebben de gave van het 
eeuwige leven ontvangen, zullen nooit verloren gaan, zijn de 
kinderen van God en zijn verbondsvolk en zullen in de 
toekomst zichtbaar in zijn tegenwoordigheid wonen. 

Uitverkiezing: Jes 14:24,27; Mat 11:25-27; Joh 6:44; 15:16; 17: 2,6,9,12; Hand 13:48; Rom 8:29-30; Rom 9:6-18;  
Rom 11:4-6; Ef 1:4; 2 Tes 2:13-14; 2 Tim 1:9-10; Fil 1:6; 2:12-13; 2 Tim 2:19.  

Jezus Christus de enige Verlosser: Jes 43:10-12; Joh 14:6; Hand 4:12; 1 Tim 2:5-6; 1 Pet 1:20; Fil 2:5-8; Heb 7:28; Joh 10:18.  
Verzoening: Mar 10:45; Joh 10:11; Rom 5:6-11; 1 Pet 1:18-19; 1 Pet 3:18; Openb 7:9.  
Genade en geloof: Hand 13:48; 16:14; Hand 18:27; Ef 2:8-9; Fil 1:29; 2 Pet 1:1.  
Wedergeboorte: Joh 3:3-8; Tit 3:3-8; Mat 3: 11-12; Hand 11:14-18; Hand 15:7-9.  
Rechtvaardiging: Rom 5:1-2,17-19; Hand 13:38-39.  
Zekerheid van eeuwig leven: Joh 5:24; Joh 6:37; Joh 10:28; Joh 17:12; Fil 1:6; 1 Joh 5:11-13.  
Gods gemeente en volk: Hand 20:28; Gal 3:26-29; 1 Kor 12:12-13; 1 Pet 2:9-10.  
Verheerlijking: Fil 3:20-21; 1 Joh 3:1-3; Joh 14:2-3; Openb 21:27.  
Menselijke verantwoordelijkheid: Mar 1:15; Hand 3:19; Joh 1:12-13; Joh 3:16; Ef 2:8-10; Gal 3: 26-29; Joh 14:1. 



©Stichting Deltacursus, 2000–2010  Geloofsbelijdenis 3 

HEILIGING 

De eenmalige rechtvaardiging en de voortgaande heiliging 
zijn onafscheidelijk van elkaar. Rechtvaardiging is een gees-
telijke positie. Heiliging is een geestelijke positie en 
voortschrijdend proces. Door Gods genade is de gelovige 
van alle zonden in het verleden, heden en de toekomst 
gerechtvaardigd. Hij is ook van de verslavende macht van 
zijn zondige natuur, van de zondige wereld en van de wereld 
van satan bevrijd, zodat hij het nieuwe leven kan, wil en zal 
uitleven. 
De zondige natuur blijft echter in gelovigen voortbestaan en 
dat veroorzaakt geestelijke strijd. Het is Gods wil dat alle 
gelovigen heilig leven en met de Heilige Geest vervuld 

blijven. Dat is: steeds in overgave en toewijding aan Jezus 
Christus als Heer leven, de werken van hun zondige natuur 
blijven doden en in plaats daarvan vruchten van de Heilige 
Geest dragen. 
Gelovigen worden pas volkomen heilig (zondeloos) wanneer 
zij lichamelijk sterven en Jezus zien. Deze zekerheid 
motiveert hen nu al te wandelen door de Geest, door de 
Geest de werken van de zondige natuur te doden en zichzelf 
voortdurend van zonden te reinigen. Door de Heilige Geest 
ontvangen zij het vermogen om God lief te hebben met hun 
hele hart, ziel, verstand en kracht, om heilig te leven en 
effectief te dienen. 

Rechtvaardiging en heiliging: 1 Kor 1:30-31; Rom 6:1-23.  
Geestelijke strijd: Gal 5:17.  
Gods wil: Mar 12:30-31; Ef 5:10,15-21; 1 Tes 4:3,7; Tit 2:11-14; 1 Pet 1:15.  
Door de Geest heilig leven: Gal 5:13-26; Rom 8:13; 1 Pet 2:11-12; 1 Joh 1:5-2:2; 1 Joh 2:3-6,15-17; 1 Joh 3:1-3.  
Liefhebben: Mar 12:30-31; Rom 5:5; 1 Pet 4:10-11. 

DE GEMEENTE (KERK)

De ene, algemene christelijke Kerk (Gemeente) bestaat uit 
alle mensen, die geloven in de Heer Jezus Christus. Jezus 
Christus is het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Hij 
oefent zijn gezag uit door middel van zijn Heilige Geest, zijn 
Woord (de Bijbel) en de oudsten in de plaatselijke 
gemeente. 
God roept de Gemeente om uitdrukking aan haar leven te 
geven door de eenheid van de Heilige Geest te bewaren: 
eenheid in essentiële zaken, acceptatie in niet-essentiële 
zaken en liefde in alles te betonen. 

De opdracht van de Gemeente is om in de kracht van de 
Heilige Geest als Christus te wandelen en heilig te leven, het 
evangelie aan de mensen in de wereld te verkondigen, 
discipelen van alle volken te maken en barmhartigheid te 
tonen aan de zwakken, zieken, armen en verdrukten. 
De plaatselijke gemeente is een groep christenen die zich aan 
elkaar verbinden voor aanbidding, verkondiging, onderricht, 
het onderhouden van de christelijke doop en het Avond-
maal, gemeenschap in verschillende bijeenkomsten, delen 
met elkaar en dienen van elkaar en van anderen. De plaat-
selijke gemeente wordt geleid door een raad van oudsten. 

Eén wereldwijd Lichaam: 1 Kor 12:12-13; Ef 1:22-23.  
Opdracht: Mar 16:15; Mat 28:18-20; Ef 4:1-16; Hand 20:35.  
Plaatselijke gemeente: Hand 2:42; Heb 10:24-25; 1 Pet 4:10-11.  
Raad van oudsten: Hand 14:21-23; Hand 20:17,28; 1 Tim 3:1-7; Tit 1:5-9; 1 Pet 5:1-5. 

