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BASIS VAN HET GELOOF – LES 2 

  

In Les 1 vonden we: 
 

1. Dat de zonde in de wereld kwam, en dat God heeft gezegd: “Allen hebben gezondigd.”   

2. Dat het loon van de zonde de dood is. 

3. Dat de gave van God het eeuwige leven is. 

4. Dat we “Christus dienen te volgen” zoals Paulus, de apostel van de heidenen, Hem volgde.  

5. Dat we als leden van de Kerk, het Lichaam van Christus, een opdracht hebben en wel het  

verzoeningsministerie (2 Korinthiërs 5:18-20). 

 

Als een student het belang begrijpt van de "verborgenheid" waar de apostel Paulus in 
Efeziërs over spreekt, zal hij het nodig vinden om te begrijpen dat God zijn handelen met mensen 
in verschillende bedelingen verandert, maar dat de principes van God hetzelfde blijven. 
(Opmerking: Je zal meer over bedelingen leren in de volgende cursus "Inzicht in de Bijbel." Voor 
nu is het genoeg om te weten dat een bedeling verwijst naar Gods regels en verwachtingen voor 
Zijn volk en voor de mensheid gedurende een bepaalde periode van de geschiedenis.) 

Lees Mattheüs 10:5,6 en Efeziërs 3:8,9. Hier zien we een voorbeeld van een verandering 
van de bedelingen. Markus 12:31 en Galaten 5:14 geven een voorbeeld van een principe, dat 
ongewijzigd blijft. 

De Kerk, het Lichaam van Christus, begon met de bediening van Paulus, de apostel van de 
heidenen (1 Korinthiërs 3:5-11). Deze Kerk werd niet specifiek genoemd door een andere schrijver 
van de Schriften (Efeziërs 3:1-8). Hij begon zijn bediening enige tijd na Pinksteren toen hij op de 
weg naar Damascus werd veranderd. 

Bid terwijl je verder gaat, zodat de Heilige Geest je kan begeleiden en onderwijzen, want de 
waarheden van het Woord van God zijn nooit volledig te begrijpen, tenzij de Heilige Geest je 
inzicht geeft. 
  

DEEL 1 – ONZE GROTE OPDRACHT 

 

 
1. Velen beschouwen de “Grote Opdracht” van Mattheüs 28:19,20 Jezus Zijn laatste 

instructies voor zijn discipelen, ook onze opdracht voor vandaag de dag te zijn. Wat zijn de 

vereisten van deze opdracht? 

 1. ___________________________________________________________________; 

 2. ___________________________________________________________________; 

 3. ___________________________________________________________________. 
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OPMERKING:  

Terwijl je studeert zul je zien dat deze opdracht aan de Twaalf Apostelen was gegeven en een 
voortzetting was van een eerdere opdracht. De boodschap, die ze verkondigden was dat als Israël 
zich zou bekeren, dat God Christus terug zou sturen om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen 
(Handelingen 1: 6; 3:19-21). Dit was een letterlijk koninkrijk, dat aan Israël was beloofd in het 
Oude Testament en in de eerste 4 boeken van het Nieuwe Testament. 
 
2. a) De eerst gegeven opdracht door de Here vinden we in Matthëus 10:5,6. Waar waren de 

Twaalf Discipelen geboden om NIET te gaan? ___________________________________ 

of ______________________________________________________________________. 

Naar wie moesten zij gaan? _________________________________________________. 

b)  (Mattheüs 10:7,8) Wat moesten zij verkondigen? _______________________________ 

________________________________________________________________________. 

Wat moesten zij doen? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

3. Leg uit waarom deze opdracht niet degene is die wij vandaag de dag volgen: ___________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4. (1 Korinthiërs 1:22; Johannes 6:28-30)  De Here Jezus gaf in deze opdracht de discipelen 

de macht om zieken te genezen, doden op te wekken, melaatsen te reinigen, etc. 

