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BASIS VAN HET GELOOF – LES 1 

  

Deze les zet op een niet-confessionele manier de fundamentele waarheden van het evangelie 
uiteen. Het is bedoeld om de studenten te richten op God’s plan voor hun leven en om 
broederschap in Christus Jezus aan te moedigen.  

 

DEEL 1 – DE MENS IS EEN ZONDAAR 

 

 
ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN TE VINDEN IN ROMEINEN 3:9-24. 
  

1. (Romeinen 3:10-11) Hoeveel zijn er rechtvaardig? ________________________________. 

 Hoeveel zijn op zoek naar God? ______________________________________________. 

2. (Romeinen 3:13-15) Hoe wordt de onrechtvaardige mens beschreven? 

 - Keel: __________________________________________________________________; 

 - Tong: __________________________________________________________________; 

 - Lippen: _________________________________________________________________; 

 - Mond: __________________________________________________________________; 

- Voeten: ________________________________________________________________. 

3. (Romeinen 3:9-11) Is er iets over de onrechtvaardige mens wat God behaagt? _________. 

4. Wat is de natuurlijke status van de mens tegenover God? (Romeinen 3:23) _____________ 

________________________________________________________________________. 

5. Hoe kan de onrechtvaardige mens gerechtvaardigd worden? (Romeinen 3:24) __________ 

________________________________________________________________________. 

 
ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN TE VINDEN IN EFEZIËRS 2:1-3. 
 

6. (Efeziërs 2:1) Op welke manieren zijn mensen geestelijk dood? Zij zijn “dood in hun 

____________________ en _________________”. 

7. (Efeziërs 2:2; 4:27; 6:11; 2 Korinthiërs 4:4) Wie is de “overste van de macht der lucht”? 

________________________. 

8. (Efeziërs 2:3) Wat zijn mensen van nature voordat ze “levend”, of “levend gemaakt” worden 

in Christus? ___________________. 
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STOP HIER! 

We zullen zo met onze studie doorgaan, maar zou je nu willen stoppen en willen 
overwegen wat de Schriftgedeelten die je zojuist hebt gestudeerd over een ieder van 
ons zeggen? Wij vragen je om dit te doen omdat het noodzakelijk voor iemand is om 
zijn/haar behoefte aan een Verlosser te zien. Ben je met jouw verloren toestand 
geconfronteerd? Heb je jouw behoefte gezien om op Christus te vertrouwen als jouw 
Verlosser van de zonde? Wij bidden dat jouw antwoord JA is! 
 
Lees het evangelie (goede nieuws) in 1 Korinthiërs 15:1-6, lees dan Efeziërs 1:7 en 
2 Korinthiërs 5:17. Jezus Christus stierf aan het kruis om de prijs voor jouw zonden 
te betalen. Door geloof in Hem, zal Zijn bloed je van zonde reinigen en je een 
nieuwe schepping in Christus maken.   

 

ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN TE VINDEN IN ROMEINEN 6:23. 
 

9. A. Wat is het loon (de betaling) van de zonde? ________________________________. 

 B. Wat is het geschenk van God? __________________________________________. 
 
Dood betekent scheiding van God – Hel.  
Eeuwige leven betekent met God te zijn – Hemel. 
 
10. Door Wie komt de genadegave van God? _______________________________________. 

11. Heb jij dit gratis geschenk ontvangen? _________________________________________.  

 
ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN TE VINDEN IN 2 THESSALONICENSEN 
1:7-12. 
 

12. (2 Thessalonicensen 1:8) Over wie zal de wraak van Christus komen? ________________ 

________________________________________________________________________. 

13. (2 Thessalonicensen 1:9) Hoe lang zullen ze worden gestraft? ______________________. 

14. In vers 9 lezen we over zondaars die gestraft worden, terwijl we in vers 10 lezen over de 

zegeningen voor de heiligen (gelovigen). Wat was in 2 Thessalonicensen 1:11-12 het 

gebed dat Paulus voor de gelovigen bad? _______________________________________ 

________________________________________________________________________.   

 
ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN ZIJN TE VINDEN IN ROMEINEN 5:1-8. 
 

15. (Romeinen 5:1) Wat hebben we door gerechtvaardigd te worden door geloof? __________ 

________________________________________________________________________. 

16. (Romeinen 5:2) Waarin roemen wij? ___________________________________________. 