HET KONINKRIJK 

Het koninkrijk van God is Gods koningschap of 
heerschappij door Jezus Christus over alles en allen, maar 
vooral in de harten en levens van zijn mensen. Het is 
gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus 
Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest. 
Het koninkrijk van God manifesteert zich ten eerste in de 

verlossing van zijn mensen van begin tot einde 
(wedergeboorte tot opstanding), ten tweede in het tot stand 
komen van christelijke gemeenten overal in de wereld, ten 
derde in de heilzame invloed van christenen op alle 
terreinen in de wereld, en ten slotte in de volmaakte nieuwe 
hemel en nieuwe aarde. 

Koningschap: Mat 3:2-3; Mat 4:17; Mat 12:28-30; Openb 12:10-11; Luk 17:20-21; Rom 14:17;  
Manifestatie: Mar 10:24-27; Mat 16:18-19; Mat 5:14-16 en 1 Kor 14:17; Mat 25:34; Openb 11:15,18 
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DE LAATSTE DAGEN 

De laatste dag voor de niet-wedergeboren mens is wanneer 
hij tot geloof in Jezus Christus komt. Dan is hij met 
Christus gestorven en is de macht van zijn oude natuur 
gebroken (zie 2e alinea onder Heiliging). En dan is hij met 
Christus opgestaan (de geestelijke opstanding) en heeft hij 
een wedergeboren natuur gekregen. Dan heeft hij het 
eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis (tweede 
dood). 
De laatste dag voor ieder mens op deze vergankelijke aarde 
is wanneer hij lichamelijk sterft. Terwijl het lichaam van de 
gelovige naar de aarde terugkeert, wordt zijn ziel of geest 
meteen bij Jezus Christus gebracht. 
Op de Laatste Dag van deze wereldgeschiedenis, wanneer 
het grote werk van verlossing en oordeel voltooid word, zal 
Jezus Christus hoorbaar en zichtbaar in zijn verheerlijkte 
lichaam en in triomf met grote heerlijkheid naar de aarde 
terugkeren. Hij zal zijn laatste vijanden volkomen verslaan, 
alle doden tegelijk opwekken, alle mensen tegelijk in het 
Laatste Oordeel oordelen, de schepping vernieuwen en zo de 

laatste en volmaakte fase van Gods koninkrijk (de nieuwe 
hemel of het nieuwe heelal en de nieuwe aarde) realiseren. 
Hij zal het vernederde lichaam van alle gelovigen veranderen 
zodat het aan zijn verheerlijkte lichaam gelijkvormig wordt 
en het met hun geest verenigen. Bij de opstanding worden 
alleen de gelovigen in een oogwenk door de engelen 
weggevoerd om Jezus Christus in de lucht te verwelkomen 
en met verbazing te aanschouwen. Daarna, op dezelfde 
laatste dag, worden de ongelovigen ook door de engelen 
voor de oordeelstroon gebracht. Christus zal alle mensen 
oordelen: de ongelovigen tot de eeuwige straf en de 
gelovigen tot het eeuwige leven. 
Hij zal het heelal en de aarde volkomen vernieuwen en de 
gelovigen zullen voor eeuwig met Hem op de nieuwe aarde 
wonen, waar alleen gerechtigheid voor eeuwig zal heersen. 
Dit is de zalige hoop van alle gelovigen en tegelijk een 
essentiële waarheid die de gelovigen aanspoort te volharden, 
heilig te leven en getrouw te dienen. 
 

De geestelijke dood en de geestelijke opstanding: Joh 5:24-25; Rom 6:1-14; Ef 2:1-10).  
De eerste/ lichamelijke dood en de eerste opstanding: Luk 23:43; Joh 11:25-26; Joh 14:1-3; 2 Kor 5:1-9;  

Fil 1:21-24; Open 20:4-6, de eerste opstanding).  
De terugkomst: Mat 16:27; Mat 24:26-51; Mat 25:1-46; Joh 14:3; Hand 1:11; 1 Tes 4:13-5:11; 2 Tes 1:6-10;  

2 Tes 2:1-12; Tit 2:13; Openb 1:7; Openb 19:11-21.  
De lichamelijke opstanding: Joh 5:28-29; Joh 6:39,40,44 (op de laatste dag); Hand 24:15; 1 Kor 15:35-58; Fil 3:20-21.  
Het laatste oordeel: Mat 3:10-12; Mat 13:24-30;36-43 (bij de voleinding der wereld/de voltooiing van de tijd,  

Mat 13:40); 25:31-46; Openb 14:14-20; Openb 20:11-15;  
De vernieuwing van alle dingen: Hand 3:21; Rom 8: 18-23; 2 Pet 3:10-14; Openb 21:1-3.  
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Bijlage: Tekstverwijzing Geloofsbelijdenis van Stichting Deltacursus 

GOD 

God:  
Deut 6:4. 4 Luister, Israël: de H E E R , onze God, de H E E R  is 

de enige! 
Lev 19:2. 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, 

want ik, de H E E R , jullie God, ben heilig. 
Jes 5:16. 16 De H E E R  van de hemelse machten houdt het 

recht hoog, de heilige God toont zich heilig in zijn 
gerechtigheid. 

Jes 40:1-31. 1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek 
Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst 
voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele 
straf voor haar zonden uit de hand van de H E E R  heeft 
ontvangen.  
3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de H E E R  een weg door 
de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel 
verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen 
rustige dalen. 5 De luister van de H E E R  zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. De H E E R  heeft gesproken!’  
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat 
zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veld-
bloem. 7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de 
adem van de H E E R  erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord 
van onze God houdt altijd stand.  
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem 
met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees 
niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
10 Ziehier God, de H E E R ! Hij komt met kracht, zijn arm 
zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat 
voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn 
arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam 
leidt hij de ooien.  
God is onvergelijkbaar 12 Wie heeft de wateren met holle 
hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie 
heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie 
heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met 
balans en gewichten? 13 Wie heeft de geest van de H E E R  
gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? 14 Wie 
raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de 
paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie 
toont hem de weg van het inzicht? 15 In zijn ogen zijn de 
volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een 

weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels. 16 Zelfs de 
Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een 
brandoffer. 17 De volken betekenen niets in zijn ogen, voor 
hem zijn ze minder dan niets.  
18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? 
19 Met een godenbeeld misschien? Dat is door een 
ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met 
goud en zilverbeslag. 20 Met een beeld, opgericht op een 
bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met 
zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil 
maken dat niet omvalt.  
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet 
van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grond-
vesting van de wereld? 22 Hij troont boven de schijf van de 
aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, hij spreidt de 
hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te 
wonen. 23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde 
onbeduidend: 24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks 
gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast 
over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als 
kaf. 25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan 
wie ben ik gelijk te stellen? 26 Kijk omhoog: wie heeft dit 
alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, 
hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en 
onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.  
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn 
weg blijft voor de H E E R  verborgen, mijn God heeft geen 
oog voor mijn recht’? 28 Weet je het niet? Heb je het niet 
gehoord? Een eeuwige God is de H E E R , schepper van de 
einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, 
zijn wijsheid is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de 
vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in 
overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, 
zelfs sterke helden struikelen, 31 maar wie hoopt op de 
H E E R  krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als 
een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar 
raakt niet uitgeput  

