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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Inleiding fundamentenstudie  
 
1. 

 
DOEL VAN DE FUNDAMENTENSTUDIE 
Je gaat samen de bijbel onderzoeken! Deze studie is bedoeld om een sterk bijbels  
fundament te leggen. Op dit fundament zal jouw geestelijke huis gebouwd worden.  
 

 

2. ONDERWIJS IS VOOR IEDEREEN BELANGRIJK 
1. Jezus heeft nadrukkelijk bevolen dat de gelovigen onderwezen en 
    geleerd moeten worden  
 
2. Daarom onderwezen de apostelen ook de pas bekeerden. 
 
3. De apostelen bevolen op hun beurt weer om vertrouwde mensen aan 
   te stellen die ook anderen onderwijzen  
 

 
Mat 28:19b-20  
Marc 16:15 
 
Hand 2:40-42 
Hand 19:9,10 
2 Tim 2:1,2 
2 Tim 4:2 

3. DOORGEVEN 
Zoals wij het nu aan jou doorgeven, geloven wij dat je deze studie in de toekomst weer 
aan anderen kunt gaan geven (als je betrouwbaar blijkt!). Daarom is deze studie ook 
voor volwassen christenen van belang. Onderwijs is voor iedereen belangrijk! 
 
De pasbekeerde en ook de gevorderde gelovige, dient te leven volgens Gods Woord. Je 
dient dus te weten waarover je spreekt en leert aan anderen.  We zullen daarom een 
vaste basis - een fundament - moeten hebben voor ons geloof  en gedrag. 
Dan zullen we genieten van de liefde van Christus en van de ware vrijheid! 
 

 
 
 
 
1 Petr 3:15 
Hebr 6:1-3 
2 Tim 3:16,17 
Joh 8:31,32 
Rom 8:1 

4. DEELNEMEN 
Deze fundamentenstudie zal de meeste vruchten afwerpen, wanneer je: 
1. Trouw bent in het volgen en voorbereiden van deze studie 
2. De les biddend voorbereidt. 
3. Je eigen vragen noteert en deze stelt tijdens de les. GEWOON DOEN! 
4. Je kunt meer en diepere informatie over “het fundament” vinden in de studies DE 

PIJLERS VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF en BASIS BIJBELSTUDIE op www.nleg.nl 
 

 

5. ONDERWERPEN 
1e Bijeenkomst 

1- Fundament 
2- De Bijbel het Woord van God 

 
2e Bijeenkomst 

3- Bekering van dode werken 
4- Opnieuw geboren worden 

 
3e Bijeenkomst 

5- Geloof in God 
 

4e Bijeenkomst 
6- Doop in water 
7- Doop in de Heilige Geest 

 
5e Bijeenkomst 

8- Handoplegging 
9- Heilig avondmaal 

 
6e Bijeenkomst 

10- Opstanding der doden 
Een eeuwig oordeel 
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 1 - HET FUNDAMENT 
 

 
1. 

 
Probeer een aantal overeenkomende kenmerken te noemen van een goed fundament van 
een HUIS en het fundament van een CHRISTEN: 
 
1.   …………………………………………………. 
 
2.   …………………………………………………. 
 
3.   …………………………………………………. 
 

 

 De Bijbel vergelijkt het opgroeien van Gods kinderen vaak met een bouwwerk. 
God zelf heet dan de architect en ook wel eens de aannemer.  
 

 

2. Wat is hier het bijbelse woord voor "architect"? 
 
 

Hebr 11:10                  

3. En voor "aannemer of uitvoerder"? 
 
 

 

4. Met welk bouwwerk wordt hier uw leven vergeleken? 
 
 

Mat 7:24,26 

5. Waarmee worden gelovigen mensen samen vergeleken? 
 
 

1Petr 2:5    

 Een bouwwerk begint met het leggen van een fundament.   
Ook dit wordt als voorbeeld in de bijbel gebruikt. 
 
 

 

6. Wie is het fundament van ons nieuwe leven? 
 
 

1Cor 3:11                   

 Het fundament wordt in de bijbel vaker genoemd bijv. in Hebr 6:1-3.   
De schrijver van de Hebr.brief gaat er vanuit, dat bij de lezer dit fundament al gelegd is. 
Daarom gaat hij niet diep op de inhoud van het fundament in. In de praktijk van het 
geestelijke leven blijkt of het fundament stevig gelegd is.   
 

 

7. Hoe wordt het fundament van ons geloofsleven genoemd?  
 
 

Hebr 6:1                     

8. Waarop zullen wij ons richten in het geloofsleven? 
 
 

 

9. Hoe omschrijft de Here het doel van God met de mens? 
 
 

Mat 5:48 

10. Wat zou u als antwoord geven op deze oproep van Jezus? 
 

Joh 7:16,17 
 

 Je kunt meer en diepere informatie over “het fundament” vinden in de studies DE PIJLERS 
VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF en BASIS BIJBELSTUDIE op www.nleg.nl 

 

   

 Wat heb ik geleerd in deze les?  
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 2 – De Bijbel – Het Woord van God  
  

DE NIEUW LEVEN EVANGELIE GEMEENSCHAP ZEGT: DE BIJBEL IS GODS WOORD 
 
Om God beter te leren kennen moeten wij zijn Woord leren kennen. De Bijbel is niet 
verzonnen door een groep mensen, maar ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. 
Hij is de auteur. Door de hele Bijbel loopt de rode draad van Gods liefde voor de mens; 
zijn wil om de mensen te zegenen, te redden, te verlossen. 
Jezus is het levende Woord.                                                                                     
De Bijbel is daarom niet een boek dode letters, maar het is leven.  
Mozes zegt dat het Woord ons leven is. 
De Heilige Geest maakt de Bijbel, het Woord levend. 
 
