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BIJBELSE INTRODUCTIELES 

 

DEEL 1 - REDDING 

 

Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie 
(goede nieuws) van de Genade van God. 
 

1. (Romeinen 3:10-11) Noem drie manieren waarop de mensheid wordt beschreven. 

 (1) _____________________________________________________________________; 

 (2) _____________________________________________________________________; 

 (3) _____________________________________________________________________. 

2. (Romeinen 3:14-18) Welke verdere dingen worden over de mensheid gezegd? 

 (1) vers 14 ____________________________________________________________; 

 (2) in vers 16 ___________________________________________________________; 

 (3) in vers 17 ___________________________________________________________; 

 (4) in vers 18 ___________________________________________________________.  

3. (Romeinen 3:19) God gaf de wet zodat de gehele wereld __________________________. 

4. (Romeinen 3:20) Door de wet zijn we ons bewust van wat? _________________________. 

5. (Romeinen 3:23) Wat zegt God over iedereen? ___________________________________ 

________________________________________________________________________. 

6. (Romeinen 5:8) Welke manier heeft God ons gegeven om gered te worden? ____________ 

________________________________________________________________________. 

7. (Rom. 5:10) We waren God’s vijanden, maar we kunnen met God verzoend worden. Hoe is 

dit volbracht? _____________________________________________________________. 

Opmerking: Verzoening beschrijft het doel van Christus Zijn dood aan het kruis. De natuurlijke 
mens is tegen God en van Hem gescheiden. Christus Zijn dood aan het kruis was het hoogste 
offer. Het verzoende ons met God, waardoor wij aanvaardbaar voor Hem werden. Als we op 
Christus vertrouwen als onze persoonlijke Verlosser, zijn we niet aangetast met zonde maar 
schoon gewassen door het bloed van Christus. We zijn nu leden van het Lichaam van Christus. 
 
8. (Romeinen 6:23) Wat is het loon van de zonde? _________. Wat is het geschenk van God? 

________________. Door wie komt dit geschenk? ________________________________. 

9. (1 Timotheüs 1:15) Wat is het betrouwbare woord in dit vers? _______________________ 

________________________________________________________________________. 
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10. (1 Korinthiërs 15:3-4) Deze verzen geven ons de fundamentele waarheden van het 

evangelie dat Paulus predikte. Beschrijf deze verzen met jouw eigen woorden. __________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

11. (2 Thessalonicensen 1:8) Over wie zal wraak en oordeel komen? ____________________ 

________________________________________________________________________. 

12. (2 Thessalonicensen 1:9) Wat is de straf? ______________________________________. 

13. (Openbaring 20:15) Wat is het laatste oordeel over degenen die Christus afwijzen? ______ 

________________________________________________________________________. 

14. In vraag acht zagen we dat het eeuwige leven een gave van God is. Dit komt overeen met 

 het eerste deel van Efeziërs 2:8 dat zegt _______________________________________.  

15. (Efeziërs 2:8-9) We zijn behouden uit genade, door _______________________________. 

16. (Romeinen 5:1) Als je in Christus hebt geloofd, wat heb je dan nu? ___________________. 

17. (Romeinen 8:35-39) Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? (Omcirkel het juiste 

antwoord.)  (1) Bovennatuurlijke krachten  (2) Nood 

    (3) Dood     (4) Verdrukking  

    (5) Vervolging    (6) Niets 

18. (Romeinen 10:13) Welke belofte gaf God aan ons? ________________________________ 

________________________________________________________________________. 

19. (1 Tim. 2:5) Wie is de enige middelaar tussen God en mensen? _____________________. 

20. (1 Tim. 2:6) Wat heeft de Here Jezus voor allen gedaan? ___________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Controleer waar je afhankelijk van bent om gered te worden: (1) kerklidmaatschap/ (2) doop /       

(3) het houden van de tien geboden / (4) het doen van goede werken / (5) Jezus Christus alleen. 