1 Tim 6:15-16. 15 op de dag die is vastgesteld door de verheven 
en enige heerser, de hoogste Heer en koning. 16 Hij alleen is 
onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen 
mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de 
eer en de eeuwige kracht. Amen.  

 
Drie-eenheid:  
Mat 3:16-17. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 

omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij 
hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En 
uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
hem vind ik vreugde.’ 

Mat 28:18-20. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 

Joh 14:6-27. 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als 
jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en 
vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf 
gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, 
meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij 
jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te 
mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat 
de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen 
jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk 
door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in 
mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.  
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12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal 
hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers 
naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat 
zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader 
zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal 
ik het doen.  
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan 
zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te 
geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. 
De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en 
kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in 
jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen 
achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de 
wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, 
want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je 
begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en 
dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan 
houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn 
Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’ 22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan 
Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de 
wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: 
‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik 
zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik 
zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij 
niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij 
horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van 

de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen 
jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, 
de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, 
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen 
wat ik tegen jullie gezegd heb.  
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de 
wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies 
de moed niet. 

1 Kor 8:6. 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is 
ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus 
Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 

2 Kor 13:14. 13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde 
van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. 

Gal 4:4-6. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn 
Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 
5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij 
zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen 
bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 
‘Abba, Vader’ roept. 

Ef 2:12-13,18. 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met 
Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en 
niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften 
die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en 
zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in 
Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.  
18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot 
de Vader.  

 
Wezen:  
Tit 2:13. 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de 

verschijning van de majesteit van de grote God en van onze 
redder Jezus Christus. 

Hand 5:3-4. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door 
Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen 
door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te 
houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu 
je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch 

kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te 
gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 

Rom 8:9-10. 9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de 
Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich 
niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus 
ook niet toe. 10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de 
zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, 
omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.  

 
Taken:  
Kol 1:15-16. 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 

eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles 
geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare 
en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en 
krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 

Heb 1:1-5. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft 
God in het verleden tot de voorouders gesproken door de 
profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons 
gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig 
erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. 3 In 
hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt 
de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de 
reiniging van de zonden te hebben voltrokken, 
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse 
majesteit, 4 ver verheven boven de engelen omdat hij een 
eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. 5 Tegen wie 
van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn 

zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor 
hem zijn, en hij voor mij een zoon’? 

Mat 11:25-30. 25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, 
Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen 
en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan 
eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het 
gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en 
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader 
is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het 
wil openbaren.  
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk 
op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
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JEZUS CHRISTUS 

God-mens:  
Joh 1:1-18. Het Woord is mens geworden 1 In het begin was het 

Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de 
mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen.  
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te 
getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was 
niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het 
licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de 
wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is 
door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij 
kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 
hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en 
in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 
kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke 
wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van 
een man, maar uit God.  
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, 
vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid 
gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 
15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het 
over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij 
was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met 
goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar 
goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 
18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die 
zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem 
doen kennen. 

Mat 1:18-23. 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. 
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef 
maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door 
de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen 
mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit 
overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de 
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je 
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is 
verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. 
Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van 
hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou 
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal 
hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 
‘God met ons’. 

Luk 1:26-37. Aankondiging van de geboorte van Jezus 26 In de 
zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt 
aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. 
Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen 
en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met 
je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en 
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar 
de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je 
zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en 
een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal 
een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader 

David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over 
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde 
komen.’  
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 
immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. 
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden 
genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid 
Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. 
Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de 
zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is 
niets onmogelijk.’ 

Mat 16:15-17. 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens 
jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ 
antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: 
‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door 
mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn 
Vader in de hemel. 

Mat 26:63-64. 63 Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: 
‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias 
bent, de Zoon van God.’ 64 Jezus antwoordde: ‘U zegt het. 
Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de 
Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige 
en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 

Hand 2:22-36. 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit 
Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit 
de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u 
bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze 
Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is 
uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. 
24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de 
dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht 
over hem niet behouden. 25 David zegt immers over hem: 
“Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik 
wankel niet. 26 Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt 
mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden 
blijven, 27 want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk 
en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot 
ontbinding overgaan. 28 U hebt mij de weg naar het leven 
getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”  
29 Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de 
aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn 
graf bevindt zich immers nog steeds hier. 30 Maar omdat hij 
een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had 
dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, 
31 heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd 
dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en 
dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. 32 Jezus is 
door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 
33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en 
heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, 
ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en 
dat is wat u ziet en hoort. 34 David is weliswaar niet naar de 
hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot 
mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 35 tot ik je 
vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 36 Laat het hele volk 
van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd 
hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’ 
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Rom 8:3, 32-34. 3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos 
als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot 
stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon 
als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit 
bestaan met de zonde afgerekend 
32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet 
alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 
God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en 
aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 

Gal 4:4-5. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn 
Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 
5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij 
zijn kinderen zouden worden. 

Fil 2:5-11. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij 
nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 
mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de 
naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de 
aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus 
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

Kol 1:15. 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene 
van heel de schepping 

Kol 2:9. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk 
aanwezig, 

 
Leven op aarde:  
1 Joh 1:1-3. 1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord 

hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd 
hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat 
verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is 
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we 
verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan 
ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, 
verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden 
bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de 
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 

Heb 4:15. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die 
met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als 
wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat 
hij niet vervallen is tot zonde. 