We vinden het zeer belangrijk dat de gelovigen zelf kennis, inzicht en ervaring krijgen 
met het Woord van God! Dikwijls gebeuren er dingen in ons leven waar we "Bijbels" op 
moeten reageren! God verwacht dat we onze autoriteit als Christen zullen uitoefenen 
en gezag zullen hebben over b.v. demonen.  
Als we echter niet weten waar we dat gezag aan kunnen ontlenen, zal er niet veel 
overblijven van onze geestelijke strijd en daarom is het belangrijk daar kennis over te 
hebben en (belangrijker!) die in praktijk te brengen!  
Bijbellezen + actie blijft BROODNODIG! 
 

 
 
 
 
2 Tim 3:16 
 
 
Joh 1:1 
 
Deut 32:47 
2 Cor 3:6 

 BIJBELSTUDIE OM: 
1. Satan te overwinnen  

   a. Jezus gaf zelf het voorbeeld  
   b. Satan misbruikt soms de Bijbel. 
   c. Het Woord is het zwaard van de Geest. 

2. Om de zonde te overwinnen. 
3. Om anderen voor Christus te winnen. 

   a. Altijd klaar om te getuigen. 
   b. De HEILIGE GEEST kan ons het Woord geven dat momenteel nodig is. 

4. Als je het Woord begrijpt zul je vrijmoedig zijn in je getuigenis. 
5. Om in staat te zijn te mediteren over het Woord. 
6. Om leiding te hebben in je dagelijkse leven. 
7. Omdat het Gods opdracht is. 
 

 
Mat 4:11.  
Mat 4:4,7,10  
Mat 4:6  
Ef 6:17  
Ps 119:9,11  
Ps 19:8 
1Pet 3:15  
 
Hand 4:31  
Ps 1:2-3  
Ps 119:105  
Deut 6:6,  
Col 3:16 

 HOE DE BIJBEL TE LEZEN? 
Neem tijd en lees in de in normale letterlijke betekenis. 
§ Lees een tekst niet apart maar in z'n verband (wordt hervormd....). 
§ Plaats het in de tijd volgens de tradities van het Midden Oosten. 
§ Let op de geografie en de Bijbelse gewoonten (de deur = vrij zijn). 
§ Vraag leiding van de Heilige Geest bij bestudering. 
§ Denk er over; Filippus vroeg aan kamerling: versta je wat je leest? 
§ Motivatie, Ps 86:11 - leer mij Uw weg opdat ik in waarheid wandel. 
§ Onthoud: God voldoet niet aan de wetten van onze logica. 
§ Zie 3 groepen mensen waartegen God spreekt: Jood, heiden, gemeente. 

 

 

 DE GESCHIEDENIS 
Het woord Bijbel komt van het Grieks biblia = boeken; de naam is gegeven door 
Clement (2e eeuw na Christus). Andere benamingen zijn: Boek der Boeken, Heilige 
Schrift of Heilige Geschriften. 
 
Het hele Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe 
Testament in het Grieks, want dat was in die tijd de wereldtaal. Alles was natuurlijk 
geschreven met de hand, zodat wij deze oorspronkelijke Bijbelgedeelten ook wel 
handschriften noemen of de grondtekst. 
 

 

 OOK DE ARCHEOLOGIE BEWIJST DAT DE BIJBEL WAAR IS  
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De in 1947 gevonden Dode Zee rollen bevatten 40.000 fragmenten en waren een deel 
van de bibliotheek der Essenen; een joodse gemeenschap te Qumran. Van elk 
Bijbelboek zijn fragmenten gevonden, behalve van Esther. Rond 1850 zijn in Cairo 
200.000 fragmenten gevonden. In 1975 in klooster te Sinaï zijn 1.500 handschriften 
gevonden.  
Het oudste handschrift is uit het begin van de 2e eeuw (Johannes, 100 na Chr.). 
 

 CANONIEKE BOEKEN 
In het Oude Testament staan 39 Bijbelboeken in het Nieuwe Testament staan er 27. 
Deze 66 Bijbelboeken noemen wij de canonieke boeken. Het woord canon betekent: 
regel, meetsnoer of wet. Van deze Bijbelboeken heeft men de oorsprong kunnen 
achterhalen en zij zijn dus geschreven door schrijvers die geïnspireerd waren door de 
Heilige Geest. 
 

 

 APOCRIEF 
Er bestaan ook apocriefe (betekent: verborgen) boeken. De oorsprong van deze boeken 
is verborgen en ze zijn dus niet betrouwbaar. Uit het apocriefe boek "De Maccabeeën" 
haalt de R.K. kerk b.v. het vagevuur. 
 

 

 VERTALINGEN 
Sommige woorden uit de grondtekst zijn moeilijk weer te geven in de Nederlandse taal 
en soms met verschillende woorden te vertalen.  De woordkeus is dan verschillend en 
afhankelijk van de Bijbelvertaler.  Zo zijn er verschillende vertalingen ontstaan, 
genoemd naar de vertaler of opdrachtgever voor de vertaling. 
 

