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.
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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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11) Wandelen in Geloof

Welke 2 benen zijn er in Het Geloof
1) _________________
2) _________________
In de Engelse Bijbel wordt het Geloof in 2 woorden uitgedrukt, helaas heeft onze taal dit niet.

In Hebreeën 11 het gehele hoofdstuk kunnen wij lezen wat Faith inhoud
12) Believe: _____________________________________________________
13) Faith: _______________________________________________________
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Les 2 Het fundament van God
HEBREEËN 6:1-2

NBG-vertaling 1951

King James Version, 1611
1 Therefore leaving the principles of
1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande the doctrine of Christ, let us go on unto
Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, perfection; not laying again the
zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering foundation of repentance from dead
van dode werken en van geloof in God,
works, and of faith toward God,
2 van een leer van dopen en van oplegging der
2 Of the doctrine of baptisms, and of
handen, van opstanding der doden en van een eeuwig laying on of hands, and of resurrection
oordeel;
of the dead, and of eternal judgment.

Over welk fundament wordt hier gesproken
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nu gaan we over tot de uitleg van dit fundament, want het is niet alleen wat staat er,
maar ook hoe pas je het toe in je dagelijks leven en waarom is het zo belangrijk om dit te
weten.
Het eerste wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt
is:
1)______________________________________________________________________
Wat zijn nu precies dode werken? En Wat betekent het woord bekering eigenlijk?
Heb 9:14
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de
levende God te dienen?
Hieronder de uitleg van bekering
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