(Mattheüs 10:8). Waarom? __________________________________________________. 

Voor de Joden of de heidenen? ______________________________________________. 

5. (Handelingen 28:28)  Aan wie werd het Evangelie gezonden, nadat God met Israël stopte 

als volk om te gaan? _______________________________________________________. 

6. (Romeinen 11:11)  Waarom begon God zich tot de heidenen te wenden, toen Israël (het 

Joodse volk) Gods aanbod van het Koninkrijk weigerde? ___________________________. 

 

Toen God de omgang met Israël als verbondnatie tijdelijk staakte en zich tot de heidenen wendde, 
werd de oude opdracht (Mattheüs 28:19,20) opzij gezet. Een nieuwe opdracht voor de Kerk, welke 
het Lichaam van Christus is, werd aan de apostel Paulus gegeven. Lees 2 Korinthiërs 5:18-20. 
 
7. (vs. 18)  Wat hebben wij ontvangen? __________________________________________. 

8. (vs. 18,19)  De “bediening van de verzoening” is dat alle mensen, Joden en heidenen gelijk, 

gered kunnen worden door het persoonlijke geloof in Jezus Christus. Hoe worden wij 

genoemd? (vs. 20) _________________________________________________________. 

9. (Galaten 1:8)  Wat zou er gebeuren als iemand een ander evangelie predikte dan dat wat 

aan Paulus is toegewijd? ____________________________________________________. 
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10. (Romeinen 1:16)  Wat was de volgorde van de verkondiging van het evangelie gedurende 

de overgangsperiode van Handelingen? ________________________________________ 

__________________________________. Zie ook Handelingen 13:46. 

11. (Handelingen 28:28)  Wanneer stopte deze prioriteit in het prediken van het evangelie? 

Toen de behoudenis van God naar _______________________________ werd gezonden. 

12. (Romeinen 11:25)  Hoe lang zal God Zijn handelingen met Israël als een volk stoppen?  

Totdat ___________________________________________________________________. 

13. (Romeinen 11:26-27)  Wanneer zal God bevrijding en behoudenis brengen aan Israël als 

een natie? _______________________________________________________________. 

14. Kunnen Joden vandaag de dag leden worden van het ene Lichaam, de ware Kerk? ______ 

Wat zegt Efeziërs 2:16? (Gebruik je eigen woorden) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

15. (Efeziërs 2:19)  Welke groep mensen heeft vandaag de dag een “meer begunstigde” positie 

met God? Omcirkel:  Joden   heidenen  Geen van beide 

16. (Efeziërs 2:12)  Wat was de positie van de heidenen voordat de Kerk begon?  

 1. ___________________________________________________________________; 

 2. ___________________________________________________________________; 

 3. ___________________________________________________________________; 

 4. ___________________________________________________________________; 

 5. ___________________________________________________________________. 

17. (Efeziërs 2:14)  Hoe heeft God deze toestand van de heidenen veranderd? _____________ 

________________________________________________________________________. 

18. Lees Kolossensen 3:11 en Galaten 3:28. Is er een groep in het Lichaam van Christus die 

een bijzondere eer of een bijzondere positive ontvangt?  Ja ______ Nee _______.  

Waarom? (Let op het laatste gedeelte van elk van deze verzen) _____________________ 

________________________________________________________________________. 

Onze Opdracht vervullen 

 
19. (1 Korinthiërs 4:1)  Wat is de verantwoordelijkheid van de gelovige en het voorrecht van 

een lid van het Lichaam van Christus? _________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

20. (Romeinen 12:2)  Hoe kunnen we “beproeven wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte 

wil van God is”? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
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Als een man Gods plan van dag tot dag zou hebben, moet hij ijverig zijn in het bestuderen 
van Zijn Woord. Hij moet ook in staat zijn om de verschillen te vertellen tussen de 
verschillende divisies van de Schrift om te bepalen wat rechtstreeks op hem van toepassing 
is en wat niet.  
 