 

 ENKELE BEKENDE VERTALINGEN 
§ SV Staten Vertaling (ook wel de oude vertaling genoemd). 
§ PC Petrus Canisiusvertaling (R.K.). 
§ NBG Nederlands Bijbel Genootschap vertaling  
§ GNB Groot Nieuws Bijbel 
§ Het Boek / Het Leven (geschikt voor diegene die moeite heeft met Nederlands). 
§ NBV is de Nieuwe Bijbel Vertaling die in  2004 beschikbaar is gekomen 
 

 

 SOMMIGE WOORDEN STAAN TUSSEN HAAKJES () en [] en INDELING BIJBEL 
Soms wordt er in de NBG-vertaling ter verduidelijking (van de oorspronkelijke 
grondtekst) een enkel woordje toegevoegd en wordt daarom tussen twee ronde haakjes 
gezet, dus (...).  Enkele voorbeelden zijn: 
Er zijn ook enkele Bijbelgedeelten die niet in alle gevonden handschriften staan en om 
dat aan te geven wordt zo'n gedeelte tussen vierkante haakjes geplaatst, dus: [...]. 
Enkele voorbeelden zijn te vinden in verzen in de kantlijn. De Bijbel bestaat uit 66 
Bijbelboeken. Elk boek is weer onderverdeeld in hoofdstukken en deze zijn weer 
onderverdeeld in verzen. Zo is het dus gemakkelijk een bepaald gedeelte op te zoeken.  
 
OUDE EN NIEUWE TESTAMENT 
De Bijbel is ook nog onderverdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 
Het Oude Testament beschrijft de periode voordat de Here Jezus op de aarde kwam en 
het Nieuwe Testament begint bij de geboorte van Jezus.  
 

 
 
Mar 4:10 
Mar 6:31 
Marc 6:35 
 
Mar 16:9-20 
Mar 11:26 
1Joh 5:7-8 

 CIJFERS 
§ Tot de 4e eeuw bestond de Bijbel uit rollen perkament. Pas in de 16e eeuw na 

de uitvinding van de boekdrukkunst werd de Bijbel ingedeeld in de hoofd-
stukken zoals we hem nu kennen.  Nu hebben we hem ook in computervorm!  

§ Oudste verzen zijn delen van het lied van Debora. 
§ Jongste is het evangelie van Johannes; ca. 100 na Christus. 
§ Het langste hoofdstuk is Ps 119 (22 secties met elk 8 verzen). 
§ 40 auteurs, 66 boeken, 1.189 hfdst., 31.101 verzen, 800.000 woorden. 
§ Bevat 1.260 beloften, 6.468 geboden en opdrachten, 2.394 vragen. 
§ 6.408 profetieën, waarvan ruim 60% vervuld.  
§ Het woord God komt 3.385 maal voor en Heer 7.736 maal. 

 

 
 
 
Importantia 

 GEHAAT EN GELIEFD 
De Bijbel is het meest gehate, maar ook het meest geliefde, vertaalde (1.300 talen) en 
verkochte boek en heeft elke toets van kritiek doorstaan; alle tegenstanders van de 
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Bijbel zijn gestorven en hebben hun doel niet bereikt.  Ieder ander boek zou reeds bij 
zoveel kritiek verdwenen zijn; de Bijbel is al 2.000 jaar Bestseller nummer 1. 
 

 INSPIRATIE 
Inspireerde de grootste schilders (Rembrandt), musici, dichters, schrijvers, enz.  
De Bijbel inspireert omdat hij geïnspireerd is door de Heilige Geest. 
 

 

 INLEIDING 
We hebben gezien, dat de Bijbel het Woord van God is. De Heilige Geest is de Auteur. 
Hij gebruikte mensen om de woorden op te schrijven. 
 

 
Ex 12 
 

 WAT DOET HET WOORD MET MIJ 
Lees deze teksten nog eens aandachtig door. 
 

 
2 Tim 3:16-17 
 

1. Het is nuttig, om mij te …………….(wat ik moet doen, geloven) 
                                te …………….(corrigeren) 
                                te …………….(hoe ik moet veranderen) 
                                te …………….(hoe ik geestelijk volwassen word) 
 

 

2. WAT DOE IK MET HET WOORD? 
Wil ik het dagelijks tot mij nemen? 
 

 

3. Ik moet het horen 
Ik moet ………………………………………  
Ik moet ………………………………………  
Ik moet ……………………………………… 
Ik moet ……………………………………… 
Ik moet ……………………………………… 
Ik moet ……………………………………… 
 

Rom 10:17 
Mat 7:24 
Han 17:11 
Joz 1:8 
Ps 119:11 
Jer 15:16a 
Jer 15:16b 
 

4. Kun je beschrijven of, en hoe je de Bijbel leest? 
 

 

5. Dit gedeelte spoort ons aan om Gods woorden… 
Want dan zal ik…………………….. en de…………………………….. 
 

Spr 2:1-4 
 

 OPBOUW BIJBEL 
De Bijbel is een verzameling boeken, waarin centraal Gods Liefde staat. 
Door heel de Bijbel heen zien we Jezus Christus.  
Al vanaf Genesis belooft God om Zijn Zoon te zenden.  
 

 

6. Hoeveel boeken heeft het O.T?      En hoeveel het N.T.? 
Leer ze, zo mogelijk, uit het hoofd. 
 

 

7. Over welke periode gaat het O.T.? 
En over we lke periode gaat het N.T.? 
 

 

8. Welke soorten bijbelboeken kun je onderscheiden? 
 

 
 
 
 
 
 

 Wat heb ik tijdens deze les geleerd?  
   
 
 
 
 
 
De bijbel jouw boekenkast! 
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 3 - Berouw en bekering/dode werken  
 
 

 
BIJBELSE BEKERING KENT 3 DIMENSIES: IN GEDACHTE, IN WOORD EN IN DAAD 

 

 Het woord “bekering” (Grieks: metanoeo) betekent letterlijk “van gedachte 
veranderen”, eigenlijk “opnieuw en op een andere manier denken over de dingen die je 
gedaan hebt”.  Je keert je van de zonde en van de wereld af, je keert je naar God. 
 