 

Romeinen 10:9 vertelt je dat je gered kunt worden door geloof in Christus: dat, als je met jouw 
mond Jezus als Heer zult belijden en met jouw hart zult geloven dat God Hem uit de doden 
heeft opgewekt, je gered (compleet in Christus) zult worden. Dus er is niets belangrijker dan 
jouw nood om in het volbrachte werk van Jezus Christus te geloven.  
Waarom bidt je nu niet en vertel je God dat je Zijn Zoon vertrouwt? Voorbeeldgebed: Lieve God, ik 
weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat mijn zonde verdient te worden gestraft met de eeuwige 
dood. Maar ik geloof dat Christus voor mij is gestorven en is opgestaan uit het graf. Ik vertrouw 
Jezus Christus alleen als mijn Redder. Dank u voor de vergeving en het eeuwige leven dat ik nu 
heb in de naam van Jezus Christus, amen.  
 

Heb je Christus vertrouwd als jouw persoonlijke Verlosser van het naar de hel gaan? JA/NEE 

Geloof je dat degenen die zonder Christus zijn, of degenen die iets toevoegen aan het volbrachte 

werk van Christus, naar de hel gaan? JA/NEE 
 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 1 IS ROMEINEN 10:9 
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DEEL 2 – ONZE POSITIE 

 

 
In deel één hadden we veel Bijbelverzen met betrekking tot het reddingsplan van God. Nadat we 
Christus als persoonlijke Verlosser van het naar de hel gaan hebben vertrouwd, moeten we de 
zegeningen en voorrechten weten die we nu hebben als zonen in de familie van God.  
 
1. (Galaten 4:6) Wat heeft God gedaan nu we Zijn zonen zijn? _________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. (Romeinen 8:16) De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij ______________________. 

3. (Efeziërs 4:30) Wat heeft God gedaan om ons te verzekeren dat we Hem toebehoren? ___ 

________________________________________________________________________. 

4. (Efeziërs 1:6-7) We lezen dat we in de Geliefde (dat is Christus, de geliefde Zoon van God) 

zijn geaccepteerd. Welke twee dingen hebben we volgens vers zeven ook omdat we in 

Christus zijn? (1) ________________________; (2) ______________________________. 

5. (Efeziërs 2:19) Tot welke mensengroep behoort de gelovige? _______________________. 

6. (1 Korinthiërs 6:11) Welke drie dingen heeft God voor de gelovigen in Christus gedaan?  

 (1) ____________________; (2) ___________________; (3) _______________________. 

Opmerking: Het woord geheiligd betekent “apart gezet voor God,” of “apart gezet voor God’s 
gebruik.” Dus dit vers leert ons dat we van zonde gereinigd zijn en apart zijn gezet voor God, of 
geheiligd zijn. Iemand die geheiligd is, wordt “een heilige” genoemd. In de Bijbel worden alle 
gelovigen in Christus “heiligen” genoemd.   
 

7. (1 Korinthiërs 6:11) Hier vinden we het woord gerechtvaardigd, het rechtvaardig voor God 

verklaren. Hoe zijn we gerechtvaardigd volgens Romeinen 3:24? _____________________ 

________________________________________________________________________. 

8. (Romeinen 3:28) Wij zijn gerechtvaardigd door ___________ zonder _________________. 

9. (Romeinen 4:5) Welke woorden laten zien dat we niet door werken gerechtvaardigd kunnen 

worden? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

10. (Romeinen 4:3) Waarom werd Abraham tot gerechtigheid (rechtvaardig) gerekend? ______ 

________________________________________________________________________. 
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11. (Romeinen 8:1) Wat zegt dit vers over hen die in Christus Jezus zijn? _________________ 

________________________________________________________________________. 

12. (Romeinen 8:2) De Geest van het leven in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van _____ 

________________________________________________________________________. 

13. (Romeinen 8:35, 38-39) We lezen dat alle genoemde dingen ons niet kunnen scheiden van 

wat? ____________________________________________________________________. 

14. (1 Korinthiërs 6:19) We hebben eerder gezien dat de Heilige Geest in elke gelovige in 

Christus woont. Daarom is jouw lichaam de _____________________________________. 