21. Graag lezen: Filippensen 3:17; 4:9; 2 Timotheüs 2:2; 2:7; 1 Korinthiërs 11:1; 1 Korinthiërs 

14:37. Wat zegt Paulus ons te doen in deze verzen? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

22. (1 Korinthiërs 15:1-4)  Het Lichaam van Christus is toevertrouwd met het evangelie. Wat is 

het evangelie? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

23. (1 Thessalonicensen 2:4)  Hoe zouden we moeten spreken? ________________________ 

________________________________________________________________________. 

24. (2 Timotheüs 2:2)  Hoe moeten we de ware opdracht voor deze bedeling uitvoeren? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

25. (Titus 2:13)  Wat is de “hoop van de Kerk”? ______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 1 IS 1 KORINTHIËRS 15:3-4 

 

 

DEEL 2 – HET LICHAAM VAN CHRISTUS 

 

 

 
In Deel 1 vonden we: 
 
1. Om vandaag de dag “in Christus” te zijn is om in de Kerk, het Lichaam van Christus, te zijn. 
2. Dat er behalve de apostel Paulus geen schrijver in de Bijbel is, die de Kerk het Lichaam van 

Christus noemt. 
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In zo’n korte studie kunnen we ons niet al te diep in de materie verdiepen. We willen de 
noodzaak benadrukken om God om meer diepgaand inzicht en wijsheid te vragen terwijl je 
studeert. Als deze basisstudie het binnenste van iemand aanvuurt om een meer grondige studie 
van het recht gesneden Woord te maken, dan heeft het zijn werk gedaan. 

 
Spoor als een nobiele Berean Gods kostbare edelstenen grondig na, bewust zijnde van de 

last die we in 2 Timotheüs 2:1,2 hebben: “Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus 
Jezus is; en wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe 
mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. " 

 
1. (Efeziërs 1:20-23; 5:23)  Alleen in Paulus zijn brieven zien we dat de Kerk wordt aangeduid 

als het “Lichaam van Christus”. Wie is het Hoofd van dit Lichaam? ___________________. 

2. (Galaten 1:1,12)  Hoe ontving de apostel Paulus het evangelie wat hij predikte? _________ 

________________________________________________________________________.  

3. (1 Korinthiërs 12:13)  Hoe wordt je lid van deze Kerk? _____________________________ 

________________________________________________________________________.  

4. In 1 Korinthiërs 12:14 zegt Paulus: “Want dit lichaam bestaat niet uit één lid maar uit vele 

leden.” Ben jij lid?  Ja _____  Nee _____ 

5. Hoe kun je zeker weten dat je een lid van het Lichaam van Christus bent? Antwoord in jouw 

eigen woorden. ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. (Romeinen 10:13)  Kan iedereen lid worden van de Kerk, het Lichaam van Christus? ____ 

________________________________________________________________________.  

(Galaten 3:26)  Wat is een vereiste om lid te worden? _____________________________. 

 
 
“En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden” (1 Korinthiërs 12:27). 
 
 

7. (Efeziërs 3:8)  Wat voor genade (voorrecht) was aan de apostel Paulus gegeven als 

speciale boodschapper van de Kerk? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

8. (Efeziërs 3:9)  Welke verantwoordelijkheid had hij? ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
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9. Lees Romeinen 16:25-26 en Efeziërs 3:1-6.  Wat is het gemeenschappelijke idee met 

betrekking tot de verborgenheid  in Romeinen 16:25 en Efeziërs 3:5? _________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

10. (1 Korinthiërs 2:13)  Wie is onze leraar als we proberen om de dingen van God te 

begrijpen? _______________________________________________________________.  