Ef 4:17 
 
 
 

1. 
 
2. 

Hoe denkt God over de menselijke natuur?  
 
Hoe denkt u over de menselijke natuur, over uzelf ?  

Rom3:9-20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONDEN 
Zonde is niet alleen je doel missen, maar is ook vijandschap, rebellie tegen God. 
Adam en Eva hadden zich van God afgekeerd, waren ongehoorzaam geworden. Het maakt 
niet uit of we weinig of veel gezondigd hebben. We zijn schuldig! Zelfs goede dingen die 
mensen gedaan hebben kunnen voor God nèt zo verwerpelijk zijn als de slechte.  
Ik weet:  
1) Ik ben een zondaar, 
2) Jezus stierf voor mij, in mijn plaats,  
3) Ik moet me tot hem keren en hem aanvaarden als mijn Redder,  
4) Ik ontvang vergeving en wordt Gods kind, 
5) Ik ga hem dienen 
 

 
 
 
 
Pred 7:20 
Jes 64:6 
 
 
 
 
 

3. Hoe beschrijven deze teksten de menselijke rechtvaardigheid? 
 

Rom 3:21-26 
 

4. Wat is de reden van Jezus’ komst in deze wereld geweest?  Mat 1:21 
 WOORDEN 

Wanneer je anders denkt over wat je vroeger gedaan hebt, hoor je er ook anders over te 
praten. Openbaar belijden bevrijdt. Ik erken mijn verantwoordelijkheid. 
 

 
Ps 32:5 
 

5. Wat zegt Jezus over woorden? Mat 12:37 
 

6. Wat was belangrijk bij de bekering en doop in de bediening van Johannes de Doper? 
 

Mat 3:6 
 

7. Welke beloften worden ons hier gegeven?  ………………………………… en ………………………………. 1Joh1:9 
 DADEN 

Woorden van berouw horen gevolgd te worden door daden.  
 

 
Luc 3:8a 
 

8. Wat eiste Johannes dat mensen zouden doen die gedoopt wilden worden?  
 

Luc 3: 10-14 

9. Wat is het gevolg van Jezus’ bezoek aan Zacheüs?   
 

Luc 19:1-10 
 

10. Waartoe roept Paulus op bij zijn prediking tot bekering?  
 

Han 26:20 

 
 
11. 

Johannes, Jezus en Paulus lieten zien dat bekering samen gaat met het rechtzetten van 
het verleden, voor zover dat mogelijk is.  
Is er iets wat u nog recht moet zetten?  

 

 
 
12. 
13. 

KEER OM 
Als wij ons bekeren toont God ons Zijn genade. 
Wat is nodig om Zijn genade te mogen ontvangen? …………… en ………….  
Wat is de enige voorwaarde die Jezus stelt voor vergeving op het menselijke vlak 

 
 
 
Han 3:19 
 

14. Behoren “gelovigen” zich ook nog te bekeren?       Leg uit.  
 

Luc 17:3-4 
Open 2:5 

15. Wat kunnen jouw “dode werken”  zijn waar jij je van moet bekering? 
 

Wat heb ik geleerd in deze les? 

Hebr 6:1 
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 4 – Opnieuw geboren worden    
  

OPNIEUW GEBOREN WORDEN 
Gods plan gaat veel verder dan ons alleen maar te redden van de zonde. Hij wil de 
gelovige in Zijn Koninkrijk verantwoording geven! De eerste vier stappen tot het 
binnengaan in dat Koninkrijk hebben we al behandeld; bekering, geloof, waterdoop en 
ontvangen van de Heilige Geest. Deze stappen brengen mensen tot een geboorte; het 
begin van een NIEUW LEVEN. Jezus zelf gebruikt deze begrippen in Joh 3:3-8. 

 

1. Wie kan het Koninkrijk Gods binnengaan? (denk om het woordje “tenzij”).  
 

Joh 3:3 
 

2. Wat betekent:’geboren worden uit water en Geest’? 
 

Joh 3:5 
 

3. Waarvan worden wij (volgens jou) gered? Probeer jouw antwoord te onderbouwen  met 
een bijbeltekst. 
 

Tit 3:4-5 
 

 OPGROEIEN IN EEN NIEUW GEZIN 
Kinderen worden in een gezin geboren. Als je opnieuw geboren wordt, dan wordt je in 
Gods gezin geboren. In een gezin is liefde, warmte, geborgenheid, opvoeding. Gods 
gezin, de gemeente, zal dat ook bieden. 

 
Ef 2: 18-19  
 

4. 
 
5. 

Van welke relatie wordt hier gesproken?.............. en wat betekent “macht”  
 
Van Wie komt het verlangen tot deze relatie?..............  Verlang jij daar ook naar?   
 

Joh 1:12 

6. 
 
7. 

Uit Wie ben jij geboren? …………. Wat ben jij daardoor geworden? 
 
Wat is de drijfveer van de Vader naar ons?  
 

1Joh 3:1 
 

8. Welke drie groeifasen worden hier besproken en noem per fase wat de gelovige doet. 
 

1Joh 2:12-14 
 

 
9. 
 
10. 

EEN NIEUWE MISSIE 
Wat doen we niet als we uit God geboren zijn?  
 
Is dat, denk je, mogelijk?  Leg uit.  
 