15. (1 Korinthiërs 6:20) We moeten God in ons lichaam en geest verheerlijken, omdat we ____ 

________________________________________________________________________. 

 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 2 IS ROMEINEN 8:1 

 

 

 

DEEL 3 – DE BIJBEL 

 

Dit deel heeft referenties over de Bijbel, waarom het waar is, en waarom het belangrijk voor ons is 
om te weten wat het zegt. De Bijbel wordt “het woord van God” genoemd (b.v. Efeziërs 6:17) en 
wordt ook wel aangeduid als “de Schriften” (b.v. 1 Korinthiërs 15:4). 
 

1. (1 Thessalonicensen 2:13) Deze gelovigen hoorden Paulus prediken, en hoe ontvingen zij 

het woord? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. (Romeinen 10:17) Wat moeten we horen om geloof te hebben? _____________________. 

3. (Handelingen 17:11) Degenen aan wie Paulus predikte, ontvingen het woord met alle 

bereidwilligheid. Wat deden ze daarna? _________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

4. (Handelingen 20:32) Wat is machtig om ons op te bouwen in onze geestelijke kennis? ____ 

________________________________________________________________________. 
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5. (2 Timotheüs 3:15) De heilige geschriften kunnen je _______________________________ 

________________________________________________________________________. 

6. (2 Timotheüs 3:16) Wij weten dat God mensen de exacte woorden liet opschrijven zoals Hij 

ze geschreven wilde hebben omdat het eerste deel van dit vers zegt __________________ 

________________________________________________________________________.  

7. Hetzelfde vers noemt vier dingen waar de Schrift nuttig voor is:  

 (1) _________________________________; (2) ________________________________; 

 (3) _________________________________; (4) ________________________________. 

8. (Efeziërs 6:17) Het woord van God wordt _______________________________ genoemd. 

9. (1 Korinthiërs 15:3-4) De apostel Paulus citeerde vaak de Schriften om de waarheid van het 

evangelie dat hij predikte te garanderen. Welke drie dingen gebeurden volgens hem “naar 

de Schriften”? 

 (1) _____________________________________________________________________; 

 (2) _____________________________________________________________________; 

 (3) _____________________________________________________________________. 

10. (Romeinen 4:3) Hier is een citaat uit het Oude Testament. Waarom werd Abraham 

rechtvaardig verklaard? _____________________________________________________. 

11. (Efeziërs 1:13) Wat zegt dit vers dat je bent als je het woord van de waarheid hoort en 

gelooft? _________________________________________________________________. 

12. (Romeinen 15:4) Twee redenen waarom de Schriften zijn geschreven zijn:  

 (1) _____________________________________________________________________; 

 (2) _____________________________________________________________________.  

13. In het Nieuwe Testament wordt het Woord van God verschillende namen gegeven. 

Sommige van deze zijn: 

 (1) Filippensen 2:16  Woord van ____________________________________; 

 (2) Handelingen 13:26  Woord van ____________________________________; 

 (3) Kolossensen 3:16  Woord van ____________________________________; 

 (4) Romeinen 10: 8  Woord van ____________________________________; 

 (5) 2 Korinthiërs 5:19  Woord van ____________________________________. 

 

“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” (Hebreeën 4:12). 

 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 3 IS EFEZIËRS 6:17 
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DEEL 4 – ONS LEVEN EN ONZE WANDEL 

 

In de voorgaande delen hebben we Bijbelverzen beschouwd die ons leerden over redding, over 
onze positie als gerechtvaardigde, heilige zonen van God, en over het Woord van God. Dit deel 
gaat grotendeels over ons leven en onze wandel als gelovigen in Christus. God heeft er in 
voorzien dat we in Zijn wil leven en overwinning over de zonde hebben.  
 
Twee belangrijke feiten die iedere gelovige in Christus moet weten zijn:  

 (1) Omdat hij uit de Geest is geboren, heeft hij nu een nieuwe natuur, en  

 (2) Deze nieuwe natuur is in strijd met de oude natuur, vaak aangeduid als “het vlees.” 

 

1. (Romeinen 7:18) Wat zei Paulus over het vlees? _________________________________. 

2. (Romeinen 8:7) Welke twee dingen worden over de vleselijke gedachten gezegd?  