Kol 2:12-22. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem 
begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u 
gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft 
opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw 
onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus 
levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 
14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij 
werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan 
het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de 
machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande 
gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 16 Laat 
niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en 
drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 
17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 
werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door 
mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, 
zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen 
bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het 
hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichts-
banden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet 
groeien. 20 Als u met Christus dood bent voor de machten 
van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen 
alsof u nog in de wereld leeft? 21 ‘Raak dit niet aan, proef dat 
niet, blijf daarvan af’ – 22 het zijn menselijke voorschriften 
en principes over zaken die door het gebruik vergaan. 

1 Pet 3:18. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf 
rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te 
brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de 
geest tot leven gewekt. 

Rom 3:21-26. Rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus 
Christus 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de 

Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 
22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus 
geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft 
gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen 
wordt uit genade, die niets kost, door God als een 
rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus 
Jezus heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om 
door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie 
gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in 
zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in 
het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn 
gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig 
is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 

Rom 5:1,9-11. Leven in vrede met God 1 Wij zijn dus als 
rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en 
leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 
9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood 
zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet 
veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods 
vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn 
Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn 
verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, 
dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus 
Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.  

Ef 2:8-9. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij 
uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een 
geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus 
niemand kan zich erop laten voorstaan. 

Joh 14:6. 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 

Hand 4:12. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, 
want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding 
biedt.’ 

1 Joh 4:2-3,15. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere 
geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, 
komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet 
van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt 
gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.  
15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft 
God in hem en blijft hij in God.  

1 Kor 15:3-4. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb 
ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor 
onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij 
is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de 
Schriften staat, 
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Hand 1:9-11. 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem 
niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog 
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee 
mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, 
wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie 
midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 
terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 

Mat 12:28-29. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 
29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere 
binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet 
eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen 
leegroven. 

Joh 12:31-32. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, 
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 
32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik 
iedereen naar mij toe halen.’ 

 
Heerser vanuit de hemel:  
Ef 1:20-22. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen 

God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een 
plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse 
vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam 
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in 
de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en 
hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 

Heb 7:22-28. 22 Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter 
verbond. 23 Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de 
dood hun belette priester te blijven, 24 terwijl hij priester 
zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo 
kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, 
omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een 
hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, 
schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver 
boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere 
hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn 
eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij 
immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn 
leven bracht. 28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en 
mensen zijn behept met zwakheid, maar met de 
bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de 
wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid 
heeft bereikt. 

Heb 9:24-28. 24 Christus is immers niet binnengegaan in een 
heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de 
voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel 

zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. 25 Hij brengt daar 
niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet 
te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom 
binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 26 want 
dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens 
opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de 
voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn 
offer de zonde teniet te doen. 27 Eens moeten mensen 
sterven en daarna volgt het oordeel. 28 Net zo zeker is het 
dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van 
velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te 
redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om 
de zonde. 

Hand 3:22-23. 22 Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal 
in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar 
hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze 
profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.” 

Heb 1:1. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God 
in het verleden tot de voorouders gesproken door de 
profeten, 

Mat 28:18. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 

Openb 1:5. 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de 
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van 
de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden 
heeft bevrijd door zijn bloed, 

DE HEILIGE GEEST 
God:  
Joh 4:24. 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat 

doen in geest en in waarheid.’ 
Rom 8:9-10. 9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de 

Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich 
niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus 
ook niet toe. 10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de 
zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, 
omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 

Joh 7:37-39. 37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, 
stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij 
mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen 
stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de 
Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in 

hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk 
nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit 
verheven. 

14:16-18. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere 
pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest 
van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want 
ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, 
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat 
jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 

Hand 2:33. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn 
rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons 
beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen 
neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. 

 
Functies in de gemeente:  
Joh 3:3-8. 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie 

opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 
4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de 
moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 

water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, 
en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet 
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 
moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort 
zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ 
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Hand 15:7-9. 7 Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, 
stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in 
het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap 
van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen 
tot geloof te brengen. 8 God, die weet wat er in de mensen 
omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de 
heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die 
ook aan ons geschonken heeft. 9 Hij heeft geen enkel 
onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen 
door het geloof innerlijk gereinigd. 

1 Kor 12:13. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest 
doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven 
of vrije mensen zijn. 

1 Kor 6:19-20. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is 
van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt 
van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent 
gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.  

Joh 16:13-15. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer 
hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet 
namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en 
jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend 
te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat 
van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij 
alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. 

Rom 8:1-27. Leven door de Geest 1 Dus wie in Christus Jezus 
zijn, worden niet meer veroordeeld.  
2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, 
heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 
3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was 
door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. 
Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit 
zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de 
zonde afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de wet 
van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst 
door onze eigen natuur, maar door de Geest. 5 Wie zich 
door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf 
wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat 
de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, 
maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen 
wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich 
niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich 
door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 
9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de 
Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden 
door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 
10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde 
weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u 
door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 11 Want als 
de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u 
woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die 
sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.  
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten 
leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker 
sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, 
zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden 
geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te 
kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf 
verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we 
zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen 
van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij 

moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in 
Gods luister.  
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen 
verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal 
worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend 
naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 
20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit 
eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft 
onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook 
de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de 
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die 
Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele 
schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En 
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest 
hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting 
van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de 
verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we 
gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, 
zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al 
kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, 
blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest 
helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in 
ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf 
pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons 
doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de 
Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 

Gal 3:6-14. 6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op 
God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid 
toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van 
Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook 
andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan 
Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend 
worden.’ 9 En dus wordt iedereen die gelooft samen met 
Abraham, de gelovige, gezegend. 10 Maar iedereen die op de 
wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 
‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de 
wet bepaalt.’ 11 Dat niemand door de wet voor God 
rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook 
geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 12 De 
wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: 
‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar 
Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door 
voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 
‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo 
zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham 
en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest 
ontvangen. 

Gal 4:6. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de 
Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 

Ef 1:17-19. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de 
vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat 
geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart 
verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu 
hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen 
zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de 
krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.  

1 Tes 4:7-8. 7 God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, 
maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voorschriften 
verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn 
heilige Geest geeft. 
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2 Tes 2:13-14. 13 Maar voor u, broeders en zusters, geliefden 
van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als 
eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die 
heilig maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft 
u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd 
hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer 
Jezus Christus. 