 
1Joh 3:9 
 

11. Sommigen twijfelen of zij geroepen zijn door God. Wat is uw opdracht?  
 

1Pet 2:21 
 

12. Deze tekst beschrijft uw nieuwe status nauwkeuriger; hoe wordt u genoemd en wat zijn 
uw taken in deze nieuwe posities?  
 

1Pet 2:9 
 

 EEN NIEUWE BURGER VAN EEN NIEUW KONINKRIJK 
Wij zijn uit de duisternis overgeplaatst in Gods Koninkrijk.  In een koninkrijk regeert 
een Koning. De burgers zijn onderdanen die de wetten gehoorzamen waardoor het 
koninkrijk intact blijft. Naast rechten dus ook plichten; verantwoordelijkheid nemen. 

 
 
Col 1:13 
 

13. Welk kenmerk heeft Gods Koninkrijk ……….. en hoe kom je erin?  
 

 

14. Waar is ons hoofdkwartier……………. en hoe worden we genoemd?         
 

Fil 3:20 

15. Hoe hebben we contact met het hoofdkwartier? Mat 6:5,9 
 

16. Wat is de missie van het Koninkrijk in dit gebed?  Mat 6:10 
17. Wat is nodig om in een Koninkrijk te opereren?  

 
Mat 7:21 

 Ontleed en bid het gebed “ONZE VADER” en ontdek en ontvang KONINKRIJKS VISIE! 
 
 
 
 
Wat heb ik geleerd in deze les? 

Mat 6:9-13 
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 5 - Geloof in God  
  

INLEIDING 
Een belangrijk deel van ons fundament is geloof (vertrouwen) De bijbel spreekt over 
“de volheid des geloofs”. In het Nieuwe Testament worden een aantal aspecten van 
geloof genoemd, Alleen met de mond belijden is geen bewijs voor “geloven”.  
Geloof moet toegeëigend worden; en je moet het beoefenen, belijden en proclameren. 
Geloof bestaat uit veel facetten, b.v. historisch, persoonlijk, reddend, openbaar, 
actief, volhardend, groeiend, overwinnend, wonderwerkend geloof! 
 
 

 
 
Heb 6:1-3 
 

1. HISTORISCH GELOOF    
Wat zegt de Bijbel waar we allereerst mee moeten beginnen wanneer we tot God 
komen?  
 

 
 
Heb 11:6 
 

2. Wat is de bijbelse definitie van geloof? 
 
 

Heb 11:1 
 

 PERSOONLIJK, REDDEND GELOOF 
Als ik alleen een historisch geloof heb, dan is dat slechts een verstandelijk weten.  
Het christendom bouwt haar geloof op een Persoon Die niet alleen was, maar ook is en 
komen zal. Geloven dat Jezus de Redder van de wereld is, is niet hetzelfde als geloven 
dat Hij jóuw Redder is. Ik moet een persoonlijk, dagelijks geloof hebben, gebaseerd op 
Gods Woord. 
 

 

3. 
 
4. 

Beschrijf deze tekst in je eigen woorden. Wat is het gevolg van dit geloof? 
 
Is of zijn er andere wegen tot redding mogelijk?  
 

Joh 3:16 
 
Han 4:12 
Joh14:6 
 

5. Wij zijn gerechtvaardigd uit . . . . . . Wat is het gevolg? 
 
 

Rom 5:1 
 

 OPENBAAR GELOOF  
Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat geloof ook uit woorden moet blijken.  
Je geeft uiting aan je geloof door er over te praten en er naar te handelen. 
 

 

6. 
 
7. 

Waarom moet het woord des geloofs gepredikt worden? 
 
Wanneer zal ik behouden worden? 
 
 

Rom 10:8 
 
Rom 10:9 
 

 DE BASIS VAN GELOOF 
Geloof komt en groeit niet vanzelf. De basis van geloof is het Woord van God. 
Geloof komt uit het horen, het horen door het Woord van Christus. 
 

 
 
Rom 10:17 
 

8. Op welke manieren kan ik het Woord van God horen? 
 

Rom 10:8 
Ps119:13,172 
 

9. Wat moet ik met het Woord doen?  
 
 

Luc 8:15 
 

 VOLHARDEND GELOOF  
Hebr 11 spreekt over krachtdadig geloof. We zien niet alleen wat geloof ís, maar 
vooral wat het uitwerkt! De mensen uit deze “geloofsgalerij” hebben geleerd dat 
actief geloof om daden vraagt. Zij moedigen ons aan niet alleen de waarheid uit Gods 
woord aan te nemen maar om  te volharden en er ook naar te handelen! 

 
 
 
 
vervolg blz 2 
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10. Bartimeüs gaf niet op. Wat was het gevolg?  

 
Luc 18:35-43 

11. Wat leer ik van deze weduwe? 
 

Luc 18:1-8 
 

 Om van de Heer te ontvangen heb je geloof nodig, moet je niet opgeven. 
Als de Heer niet meteen ‘ja’ zegt tegen je, zegt Hij nog geen ‘nee’! 
 

 

12. Wat kan ik leren van de bloedvloeiende vrouw? 
 

Marc 5:25-34 
 

  
GROEIEND GELOOF  
Dit geloof kan grote overwinningen behalen voor jezelf en voor anderen. 
 

 

13. Wat is de overwinning? 
 

1Joh 5:4 
 

14. Hoe zal geloof verder groeien? 
 

 

  
ACTIEF GELOOF  
Dit geloof is geloof dat we in werking zetten en wat dus daden produceert. 
 