17. (Romeinen 5:3) Als gelovigen horen wij in de verdrukkingen te ______________________. 

18. (Romeinen 5:3) Wat gebruikt God om volharding te brengen? _______________________. 



3/10 

 

19. (Romeinen 5:6,8) Wat was onze toestand toen Christus voor ons stierf? _______________ 

________________________________________________________________________.  

 
HET ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAAG IS TE VINDEN IN ROMEINEN 8:35-39. 
 

20. Wat kan ons scheiden van God’s liefde volgens Romeinen 8:38-39? Omcirkel het juiste 

antwoord:   (1) Dood     (2) Gevaar 

(3) Bovennatuurlijke machten  (4) Niets 

 
De duivel is heel blij door ons onzeker over onze redding te houden.  
God, middels Zijn Woord, biedt positieve zekerheid over de redding en het eeuwig leven. 

 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 1 IS ROMEINEN 3:23 

 

 

DEEL 2 – HET WOORD VAN GOD 

 

 

 

1. Romeinen 3:9-24 laat zien dat de mens totaal verdorven is; dat de WET veroordeling van 
de zondige mens heeft gebracht; en dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid Gods 
derven.  

2. Efeziërs 2:1-3 en ook Efeziërs 5:6 beschrijven verder dat de mens van nature een kind van 
de toorn is (Gods toorn) en geestelijk dood. Alleen Jezus Christus kan een persoon 
geestelijk levend maken.  

3. Romeinen 6:23 vertelt ons dat de straf voor de zonde de dood is en dat Gods gave het 
eeuwige leven is door Jezus Christus.  

4. 2 Thessalonicensen 1:7-12 beschrijft, dat de mensheid kan worden onderverdeeld in twee 
groepen: degenen die bestemd zijn voor de toorn van God en degenen die bestemd zijn 
voor de heerlijkheid van God. 

5. Romeinen 5:1-8 legt uit hoe God Zijn liefde jegens ons toonde, terwijl wij nog zondaars 
waren toen Christus in onze plaats stierf, en dat wij vrede met God hebben door het geloof.  

6. Romeinen 8:35-39 vertelt ons dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Heer.  

 

1. (2 Timotheüs 3:16a) Hoe werden de Schriften aan ons gegeven? ____________________. 

2. (1 Korinthiërs 2:14) De natuurlijke mens zonder de Heilige Geest kan de dingen van God 

niet begrijpen. Waarom niet? _________________________________________________. 

3. Hoe beschrijft Romeinen 8:9 de geestelijke mens? ________________________________.  

 How beschrijft dit vers de natuurlijke mens? _____________________________________. 
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4. Wat gebeurt er volgens 2 Korinthiërs 5:17 als de natuurlijke mens de geestelijke mens 

wordt? __________________________________________________________________. 

5. Om te worden veranderd van de natuurlijke mens naar de geestelijke mens, wat zegt 

Handelingen 16:31 dat we moeten doen? _______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

6. Wat zegt Romeinen 10:9 dat we moeten doen om gered te worden? __________________ 

________________________________________________________________________.  

7. Wat ben jij, een geestelijk mens of een natuurlijk mens? ___________________________.  

 
LEES HET EVANGELIE, HET “GOEDE NIEUWS” IN 1 KORINTHIËRS 15:1-6. 
 

8. Voor wie is het evangelie bedekt? (2 Korinthiërs 4:3) ______________________________. 

9. Wie heeft de ongelovigen verblind? (2 Korinthiërs 4:4) _____________________________. 

 
LEES 1 KORINTHIËRS 15:21-22 EN ROMEINEN 5:12. 
 

10. Wie bracht zonde en dood in de wereld? _______________________________________. 

 Waarom is de dood aan alle mensen doorgegeven? ______________________________. 

11.  (Romeinen 5:8) Hoe heeft God Zijn liefde voor ons laten zien, terwijl wij zelfs nog zondaars 

waren? __________________________________________________________________. 

12. (Efeziërs 1:17,18) Hoe is God in staat om de ogen van jouw begrip te openen? __________ 

________________________________________________________________________. 

13. Kunnen we volgens Titus 3:5 werken om gered te worden? _______. Waarom heeft Hij ons 

gered? ___________________________. Door welke middelen heeft Hij ons gered? _____ 

________________________________________________________________________. 

 
LEES EFEZIËRS 2:8,9; 1 KORINTHIËRS 15:1-6; ROMEINEN 1:16. 
 