1 Joh 3:24. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en 
God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de 
Geest die hij ons heeft gegeven. 

1 Joh 4:13. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we 
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 

Rom 12:6-8. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden 
naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te 
profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof 
gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet 
bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet 

onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. 
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie 
leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig 
voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. 

1 Pet 4:10-11. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, 
zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 
betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden 
doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot 
eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en 
macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 

Hand 1:8. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden 
van de aarde.’ 

 
Functies in de wereld:  
Joh 16: 8-10. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk 

maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat 
ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de 
Vader ga en jullie me niet meer zien, 

DE BIJBEL 
Boeken:  
2 Pet 3:1-2,15-16. De dag van de Heer 1 Geliefde broeders en 

zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil 
ik u tot een helder inzicht brengen, 2 en wel door u te 
herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds 
hebben gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder 
dat uw apostelen u hebben doorgegeven.  
15 Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat 
heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de 

wijsheid die hem is geschonken. 16 Hij schrijft dit overigens 
in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. 
Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat 
door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen 
ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met 
de overige geschriften.  

 
Inspiratie:  
2 Tim 3:15-17. 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de 

heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je 
wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke 
schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden 
om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te 
weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 
17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en 
voor elk goed doel volledig is toegerust. 

1 Pet 1:10-12. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de 
profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade 
die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op 
welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die 
in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus 

zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd 
hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf 
bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u 
verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, 
gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd 
gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag 
zouden doordringen. 

2 Pet 1:20-21. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie 
uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit 
is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen 
die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven 
door de heilige Geest. 

 
Verlichting:  
Mat 22:29. 29 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar 

kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin! 
Luk 24:25-27,44-45. 25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo 

weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet 
gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de 
messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 
gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften 

over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de 
Profeten. 
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen 
jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de 
Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in 
vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand 
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  

 
Gezag voor leer en leven:  
Jer 23:16,21-22. 16 Dit zegt de H E E R  van de hemelse 

machten: Luister niet naar wat de profeten jullie 
verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn 
hun eigen verzinsels, ze komen niet van de H E E R .  

21 Ik heb die profeten niet gezonden, toch rennen zij of zij 
mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch 
spreken zij of zij profeten waren. 22 Hadden ze mijn 
raadsbesluit vernomen, dan hadden ze mijn volk mijn 
woorden laten horen, het opgeroepen zijn verdorven 
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levenswandel op te geven, te breken met zijn kwalijke 
praktijken.  

Joh 8:31-32. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei 
Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk 
mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u bevrijden.’ 

Joh 10:35b. 35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot 
wie God spreekt goden genoemd worden, 

Joh 14:21,23,26. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan 
houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn 
Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 
bekendmaken.’  
23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij 
zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben 
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem 
wonen.  
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader 
jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en 
alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.  

Joh 17:17. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de 
waarheid. 

1 Kor 15:3-4. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb 
ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor 
onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij 

is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de 
Schriften staat, 

1 Tes 4:1-2. Aansporingen 1 Broeders en zusters, in naam van de 
Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u 
hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, 
maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. 2 U kent 
de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus 
hebben gegeven. 

1 Tim 3:15-16. 15 voor het geval ik mocht worden opgehouden. 
Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van 
God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament 
en pijler van de waarheid. 16 Ongetwijfeld is dit het grote 
mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk 
lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen 
aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in 
de wereld, is opgenomen in majesteit. 

Openb 22:18-19. 18 Ik verklaar tegenover eenieder die de 
profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, 
zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven 
zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van 
deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de 
levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek 
beschreven zijn. 

 

DE MENSHEID 

Gelijkenis van God:  
Gen 1:27. 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk 
schiep hij de mensen. 

 
Zondeval:  
Rom 5:12-14,17-19. 12 Door één mens is de zonde in de wereld 

gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor 
ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 
13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; 
alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening 
bijgehouden. 14 Toch heerste de dood in de tijd van Adam 
tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun 
zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de 
voorafbeelding van hem die komen zou. 
17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één 
mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de 
vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen 

heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus 
Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel 
mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal 
de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen 
worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals 
door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen 
zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één 
mens alle mensen rechtvaardigen worden. 

1 Kor 15:21-22. 21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, 
zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een 
mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij 
door Christus allen levend worden gemaakt. 

 
Zondige natuur:  
Ps 51:7. 7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig 

toen mijn moeder mij ontving, 
Job 14:4. 4 Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? 

Nee, dat kan hij niet! 
15:14. 14 Hoe kan een mens nu zuiver zijn, wie uit een vrouw 

geboren is, onschuldig? 
Gen 6:5. 5 De H E E R  zag dat alle mensen op aarde slecht waren: 

alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 
Jer 17:9-10. 9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?  

10 Ik, de H E E R , ben het die het hart doorgrondt, die nieren 
toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder 
geeft wat hij verdient. 

Mar 7:21-23. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de 
mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, 
22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, 
losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23 al 
deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de 
mens onrein.’ 

Rom 7:5. 5 Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, 
werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de 
wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood.  

Rom 8:7-8. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want 
hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe 
in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God 
niet behagen. 

 
  



©Stichting Deltacursus, 2000–2010  Geloofsbelijdenis 13

Zonde doen:  
Joh 8:34-36. 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 

iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft 
een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel 
voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult 
u werkelijk vrij zijn. 

Rom 1:18-32. 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich 
over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrecht-
vaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een 
mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan 
hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschap-
pen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn 
werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het 
verstand waarneembaar. Er is niets waar-door zij te 
verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, 
hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem 
toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en 
hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren 
wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de 
onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van 
vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 
24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd 
aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze 
hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze 
vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de 
schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. 
Amen. 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende 
verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang 
verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen 
hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en 
zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen 
ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van 
God zijn afgedwaald. 28 Omdat ze het beneden hun 
waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen 
overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze 
wat verwerpelijk is. 29 Ze zijn door en door onrechtvaardig 
en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door 

afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en 
kwaadaardig. Ze roddelen 30 en spreken kwaad, haten God, 
zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in 
het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31 zijn 
kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 
32 En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat 
mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen 
ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat 
anderen het ook doen. 