11. (Kolossensen1:9-10)  Het vereist inzicht en begrip van God om de waarheden van Gods 

Woord op ons dagelijks leven toe te kunnen passen.  Waar ______ Vals ______ 

12. (Kolossensen 2:6,7)  Hoe wil Paulus dat de gelovigen leven?  

 a. ___________________________________________________________________; 

b. ___________________________________________________________________; 

 c. ___________________________________________________________________; 

d. ___________________________________________________________________. 

13. Welke waarschuwing geeft de Bijbel in Kolossensen 2:4? __________________________ 

________________________________________________________________________.  

In Kolossensen 2:8? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

14. (Efeziërs 1:15-19)  Noem vijf dingen waar Paulus voor bad voor de gelovigen in Éfeze?  

 a. ______________________________________________________________________; 

b. ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

 c. ______________________________________________________________________; 

d. ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

 e. ______________________________________________________________________. 

15. (Efeziërs 6:11-13)  Welke instructies geeft de Bijbel om stand te kunnen houden tegen de 

listen van de duivel? _______________________________________________________. 

16. Volgens Efeziërs 6:12, strijden we tegen wat? ____________________________________ 

______________________________________________________________ __________ 

________________________________________________________________________. 

17. (Efeziërs 6: 14-17)  Noem de zes delen van de hele wapenrusting van God. 

 1. ______________________________________________________________________; 

 2. ______________________________________________________________________; 

 3. ______________________________________________________________________; 

 4. ______________________________________________________________________; 
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 5. ______________________________________________________________________; 

 6. ______________________________________________________________________. 

18. Volgens Efeziërs 6:18: 

 a. Horen we wanneer te bidden? __________________________________________. 

b. Horen we hoe te bidden? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 c. Horen we voor wie te bidden? ___________________________________________. 

19. (Efeziërs 6:19-20)  Waar vraagt Paulus de Efeziërs voor om voor hem te bidden? ________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
1 THESSALONICENSEN 5:16-18 

VERBLIJDT U ALTIJD 
BIDT ONOPHOUDELIJK 

DANKT IN ALLES,  
WANT DIT IS DE WIL VAN GOD IN CHRISTUS JEZUS JEGENS U. 

 
DRIEVOUDIGE TOEWIJDING 

 
1. EEN DUIDELIJK BESLUIT -- Romeinen 12:1,2 

 
EERSTE PRESENTATIE 

 
Meende je het toen je jouw lichaam voor de eerste keer toewijdde? Dit hoeft 
op zich niet te worden herhaald, want TOEWIJDING is OOK: 

 
2. EEN DAGELIJKSE HOUDING -- Romeinen 6:11 
 

INDIVIDUELE PRAKTIJK 
 

Is jouw dagelijkse houding en activiteit consequent met het toegewijd hebben 
van jouw lichaam voor Gods controle? 

 
3. EEN TOEGEWIJDE ACTIVITEIT -- Galaten 2:20 
 

INWONENDE AANWEZIGHEID 
 

Het  is niet genoeg dat je jouw lichaam hebt toegewijd en dat je een goede 
dagelijkse houding hebt; als je niet toestaat dat Christus Zijn leven IN en 
MIDDELS jou leeft, is jouw toewijding NIET COMPLEET. 

 
“CHRISTUS LEEFT IN MIJ” – Dit geldt voor iedere gelovige. 

 
“CHRISTUS LEEFT MIDDELS MIJ” – Dit is niet waar van elke gelovige. Dit 

vraagt overgave en onderwerping aan Zijn controle. 
 
 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 2 IS 1 KORINTHIËRS 12:27 
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Gebruik de ruimte hier beneden voor vragen of opmerkingen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

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

____________________________________________________________________________________. 

 

STUUR DE VOLTOOIDE LES NAAR: 
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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: ___________________________________________________________________ 

            Ik zou graag gecontacteerd willen worden door een dienaar in mijn omgeving die mij kan 

helpen om Gods Woord beter te begrijpen.  Indien aangekruisd, graag jouw telefoonnummer 

vermelden: _____________________________________________________________________ 
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