14. Denk na over de laatste paar vragen die je hebt beantwoord voordat je het volgende met 

WAAR of NIET WAAR beantwoordt:  

a. Om gered te worden moet je eerst lid worden van een kerk. WAAR / NIET WAAR 

b. Om gered te worden moet je eerst in water gedoopt worden. WAAR / NIET WAAR 

c. Om gered te worden moet je eerst beloven om een goed,  

schoon, moreel leven te leiden      WAAR / NIET WAAR 

d. Om gered te worden moet je de Wet van Mozes houden.  WAAR / NIET WAAR 

e. Om gered te worden moet je volgens de Gulden Regel leven. WAAR / NIET WAAR 

f. Om gered te worden moet je in het evangelie van Christus  

geloven.         WAAR / NIET WAAR 
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 “Want uit genade bent u behouden, door geloof; en dat niet uit u is, het is de gave van God; niet 

op grond van werken, opdat niemand roemt.” (Efeziërs 2:8-9). 

 
Veel mensen geloven dat God hen verplicht om rechtvaardig te zijn, een goed, moraal leven te 
leiden voordat ze gered kunnen worden. Jezus zei toen Hij hier op aarde was: “Ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (Mattheüs 9:13b).” Later, vanuit de hemel, 
waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader, zond Hij woorden naar de Kerk, het 
Lichaam van Christus, middels Paulus, de apostel van de heidenen. Hij sprak van rechtvaardiging.  
 

15. (Romeinen 5:1) Hoe worden wij gerechtvaardigd? ________________________________. 

Wat hebben we als we gerechtvaardigd zijn? ____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

16. (Galaten 2:16) Op welke basis is het onmogelijk om gerechtvaardigd te worden? ________ 

________________________________________________________________________. 

 
LEES ROMEINEN 3:28. 
 

17. Welke conclusie kan uit dit vers worden getrokken? _______________________________ 

________________________________________________________________________.  

 
Hebreeën 4:12 leert ons: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan  
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten 
als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart.” 
 
Broeder Irving D. Larson schreef het volgende artikel met de titel “SCHERP OF STOMP 
GEREEDSCHAP?” 
Een van de problemen met veel van ons doe-het-zelf timmerlieden is dat we proberen om ons 
werk te doen met gereedschap dat niet zo scherp is als het zou moeten zijn. Elke eersteklas 
arbeider weet dat een scherp gereedschap de eerste stap is in het doen van een goed werk, en 
het werk ook veel gemakkelijker maakt, en als gevolg daarvan, veel aangenamer. Ik mag graag 
het verhaal over de grote oude houthakker die voor de eerste keer een kettingzaag kreeg, en hij 
sneed hiermee twee koorden van brandhout op zijn eerste dag. Echter, de volgende dag sneed hij 
veel meer hiermee nadat iemand hem had laten zien hoe de motor te starten. Iedereen die ooit 
heeft geprobeerd om hout te hakken, leert al snel dat het ontbreken van een scherp mes op de bijl 
moeilijk goed te maken is met spieren. Er is een vers, Prediker 10:10, waar staat, “Als het ijzer 
stomp is geworden en men heeft de snede niet gewet, dan moet men zijn krachten meer 
inspannen, maar het voornaamste om te slagen is wijsheid.” 
Er is een les voor ons als gelovigen in deze. Wij hebben een scherp gereedschap tot onze 
beschikking, want het Woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En toch, hoe 
vaak proberen we mensen te overtuigen met onze eigen argumenten en logica, in plaats van 
alleen met behulp van Gods Woord. We zouden de Schriften door moeten laten dringen in het 
hart! Paul’s brief naar Timotheüs spreekt over “een arbeider die zich niet hoeft te schamen...” 
Mogen wij dat soort werklieden zijn. 
 
Wij hebben het volgende tot nu toe in deze les geleerd: 

1. Dat Gods waarheid wordt geopenbaard in Zijn Woord. 
2. Dat de Schrift een natuurlijk mens openbaart en hij kan een geestelijk mens worden.  
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3. Dat de verandering van een natuurlijk mens naar geestelijk mens is om een “nieuw 
schepsel” te worden. 