Rom 3:10-12,23. 10 Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens 
rechtvaardig, zelfs niet één, 11 er is geen mens verstandig, er 
is geen mens die God zoekt. 12 Allen hebben ze zich 
afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens 
die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. 
23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van 
God; 

Rom 14:23; 23 maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het 
moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet 
voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is 
zondig. 

1 Joh 3:6-10; 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die 
zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.  

7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft 
is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie 
zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf 
het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook 
verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie 
uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend 
in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God 
geboren. 10 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie 
kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt 
niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of 
zuster niet liefheeft. 

1 Joh 4:3; 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; 
dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat 
hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 

 
Gevolgen:  
Jes 59:1-2. 1 De arm van de H E E R  is niet te kort om te redden, 

zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – 2 jullie wangedrag 
is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door 
jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer 
horen. 

Ef 2:1. 1 U was dood door de misstappen en zonden 
Rom 6:23. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het 

geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, 
onze Heer. 

Joh 3:18;36. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, 
omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige 
Zoon. 

Heb 9:27. 27 Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het 
oordeel. 

Mat 25:46. 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 

2 Tes 1:8-9. 8 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van 
de Heer en van zijn kracht en majesteit. 

Openb 21:8. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, 
die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met 
moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de 
leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met 
brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ 

VERLOSSING 

Uitverkiezing:  
Jes 14:24,27. 24 De H E E R  van de hemelse machten heeft 

gezworen: ‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het 
zal gebeuren zoals ik heb besloten. 
27 Wanneer hij dit besloten heeft, de H E E R  van de hemelse 
machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand 
opheft, wie zal hem tegenhouden? 

Mat 11:25-27. 25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, 
Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen 
en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan 
eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het 
gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en 
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader 
is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het 
wil openbaren.  
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Joh 6:44; 15:16; 17: 2,6,9,12. 44 Toch kan niemand bij mij 
komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me 
brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. 
16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb 
jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal 
hij je geven. 
2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de 
macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige 
leven te schenken. 
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt 
uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen 
aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,  
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de 
mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn  
12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij 
gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is 
verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat 
de Schrift in vervulling ging. 

Hand 13:48. 48 Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze 
zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en 
allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden 
het geloof. 

Rom 8:29-30. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft 
hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te 
worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van 
talloze broeders en zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, 
heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij 
ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij 
nu al laten delen in zijn luister. 

Rom 9:6-18. 6 God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet 
alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, 7 niet alle 
nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. 
Er staat immers geschreven: ‘Alleen de nakomelingen van 
Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.’ 8 Dat wil zeggen: ze 
zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van 
God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van 
Gods belofte. 9 Als íets een belofte is dan zijn het deze 
woorden: ‘Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een 
zoon.’ 10 Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak 
zwanger van een tweeling, 11-12 en al voor ze geboren waren 
en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar 
gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ Gods besluit blijft 
namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond 
van zijn daden, maar omdat hij hem roept. 12 13 Zo staat er 
ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.’  

14 Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? 
Natuurlijk niet. 15 Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben 
barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade 
aan wie ik genade wil schenken.’ 16 Alles hangt dus af van 
God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de 
inspanning van de mens. 17 Zo zegt hij volgens de Schrift 
tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn 
macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie 
ik ben.’ 18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt 
halsstarrig wie hij wil. 

Rom 11:4-6. 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan hem? 
‘Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; 
die hebben niet voor Baäl geknield.’ 5 Zo is ook nu een klein 
deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. 6 Maar 
wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat 
ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen 
genade meer zijn. 

Ef 1:4. 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld 
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem 
heilig en zuiver te zijn, 

2 Tes 2:13-14. 13 Maar voor u, broeders en zusters, geliefden 
van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als 
eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die 
heilig maakt en door het geloof in de waarheid. 14 Hij heeft 
u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd 
hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer 
Jezus Christus. 

2 Tim 1:9-10. 9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een 
heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij 
daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al 
vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10 maar nu is ze 
bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is 
verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk 
leven heeft doen oplichten door het evangelie. 

Fil 1:6; 2:12-13. 6 Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede 
werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van 
Christus Jezus. 
12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam 
geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij 
u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep 
ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als 
het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. 

2 Tim 2:19. 19 Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt 
onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie 
hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer 
noemt, onrecht uit de weg gaan’. 

 
Jezus Christus de enige Verlosser:  
Jes 43:10-12. 10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de H E E R  –, 

mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden 
kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. 
Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. 
11 Ik, ík ben de H E E R ! Buiten mij is er niemand die redt.  
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie 
hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn 
getuige – spreekt de H E E R  –, dat ik werkelijk God ben 

Joh 14:6. 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 

Hand 4:12. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, 
want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding 
biedt.’ 

1 Tim 2:5-6. 5 Want er is maar één God, en maar één 
bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 
6 die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het 
getuigenis voor de vastgestelde tijd. 

1 Pet 1:20. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door 
God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, 
verschenen omwille van u. 

Fil 2:5-8. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus 
Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn 
gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij 
nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 
mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
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Heb 7:28. 28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en 
mensen zijn behept met zwakheid, maar met de 
bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de 
wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid 

heeft bereikt. 
Joh 10:18. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik 

ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – 
dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 

 
Verzoening:  
Mar 10:45. 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven 
als losgeld voor velen.’ 

Joh 10:11. 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft 
zijn leven voor de schapen. 

Rom 5:6-11. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus 
immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, 
gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig 
mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed 
mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde 
doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 
waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn 
dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en 
niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods 
vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn 
Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn 
verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, 

dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus 
Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. 

1 Pet 1:18-19. 18 U weet immers dat u niet met zoiets 
vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het 
zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar 
met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van 
Christus. 

1 Pet 3:18. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf 
rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te 
brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de 
geest tot leven gewekt. 

Openb 7:9. 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die 
niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en 
taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand 
stonden ze voor de troon en voor het lam. 

 
Genade en geloof:  
Hand 13:48; 16:14. 48 Toen de heidenen dit hoorden, 

verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van 
de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren 
aanvaardden het geloof.  
14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die 
in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. 
De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.  

Hand 18:27. 27 Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden 
de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de 
gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. 
Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote 

steun te zijn voor de gelovigen, 
Ef 2:8-9. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij 

uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een 
geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus 
niemand kan zich erop laten voorstaan. 