 

15. Wat zegt Jacobus over geloof zonder werken (=daden)? 
 

Jac 2:17 
 

 Actief geloof vraagt ook om gehoorzaamheid. Soms vraagt de Heer onlogische dingen 
aan ons, maar test ons wel eens. Abraham moest zijn enige zoon afstaan. De weduwe 
van Sarefat moest haar laatste koek weggeven. Naäman moest zich baden in een vieze 
rivier. Petrus moest op het water lopen 
 

Gen 22:1-19 
1Kon17:7-16 
2Kon 5 
Mat 14:29 
 

16. Waarin moet ik persoonlijk leren om Gods Woord gehoorzaam te zijn, door niet op de 
omstandigheden te letten, maar mijn geloof te richten op Gods Woord / zijn beloften? 
 

2 Kor 1:20 
 

  
VIJANDEN VAN GELOOF 
De duivel, dat is de tegenstander van God, zal er alles aan doen om het geloof weg te 
roven. Zonder geloof behagen we God niet, kunnen we niet ontvangen en uitdelen. 
Hij zal proberen je relatie met de Heer te ondermijnen.  
Hij doet dat door: twijfel, teleurstelling, geen zin hebben in bijbellezen / bidden / 
naar de samenkomst gaan, door leugen, zonde, enz.  
Vaak begint de aanval in ons denken. Ik moet daarom mijn denken beschermen met de 
helm des heils, dat is Jezus. Ik moet het schild van geloof actief omhoog houden. 
Als ik Hem volg, komt Hij me tegemoet in mijn soms zwakke geloof.  
Door de geloofservaringen zal mijn geloof in Hem toenemen.  
Ik zal elke dag ervaren: God is trouw!  
 

 
 
Ef 6 va 10 
 
 
 
 
 
2 Kor10:3-6 
 
 

17. Vertel iets aan anderen over je geloof in God. 
 
 
 

 

 Wat heb ik geleerd in deze les?  
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 6 – Leer van doop in water  
  

INLEIDING 
Een belangrijk deel van ons fundament is de leer van dopen.  
Het Nieuwe Testament kent meerdere "dopen". We bespreken er 2 in deze cursus, de 
doop in water en de doop in de Heilige Geest. 

 
Heb 6:1-3 
 

1. Jezus geeft een opdracht aan de gemeente. Welke vier taken noemt Hij?  
Let goed op de volgorde. 
1                                                        3 
2                                                        4 
 

Mat28: 18-20 
 

 DE PREDIKING 
In de vorige les wordt uitgelegd hoe geloof wordt opgewekt door prediking.  
 

 
Mar 1:4  
 

2. 
3. 
4. 
5. 

Wat predikte Johannes? 
Waarom doopte hij?  
Wie doopte nog meer?  
Kunnen baby’s geloven en zich bekeren?  Wat deed Jezus met hen? 
 

Han19:4 
Joh 3:22 
Mat 19:15 
 

 HOE DOOPTE MEN? 
In het Nieuwe Testament wordt duidelijk verteld dat de doop uit een totale 
onderdompeling in water bestaat (“ondergaan” is misschien een beter woord). Het 
Griekse woord baptizein betekent “onderdompelen”, “ergens induiken”, “(laten) 
zinken”, “soppen”, enz. Het Grieks werkwoord rhantizo betekent besprengen. Dopen 
en besprengen zijn dus verschillend. 
 

 
 
 
 

6. Wat wordt er gezegd over de plaats waar Johannes doopte? 
 

Joh 3:23 
 

7. Hoe werd Jezus gedoopt?                    Waarom werd Hij gedoopt? 
 

Mat 3:15 en 16 

8. Wat gebeurde er met de kamerling?  
 

Han 8:38 
 

 WAAROM DOOPT MEN? 
We hebben al gezien dat de doop van Johannes de hoogste vorm van berouw was en 
tegelijkertijd het middel om vergeving te ontvangen en zich te bekeren. De doop is 
een daad in de zichtbare wereld en is een beeld van wat in de onzichtbare wereld 
gebeurde.  
Wij moeten, net als Jezus, gehoorzaam zijn aan de opdracht om zich te laten dopen. 
 

 

9. Leg uit waarom men na de doop van Johannes ook gedoopt moest worden in gedoopt 
moest worden op de Naam van Jezus Christus?  
 

Hand 2:38 en  
19:4-5 
 

 Dopen kan je ook nog een vorm van "getuigenis afleggen" noemen. Je laat aan God 
zien, dat je Hem gehoorzaamt, en zijn eigendom bent. Je laat aan de omstanders 
(gemeente, vrienden, familie) zien, dat je radicaal Jezus wil volgen. Je laat aan de 
duivel zien, dat je niet meer van hem bent, dat het oude voorbij is. Je belijd zelf, 
dat je een nieuwe schepping bent.  
Het volk Israël werd bevrijd uit slavernij door het bloed. De Rode Zee is een beeld 
van de doop. Daar kwam definitieve scheiding met het verleden. 
In de onzichtbare, geestelijke wereld is het een daad! De uitwerking daar is groter 
dan we beseffen!  
 

 
 
 
 
 
1Kor 10:2 

 DE DOOP IS EEN BEGRAFENIS 
Ik word begraven in de dood van Christus. Iemand die sterft moet begraven worden. 
Afstand doen van het dode, het oude leven, het onreine, duistere definitief loslaten! 
Het wordt begraven in het watergraf. 
 

 
Rom 6:1-14 
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10. Jezus is gestorven; ik moet ook … 
Jezus werd begraven; ik moet ook … 
Jezus stond op; ik zal ook …                  om in nieuwheid … 
 

Rom 6:3-4 
 

11. Wat is de doop nog meer? 
 

1Pet 3:21 
 

 
12. 