4. Dat onze rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus is. 
5. Dat God deze “rechtvaardiging door geloof” aan de mens openbaarde middels de 

apostel Paulus.  
 

Na alleen op Jezus Christus te vertrouwen als persoonlijke Redder van het naar de hel gaan, zijn 
we “babies” in Christus die zich moeten ontwikkelen en moeten groeien in hun nieuwe leven. God 
heeft ons de Bijbel gegeven om ons te helpen geestelijk volwassen te worden. Bij het bestuderen 
van de Bijbel zal de wijze student zich herinneren om te bidden, de Vader vragende om de ogen 
van zijn begrip te openen. 
 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 2 IS EFEZIËRS 2:8-9 

 

 

DEEL 3 – DE GEVOLGEN VAN ZONDE 

 

 

 

VERWIJS NAAR ROMEINEN 5:12. 
 

1. a. Hoe is de zonde in de wereld gekomen? ______________________________________. 

b. Wat was het resultaat van de toegang van zonde in de wereld? ___________________.  
 

“Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God,” (Romeinen 3:23). 
 

VERWIJS NAAR ROMEINEN 6:23. 
 

2. a. Wat is het loon van de zonde? _____________________________________________. 

b. Wat is de genadegave van God? ___________________________________________. 

c. Door Wie ontvangen we deze gave? _________________________________________.  
 
 
SPECIALE LEZING: 
Stop hier en lees het hele eerste hoofdstuk van Romeinen. Let op God’s uitspraak over de 
zondige mens, en de veroordeling van degenen die “de waarheid in ongerechtigheid 
onderdrukken (of beperken).”  
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VERWIJS NAAR ROMEINEN 1:21-25. 
 

3. Leg in jouw eigen woorden uit wat er gebeurt met de person wiens aandacht niet op God 

gericht is. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4. (Romeinen 6:21) Wat is de vrucht (resultaat) van het eigen leven en zonde? ___________. 

5. (Galaten 5:19-21) Wat zijn de werken van het vlees zoals vermeld in de Schriften? _______ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

6. (Galaten 5:22-23) Wat is vrucht van de Geest? ___________________________________ 

________________________________________________________________________. 

7. Als iemand je vraagde hoe het eeuwige leven te hebben, welk vers of welke verzen kon je 

gebruiken om met hem/haar te delen?  Omcirkel jouw keuze of keuzes: 

 1 Korinthiërs 15:3-4  Romeinen 5:8 Mattheüs 7:12 Romeinen 10:9 
 
OPMERKING: 
(Efeziërs 2:1) Het “opgewekt” worden volgens de Schriften, betekent het “levend gemaakt” 
worden. Dit gebeurde door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest 
(Titus 3:5). 

 

8. (1 Thessalonicensen 2:12) Nadat een persoon “opgewekt” of “levend gemaakt” is, wat 

verwacht God van hem/haar? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

9. (1 Thessalonicensen 2:13) Voor de gelovigen in Thessalonika begon “het waardig 

wandelen” toen zij “het Woord van God ontvingen.” Wat doet God’s Woord voor degenen 

die geloven? _____________________________________________________________. 

10. Welke instructies heeft 2 Timotheüs 2:15 voor ons?  

a. ______________________________________________________________________;  

b. ______________________________________________________________________;  

c. ______________________________________________________________________. 

Zouden we “waardig voor God wandelen” als wij deze instructies gehoorzamen? Ja/Nee 
 
OPMERKING: 
Om de Schrift “recht te snijden”, moet iemand erkennen, dat God door de geschiedenis heen niet 
altijd met mensen op dezefde manier heeft gehandeld. Er zijn bepaalde veranderingen die in de 
tijd hebben plaatsgevonden terwijl God geleidelijk Zijn plan voor de mens openbaart. De Oude 
Testament Joden hadden de profeten, de Nieuwe Testament Joden hadden de Twaalf apostelen, 
maar de heidenen, de niet-Joden, hebben een ander voorbeeld te volgen.  
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11. De Heer Jezus Christus heeft een “patroon” of “voorbeeld” voor ons benoemd om te volgen.  

a. Wie is aan het woord? (1 Timotheüs 1:1) _____________________________________. 

b. Wie is de “patroon” of “voorbeeld” die Christus ons heeft gegeven (1 Timotheüs 1:16) 

________________________________________________________________________. 

c. Hoe noemt hij zichzelf? (1 Timotheüs 1:15) ____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

12. a. Wie zegt Paulus dat hij is? (Efeziërs 3:1) _____________________________________. 

 b. Wie was de dienaar voor de heidenen, niet-Joden? (Romeinen 15:16) ______________. 

 c. Wie maakte hem dienaar? (Romeinen 15:15,16) _______________________________.  