Fil 1:29. 29 Aan u is de genade geschonken niet alleen in 
Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. 

2 Pet 1:1. 1 Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus 
Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze 
God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare 
geloof hebben ontvangen als wij. 

 
Wedergeboorte:  
Joh 3:3-8. 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie 

opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 
4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg 
Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de 
moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, 
en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet 
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 
moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort 
zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.’ 

Tit 3:3-8. 3 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, 
op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. 
Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, 
we verafschuwden en haatten elkaar. 4 Maar toen zijn de 
goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar 
geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze 
rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons 
gered door het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door 
Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft 
uitgegoten. 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen 

aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven 
waarop we hopen.  
8 Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met 
overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich 
erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat 
bij. 

Mat 3: 11-12. 11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie 
nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag 
dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor 
hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en 
met vuur; 12 hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn 
dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, 
maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

Hand 11:14-18. 14 Hij zal je vertellen hoe jij en al je 
huisgenoten kunnen worden gered.” 15 Ik was nog maar 
nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde 
op hen neer, zoals destijds ook op ons. 16 Ik herinnerde me 
dat de Heer tegen ons zei: “Johannes doopte met water, maar 
jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.” 17 Als 
God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus 
hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar 
dan van kunnen weerhouden?’ 18 Toen ze dat gehoord 
hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de 
woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om 
tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’  
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Hand 15:7-9. 7 Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, 
stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in 
het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap 
van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen 
tot geloof te brengen. 8 God, die weet wat er in de mensen 

omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de 
heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die 
ook aan ons geschonken heeft. 9 Hij heeft geen enkel 
onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen 
door het geloof innerlijk gereinigd. 

 
Rechtvaardiging:  
Rom 5:1-2,17-19. 1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen 

op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door 
onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door 
het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons 
fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister 
prijzen we ons gelukkig.  
17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één 
mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de 
vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen 
heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus 
Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel 

mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal 
de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen 
worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals 
door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen 
zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één 
mens alle mensen rechtvaardigen worden.  

Hand 13:38-39. 38 U moet dus weten, broeders en zusters, dat 
het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden 
verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van 
Mozes geen vrijspraak kon krijgen, 39 wordt door hem 
geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. 

 
Zekerheid van eeuwig leven:  
Joh 5:24. 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik 

zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig 
leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van 
de dood overgegaan naar het leven. 

Joh 6:37. 37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, 
en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, 

Joh 10:28. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 
gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

Joh 17:12. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, 
die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen 
van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest 

gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 
Fil 1:6. 6 Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u 

begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus 
Jezus. 

1 Joh 5:11-13. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig 
leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de 
Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet.  
13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig 
leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 

 
Gods gemeente en volk:  
Hand 20:28. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover 

de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de 
opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door 
het bloed van zijn eigen Zoon. 

Gal 3:26-29. 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent 
u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één 
met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 
28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 
29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen 
van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. 

1 Kor 12:12-13. 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen 
bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen 

één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 
13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één 
lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, 
of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije 
mensen zijn. 

1 Pet 2:9-10. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God 
zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van 
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u 
Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 
wordt zijn ontferming u geschonken. 

 
Verheerlijking:  
Fil 3:20-21. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, 

en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus 
Christus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan 
zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam 
gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. 

1 Joh 3:1-3. 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, 
komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders 
en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen 
zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem 
gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien 

we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem 
verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 

Joh 14:2-3. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik 
anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 
heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en 
dan zullen jullie zijn waar ik ben. 

Openb 21:27. 27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die 
zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad 
niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het 
boek van het lam. 

 
Menselijke verantwoordelijkheid:  
Mar 1:15. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof 



©Stichting Deltacursus, 2000–2010  Geloofsbelijdenis 17

aan dit goede nieuws.’ 
Hand 3:19. 19 Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot 

God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
Joh 1:12-13. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam 

geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van 
God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, 
niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, 
maar uit God. 

Joh 3:16. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Ef 2:8-10. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij 
uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een 
geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus 
niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft 
ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen 
om de weg te gaan van de goede daden die God heeft 
voorbereid. 

Gal 3: 26-29. 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent 
u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één 
met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 
28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 
29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen 
van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. 

Joh 14:1. 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
mij. 

HEILIGING 

Rechtvaardiging en heiliging:  
1 Kor 1:30-31. 30 Door hem bent u één met Christus Jezus, die 

dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus 
worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij 
verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil 
iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer 
beroemen.’ 

Rom 6:1-23. Met Christus gestorven, dood voor de zonde 
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de 
genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. Hoe zouden 
wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen 
leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus 
Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in 
zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de 
macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw 
leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook 
delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude 
bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest 
komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven 
van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de 
zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven 
we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat 
hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood 
heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een 
einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij 
leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood 
voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, 
geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in 

dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar 
stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die 
uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als 
een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet 
langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar 
leeft onder de genade.  
15 Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we 
niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? 
Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst 
stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u 
de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God 
gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij 
gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u 
van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 
18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van 
de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, 
omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit 
in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een 
wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de 
gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van 
de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 
21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu 
schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd 
van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan 
hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is 
de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in 
Christus Jezus, onze Heer. 

 
Geestelijke strijd:  
Gal 5:17. 5 Want door de Geest hopen en verwachten wij dat 

we op grond van geloof als rechtvaardigen worden 
aangenomen. 

 
Gods wil:  
Mar 12:30-31. 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw 
kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw 
naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan 
deze.’ 

Ef 5:10,15-21. 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is.  
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als 
dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen 
goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet 

onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 
18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat 
de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen 
en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw 
hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd 
voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 
21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.  

1 Tes 4:3,7. 3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: 
dat u zich onthoudt van ontucht,  
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7 God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een 
heilig leven.  

Tit 2:11-14. 11 Gods genade is openbaar geworden tot redding 
van alle mensen. 12 Ze leert ons dat we goddeloze en 
wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, 
rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13 in 
afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning 

van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus 
Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van 
alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk 
te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. 