WANNEER KAN IEMAND GEDOOPT WORDEN? 
Wanneer werden de mensen in de tijd van de apostelen gedoopt?   
 

 
Han 2:41 en 
16:33 
 

13. Wat was ook een vereiste voor de christelijke doop?   
 

Han 8: 36-38 
 

 WANNEER LAAT IK ME DOPEN? 
Veel Christenen willen eerst volmaakt zijn voordat ze zich laten dopen. 
De doop is juist de eerste stap om Jezus te gaan volgen. 
Als je Jezus hebt aanvaard als Redder en gelooft dat Hij de Zoon van God is, is het 
geoorloofd. Je moet wel besluiten om Hem te dienen met heel je leven. 
 

 

14. Wat zegt Paulus? Er is geen enkele reden om langer te …   
 

Han 22:16 
 

 WAAR LAAT IK ME DOPEN? 
Het is goed om in de eigen gemeente gedoopt te worden. 
In de Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap worden per jaar verschillende 
doopdiensten gehouden. Als je graag gedoopt wilt worden kun je contact met de 
leiding opnemen. En vraag om een doopgesprek en vul het doopformulier in!   
 

 

 NA DE DOOP 
De volgende les is eigenlijk een vervolg op deze les. 
De Heer belooft je de gave van de Heilige Geest! 
Als je reeds gedoopt bent, wat betekent nu deze doop voor je? 
 
Waarom staat dit daar geschreven, denk je? 
 
 
Schrijf je persoonlijke belijdenis hieronder op en leeft eruit!  

 
 
 
Rom 6:11-13 

   

   

 Wat heb ik geleerd in deze les?  
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 7 – Leer van dopen in de Heilige Geest  
  

INLEIDING 
Een belangrijke pijler van ons fundament is de leer van dopen.  
Het Nieuwe Testament kent meerdere "dopen".  
We hebben de de doop in water al bestudeerd.  
Een andere belangrijke doop is die in de Heilige Geest. 
Het werk, de leiding en de zalving van de Heilige Geest zijn onmisbaar in het Koninkrijk 
van God! We hoorden dertig jaar lang weinig over Jezus, totdat de Heilige Geest over 
Hem kwam! De discipelen veranderden van geestelijke kreukelaars tot geestelijke 
krachtpatsers na de doop in de Heilige Geest, de pinksterervaring! 
 

 
 
Heb 6:1-3 
 

1. Wie is er altijd al geweest? 
 

Gen 1:2 
 

 WIE IS DE HEILIGE GEEST? 
De Heilige Geest is niet een wazig iets, maar Hij is de derde Persoon van God, wat men 
ook wel noemt “De Drieëenheid”: God is Vader, God de Zoon en God, de Heilige Geest. 
Gods Heilige Geest wil in ons komen wonen. De Geest is niet  een bepaalde kracht maar 
een Persoon!  Laten we ontdekken wie Hij is! 
 

 

2. Hoe noemt Jezus de Heilige Geest? 
 

Joh 14:16,26 
 

3. Jezus noemt de Geest…  maal “Hem/Hij”   
 

Joh14:17 
 

4. Wat belooft Jezus?  
 

Joh16:7 
 

5. Enkele van Zijn vele bedieningen zijn: 
§ 1Cor 2:10b  
§ Joh 15:26 
§ Hand 8:29  
 

 

6. Boven alles zal Hij altijd tot doel hebben om… 
 

Joh16:14a 
 

7. Je kunt Hem…          
 
en…             

Hand 5:3 
Ef 4:30 

  
WAT DOET DE HEILIGE GEEST IN EN DOOR ONS? 
Hij wil in ons wonen; we mogen Zijn tempel zijn. Hij wil de totale heerschappij. Dan zal 
Hij ons leiden, zegenen, gebruiken tot Gods eer. 
Niet alleen ben ik een tempel, maar de gemeente mag ook Zijn tempel zijn. De Heilige 
Geest wil iedere gelovige gebruiken, zoals Hij wil. Voorwaarde is wel, dat we ons leven 
helemaal overgeven aan de Heer. 
In onze relatie en verbondenheid met Hem, zullen we veel vrucht dragen (door ons 
leven Jezus presenteren).  

 
1Cor 3:16 
 
 
 
 
Joh15:1-8 
 

8. Wat doet Hij voor mij en in mij? 
§ Hij overtuigt mij van .. 
§  
§  
§ Als ik dorst heb…. 
§  
§  
§  
§  
§  
§   
§  
(de gaven van de Heilige Geest worden in een andere studie behandeld) 
 

 
Joh 16:8         
1 Kor 12:3 
Rom 5:5 
Joh 7:37-39    
Joh 14:16 
Joh 14:17 
Rom 8:26 
Joh 16:13-15 
Han 1:5 en 8 
1 Kor 12:11  
Gal 5:22 
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 HET ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST 
De Heilige Geest is de Beloofde, De Gave Gods. Wij ontvangen Hem niet door gevoel, 
maar door geloof. Jezus is de Doper in de Heilige Geest. 
We lezen in het boek Handelingen, dat mensen tot geloof kwamen in Jezus. Dan lieten 
zij zich dopen in water. Daarna ontvingen zij (meestal door gebed / handoplegging) de 
Heilige Geest. 
 

