Verlossingsplan van De Heer Jezus Christus voor de volwassenen
Les 1 kind van God
Johannes 3:16 -18
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.

16
Want zo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij

16 Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij zijn

Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder

eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in

die in Hem gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig

Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe.

leven heeft.
17 God heeft zijn Zoon niet
naar de wereld gestuurd om
een oordeel over haar te
vellen, maar om de wereld
door hem te redden.

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.

17

Want God heeft Zijn

17 Want God heeft zijn Zoon

Zoon niet in de wereld
gezonden opdat Hij de wereld

niet in de wereld gezonden,
opdat Hij de wereld

zou veroordelen, maar opdat
de wereld door Hem

veroordele, maar opdat de
wereld door Hem behouden

behouden zou worden.

worde.

Wie in Hem gelooft,

18 Wie in Hem gelooft, wordt

wordt niet veroordeeld, maar
wie niet gelooft, is al

18

niet veroordeeld; wie niet
gelooft, is reeds veroordeeld,

veroordeeld, omdat hij niet
geloofd heeft in de Naam van

omdat hij niet heeft geloofd in
de naam van de eniggeboren

de eniggeboren Zoon van
God.

Zoon van God.

1) Wat bedoelt God met ‘de wereld’? Hij bedoelt hiermee alle mensen die op de aarde wonen,
dus ook jou en mij! Je mag dus ook jouw naam in dit vers schrijven.
Want alzo lief heeft God __________________ gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ________________, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar
eeuwig leven heeft.
2) God heeft jou lief en geeft je een schitterend cadeau!
In Romeinen 5:8 kun je lezen:
“God echter bewijst _______________________jegens ons,
doordat__________________,
toen wij ____________________________________________waren, voor ons gestorven
is”
Hij liet de Here Jezus sterven voor onze zonden aan het kruis.
De Here Jezus droeg de straf die wij hadden moeten krijgen.
De Here Jezus stierf voor zondaars. Hij stierf niet alleen voor jou en mij, maar
Hij stond ook op uit het graf! Hij leeft nu en heeft alle macht in de hemel en op de aarde.
Hij wil alle mensen redden, die hun vertrouwen op Hem stellen.
3) Wat voor een cadeau wil God aan ons geven? ______________________________.
4) Dat betekent dat Hij de Here Jezus gaf om onze ___________ en ___________te zijn.
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5) Johannes 1:12
”Doch allen, die Hem (de Here Jezus Christus) aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht ______________om ________________ Gods te worden, hun die in
Zijn naam geloven”
6) Hoe wordt je een kind van God?
Allereerst erken je dat je zonden hebt begaan en je moet in je hart geloven dat Jezus de Zoon
van God is. Je mag dus als zondaar naar de Heer Jezus gaan en Hem aannemen als je Redder
en Verlosser. Het is hetzelfde als een cadeau krijgen. Je kunt dit cadeau gewoon aannemen en
“dank U wel” zeggen en het cadeau is dan van jou. Maar je mag je realiseren dat God aan jou
het mooiste cadeau van de wereld heeft gegeven.
Hij heeft Zijn Zoon aan jou gegeven om jouw Redder en Verlosser te zijn.
Maar dan moet je het cadeau wel open maken

7)Wanneer ben je een kind van God?
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
8) Hoe neem je Hem dan aan als je Redder en Verlosser?
In Romeinen 10:8-11 kunnen wij lezen
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft
opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als
uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in Hem gelooft, komt niet
bedrogen uit.’
Door te __________________ met je mond en het __________________ dus het
__________________ naar Hem toe en met heel ____________________________________
dan pas ben jij __________________________.
9) Wanneer heb je dus het eeuwige leven?
_____________________________________________________________
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10) Verschil tussen gelovig en wedergeboren
Gelovig:

Wedergeboren:

Totaal beeld van De Vader, De Heer Jezus en de Heilige Geest
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