1 Pet 1:15. 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, 
zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 

 
Door de Geest heilig leven:  
Gal 5:13-26. Leven door de Geest 13 Broeders en zusters, u bent 

geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw 
eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 
14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas 
dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik 
zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet 
gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf 
najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is 
in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u 
kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de 
Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: 
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en 
toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, 
geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en 
nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing 
die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, 
zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 
daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft 
zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het 
kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we 
dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten 
we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar 
geen kwaad hart toedragen. 

Rom 8:13. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u 
echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 

1 Pet 2:11-12. De goede levenswandel 11 Geliefde broeders en 
zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik 
vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige 
verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden 
van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor 
misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht 
komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt 
rechtspreken. 

1 Joh 1:5-2:2. Licht en duisternis 5 Dit is wat wij hem hebben 
horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er 
is in hem geen spoor van duisternis. 6 Als we zeggen dat we 

met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister 
gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7 Maar 
gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan 
zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, 
zijn Zoon, ons van alle zonde. 8 Als we zeggen dat we de 
zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid 
niet in ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw 
en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen 
van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd 
hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord 
niet in ons.  
1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een 
van u echter toch zondigen, dan hebben wij een 
pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 
2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet 
alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele 
wereld. 

1 Joh 2:3-6,15-17. 3 Dat wij God kennen weten we doordat we 
ons aan zijn geboden houden. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ 
maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de 
waarheid is niet in hem. 5 In wie zich aan Gods woord 
houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; 
hierdoor weten we dat we in hem zijn. 6 Wie zegt in hem te 
blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.  
15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand 
de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 
16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, 
afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit 
de Vader voort maar uit de wereld. 17 De wereld met haar 
begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in 
eeuwigheid.  

1 Joh 3:1-3. 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, 
komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders 
en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen 
zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem 
gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien 
we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem 
verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 

 
Liefhebben:  
Mar 12:30-31. 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw 
kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw 
naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan 
deze.’ 

Rom 5:5. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods 
liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons 
gegeven is. 

1 Pet 4:10-11. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, 
zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 
betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden 
doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot 
eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en 
macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 
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DE GEMEENTE (KERK) 

Eén wereldwijd Lichaam:  
1 Kor 12:12-13. 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele 

delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen 
samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 
Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest 

doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven 
of vrije mensen zijn. 

Ef 1:22-23. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als 
hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam 
is, de volheid van hem die alles in allen vervult. 

 
Opdracht:  
Mar 16:15. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond 

en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 
Mat 28:18-20. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 

Ef 4:1-16. Christus als fundament 1 Ik, die gevangenzit omwille 
van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die 
past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds 
bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit 
liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de 
vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één 
lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw 
roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en 
Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.  
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat 
waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg 
naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij 
gaven aan de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat 
anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar 
de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die 

opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn 
aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft 
aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en 
leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn 
dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 
13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze 
kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de 
eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom 
gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen 
onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en 
met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd 
wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze 
anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen 
brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te 
houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien 
naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd 
krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en 
bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt 
naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo 
zichzelf opbouwt door de liefde. 

Hand 20:35. 35 In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, 
door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden 
van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt 
gelukkiger dan ontvangen.”’ 

 
Plaatselijke gemeente:  
Hand 2:42. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het 
brood en wijdden zich aan het gebed. 

Heb 10:24-25. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe 
aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van 
weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen 
doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u 
de dag van zijn komst ziet naderen. 

1 Pet 4:10-11. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, 
zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 
betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden 
doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot 
eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en 
macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 

 
Raad van oudsten:  
Hand 14:21-23. 21 In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas 

het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna 
keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en 
Antiochië. 22 Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden 
hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop 
‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God 
binnen kunnen gaan’. 23 In elke gemeente stelden ze 
oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze 
hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden 
gesteld. 

Hand 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze 
met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem 
te komen. 
28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige 
Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van 
Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van 

zijn eigen Zoon. 
1 Tim 3:1-7. 1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil 

worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet 
onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn 
en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede 
leraar zijn. 3 Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, 
maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet 
geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een 
waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als 
iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou 
hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6 Hij 
mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij 
verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet 
hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij 
niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. 
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Tit 1:5-9. 5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn 
richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad 
oudsten aan te stellen: 6 onberispelijke mannen, die maar 
één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen 
worden beschuldigd van schandelijk gedrag en 
ongehoorzaamheid. 7 Een opziener moet als beheerder van 
Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig 
optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet 
gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; 8 hij moet juist gastvrij 
zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en 
beheerst. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare 
boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij 
in staat is om anderen met heilzaam onderricht te 
bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. 

1 Pet 5:1-5. Het gezag in de gemeente 1 Ik doe een beroep op de 
oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van 
Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister 
die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2 Hoed 
Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd 
goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God 
dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met 
belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op 
tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het 
goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder 
verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit 
verwelkt. 5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van 
de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar 
moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert 
zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij 
zijn genade. 

DE LAATSTE DAGEN 

Koningschap:  
Mat 3:2-3. 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel 

is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak 
toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de 
weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 

Mat 4:17. 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 
‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel 
is nabij!’ 

Mat 12:28-30. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 
29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere 
binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet 
eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen 
leegroven. 30 Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet 
met mij samenbrengt, drijft uiteen. 

Openb 12:10-11. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel 
zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap 
van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij 
van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en 
zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten 
val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het 
lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet 
aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 

Luk 17:20-21. De komst van de Mensenzoon 20 Toen de 
farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou 
komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk 
van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet 
zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: 
het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ 

Rom 14:17. 17 want het koninkrijk van God is geen zaak van 
eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde 
door de heilige Geest. 

 
Manifestatie:  
Mar 10:24-27. 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. 

Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het 
moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het 
is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een 
naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God 
binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze 
zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 
27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, 
maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 

Mat 16:18-19. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik 
mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk 
zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels 
van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde 
bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al 
wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden 
zijn.’ 

Mat 5:14-16. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men 
steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een 
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een 

standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze 
jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 
hemel. 

1 Kor 14:17. 17 Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, 
maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. 
Mat 25:34. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich 

zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem 
deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 
wereld voor jullie bestemd is. 

Openb 11:15,1815 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. 
In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint 
de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van 
zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 
18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede 
razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de 
doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals 
de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor 
uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te 
vernietigen.’ 

 