13. Wat is de instructive voor gelovigen in 1 Korinthiërs 11:1? _________________________ 

________________________________________________________________________.  

14. Op welke manier moeten wij Paulus volgen? Verklaar Filippenzen 4:9 in jouw eigen 

woorden. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

15. Waarom moet de “patroon” of “voorbeeld” Paulus zijn, in plaats van een andere apostel? 

Lees al deze verzen voordat je antwoordt: Romeinen 11:13; Romeinen 15:15-16; Galaten 

2:7-8 and Efeziërs 3:1-3, 7-9. _________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

 
OPMERKING: 
In vroegere tijden benoemde God bepaalde mannen om de leiders van Zijn uitverkoren volk, 
Israël, te worden. Een van de grootste van deze leiders was Mozes, die het volk door de Rode 
Zee uit Egypte bracht. Het Oude Testament vertelt hoe het volk vaak in opstand kwam tegen deze 
uitverkoren man van God. Zij waren ongehoorzaam aan God, weigerend om Zijn benoemde leider 
te volgen. Merk op dat Mozes door God werd uitverkoren om de Wetgever aan Israël te zijn. 
Paulus werd uitgekozen om een speciale nieuwe boodschap te openbaren welke “de openbaring 
van de verborgenheid” wordt genoemd. Vergelijk Exodus 20:1-17 met Romeinen 16:25. 
 

16. (Efeziërs 3:8,9) Wat is God’s goddelijk doel in het hebben van een speciale boodschapper 

voor de heidenen? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

17.  Wat is de “verborgenheid van Christus” volgens Efeziërs 3:6? _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

18. Vergelijk Efeziërs 3:8,9 met Mattheüs 10:5,6. Christus, in Zijn aardse bediening, gebood de 

Twaalf Apostelen om waar niet naar toe te gaan? _________________________________ 

________________________________________________________________________.  
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Zelfs in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen, predikten Petrus en de andere 
apostelen alleen tot de Joden (Handelingen 2:14, 22; 3:12). Door openbaring van de verrezen 
Christus, schreef Paulus voor alle mensen. Dit is een verandering in God’s relatie met de mens.  
 

19. God had een ander plan voor Israël dan dat Hij heeft voor de Kerk van vandaag. De 

opdracht voor de Kerk in deze bediening komt duidelijk tot uiting in 2 Korinthiërs 5:18-20. 

Wat zeggen deze verzen? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
GOD’S BOODSCHAP VOOR VANDAAG: 
“Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van allen is rijk jegens 
allen die Hem aanroepen: want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden 
worden (Romeinen 10:12);” 
 
Vergeet niet dat de Bijbel geen boek is wat we tijdens verloren momenten terloops kunnen lezen 
om zodoende God’s wil en God’s doel voor ons te leren. Wij moeten “ONS BEIJVEREN OM ONS 
BEPROEFD AAN GOD VOOR TE STELLEN,” en dit betekent een dagelijkse, regelmatige, 
consistente sudie van het grootste boek ooit geschreven. 
 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 3 IS ROMEINEN 10:12 

 

 

Gebruik de ruimte hier beneden voor vragen of opmerkingen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze bijbelse les te voltooien:             

____________________________________________________________________________________. 

 

STUUR DE VOLTOOIDE LES NAAR: 

 

C 
G B B 

G 
r 
a 
c 
i 
a 

 
Creyentes Bíblicos de la Gracia 

 
 

www.badnewsgoodnews.net 
info@badnewsgoodnews.net 

 
Attn.: Rob van der Zee 

Apartado 143 
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) 

ESPAÑA / SPAIN 
Tel.: (+34) 636 993 444  

Grace Bible Believers 
 

 

Datum: ________________________________________________________________________ 

Naam: ________________________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________________________ 

Stad: _________________________________ Staat: _______ Postcode: ___________________ 

Land: _________________________________________________________________________ 

E-mail adres: ___________________________________________________________________ 
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