(1) ________________________________; (2) __________________________________ 

________________________________________________________________________. 

3. (2 Korinthiërs 5:17) De nieuwe natuur wordt soms aangeduid als “een nieuwe schepping.” 

Wat is het resultaat van het zijn van een nieuwe schepping (schepsel) in Christus? _______ 

________________________________________________________________________. 

4. (Galaten 2:20) De nieuwe mens is Christus levende in de gelovige. Zoals Paulus zei: 

“...Christus leeft in mij.” Hoe zou je nu het leven moeten leven wat je nu in het vlees leeft? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

5. (Efeziërs 4:24) Wat wordt over deze nieuwe schepping (nieuwe mens) gezegd? 

________________________________________________________________________. 

6. (Efeziërs 4:25-31) Omdat wij een nieuwe schepping in Christus zijn, wordt ons een aantal 

dingen verteld die we niet zouden moeten doen. Wat zijn deze?  

  (1) (vers 25) _________________________________________________________; 

  (2) (vers 28) _________________________________________________________; 

  (3) (vers 29) _________________________________________________________; 

  (4) (vers 30) _________________________________________________________; 

(5) (vers 31) _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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7. (Romeinen 12:2) Het is God’s verlangen dat we niet gelijkvormig aan deze wereld worden, 

maar dat we ______________________________________________________________. 

8. (Titus 2:11-12) Wat leert vers 12 ons over hoe we moeten leven? ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

9. (Galaten 5:19-23) Dit bijbelgedeelte contrasteert het werk van het vlees met het werk van 

de Heilige Geest in ons. Noem 9 dingen die de vrucht van de Geest zijn (verzen 22-23):  

 (1) _____________________; (2) _____________________; (3) ____________________;

 (4) _____________________; (5) _____________________; (6) ____________________; 

(7) _____________________; (8) _____________________; (9) ____________________. 

10. (Galaten 5:14, Romeinen 13:9-10) Deze verzen spreken over het belang om je naaste lief 

te hebben. Waarom is liefde zo belangrijk? ______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

11.  Vaak wordt het leven of het morele gedrag van een gelovige in Christus zijn “wandel” 

genoemd. Hoe worden we geacht te wandelen (leven) in de volgende verzen?  

- (Galaten 5:25) ___________________________________________________________; 

- (Romeinen 13:13-14) ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

- (2 Korinthiërs 5:7) ________________________________________________________;

 - (Efeziërs 5:2) ____________________________________________________________; 

- (Kolossensen 1:10) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

12. (Galaten 5:16) Wat is het resultaat als wij in de Geest wandelen? ____________________ 

________________________________________________________________________. 

13. (Efeziërs 6:10) Waar halen we de kracht vandaan voor de strijd tegen zonde en satan? ___ 

________________________________________________________________________. 

14. (Kolossensen 3:17) Wat zegt dit vers over al wat we doen? _________________________ 

________________________________________________________________________. 

15.  (Kolossensen 3:22-24) De apostel Paulus beschrijft God’s wil voor dienaars (werknemers). 

Wat zou volgens vers 23 onze houding in ons werk moeten zijn? _____________________ 

________________________________________________________________________. 

16. (Kolossensen 4:2-3) Wat vertelt dit vers ons over het gebed? ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
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17. (1 Thessalonicensen 4:3) Wat is God’s wil voor ons morele leven? ___________________ 

________________________________________________________________________. 

18. (Romeinen 12:19) Waarom zouden we geen wraak moeten zoeken? _________________: 

________________________________________________________________________.  

19.  (2 Korinthiërs 6:14) Ossen worden tezamen ingespannen zodat ze als een team kunnen 

werken. Waarom zouden we niet met ongelovigen moeten worden ingespannen? ________ 

________________________________________________________________________. 

20. (2 Korinthiërs 5:20) Omdat God ons door Christus heeft verzoend, wensen wij dat anderen 

zich met Christus verzoenen. Daarom worden we ________________________ genoemd. 

 

GEHEUGENVERS VOOR DEEL 4 IS 2 KORINTHIËRS 6:14 

 

 

Gebruik graag een apart vel voor vragen of opmerkingen.      

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

____________________________________________________________________________________. 
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