BIJBELSE INTRODUCTIELES OVER 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? _______________________
________________________________________________________________________.

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) What 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.)

18.

(1) Bovennatuurlijke krachten

(2) Nood

(3) Dood

(4) Verdrukking

(5) Vervolging

(6) Niets

(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
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