 
Han 2:38 
 
 
Han 8:14-17 
 

9. Wat moet ik doen, om de Heilige Geest te ontvangen? 
 

Luc 11:9-13 
 

10. Ook hier staan een paar voorwaarden: 
Ik moet …                                     hebben (sterk verlangen) 
Ik moet …                                     (bidden, vragen) 
Ik moet …                                     (ik ontvang door geloof en ga Hem daarvoor danken) 
 

Joh 7:37-39 
 

11. Paulus legde de handen op; de Heilige Geest kwam over hen 
 

Han 19:1-6 
 

 GEVOLGEN 
De Heilige Geest is Gods kracht. Hij openbaart Zich in mij. Hij gaat Zich uiten. Hij geeft 
mij een nieuwe taal: tongentaal. Ik heb dit nooit geleerd. 
Hij opent de bron in mijn binnenste. Het is Gods taal; Hij bidt door mij heen. Ik spreek 
het uit. Dit bidden gaat buiten mijn verstand om; mijn geest wordt gezegend. Het 
begint soms als een beekje, en ontwikkelt zich als rivieren. Het zegent mijn 
persoonlijk geestelijk leven. In mijn persoonlijk gebed, in de lofprijs en aanbidding in 
de gemeente zal het mij zegenen. 
 

 
 
 
Joh 7:38 
Mar16:17 
 
 
 

 De gave van spreken in tongen, beschreven in 1 Kor 12:10 en 1 Kor14 
is tot opbouw, zegen, stichting, bemoediging en vermaning van de gemeente.  
De Geest spreekt door deze gave tot de gemeente; er is vertolking nodig. Deze gave is 
dus niet voor mij persoonlijk. De Geest geeft aan wie Hij wil. 
 

 
 
1Kor14 
 

12. Wat zegt Paulus hier? 
 

1Kor 14:18 
 

13. Wat gebeurde hier? 
 

Han19:6 
 

14. Ben je gedoopt in de Heilige Geest; verlang je om deze doop te ontvangen?  Ook voor u 
is DE BELOFTE! 
 

 

   
   
 Wat heb ik geleerd in deze les?  
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 8 - HANDOPLEGGING & GENEZING  
  

Het vierde deel van ons fundament is “oplegging van handen”.  
Door het opleggen van handen kan er iets overgedragen worden, zowel in de 
positieve als negatieve zin. Jezus heeft dit belangrijke deel van het fundament aan 
de Gemeente gegeven om de leden te  zegenen,  te vullen met Zijn Geest, te 
bevestigen en te genezen.  Handoplegging is een bijbelse handeling van geloof, een 
daad in de geestelijke wereld.  Wij verwachten dat Gods Geest, die in ons woont, de 
ander door geloof aanraakt, naar diens behoefte!  

 
Heb 6:1-3 
 

 
1. 

ZEGENINGEN 
Wat deed Jezus hier? ……………en  ……………en  ……………  
 

 
Mar 10:16 

2. Wat gaat hier samen met handoplegging? Mat 19:13 
 

 In Hebr 7: 7 staat: …..het is duidelijk dat een zegen alleen gegeven wordt door 
iemand die groter is dan degene die gezegend wordt. (HET BOEK)   
Dit betekent dat degene die de zegen doorgeeft, dit doet op het gezag van God. 
 

 

3. Noem een andere heilige zegening waar handen opgelegd worden? 
 

 

 
4. 

OVERDRACHT 
Wat is hier de functie van handoplegging?   
 
Zo ook in Hand 19:6 …… En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de 
Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.   

 
Han 8:17 
 

5. Welke zegen wordt hier door handoplegging ontvangen? 
 

1Tim 4:14 
 

6. Wat is de verantwoording van de ontvanger? 2Tim1:6 
 

 AANSTELLEN 
Reeds in het O.T. zien we de instelling en het gebruik van handoplegging in Num 27. 
18 – 20  Toen zeide de HERE tot Mozes: Neem u Jozua, de zoon van Nun, een man,  
van geest vervuld, en leg hem uw hand op , en stel hem voor de priester Eleazar en 
voor de gehele vergadering, en geef hem in hun tegenwoordigheid uw bevelen en leg 
op hem van uw heerlijkheid,  opdat de gehele vergadering der Israelieten het hore.   

 

7. Wat is hier het gevolg van handoplegging? Deut 34:9 
 

8. Wat was in de gemeente van Jeruzalem het doel van de handoplegging? Han 6:6 
 

 GEVAREN 
Bij handoplegging ontstaat contact tussen “geest” en “geest”.  Daardoor kan men ook 
deelkrijgen aan de zonde van de ander, dus de “macht” waarmee hij contact heeft.  
Er kan dus ook een schadelijke werking uitgaan van handoplegging.  Omgekeerd kan 
een “verontreinigde” zielzorger ook verkeerde geesten overbrengen op diegene 
waarvoor gebeden wordt. Het gevolg is dat een zieke ook geestelijk besmet wordt. 
Daarom is een waarschuwing op zijn plaats. 
 

 
 
 
 
 

9. Welke waarschuwingen geeft Paulus aan Timotheüs in verband met handoplegging? 
…………….. en…………….. en ……………..                 
 

1Tim 5:22 
 

10. Noem twee geestelijke leefregels voor de bedienaar:   1Joh 1:7 
1Joh 1:9 

 
11. 

GOD WIL DE MENS GENEZEN 
Wat wil God voor Zijn volk doen? …………………………………..en ………………………………….. 
 
 
 
 

 
Ex 23:25-26 
 
 
Vervolg blz 2 
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12. 
 
13. 

Noem een paar zegeningen van God  …………….. 
 
Wat is de missie van Jezus?  …………….. 
 

Ps 103:2-4 
 
Luc 4:18-19 
 

14. Door wie …………….. en voor wie is deze zegen beschikbaar gesteld? ……………………….. 
 

1Pet 2:24 

15. Wat gebeurt er hier als Jezus de handen oplegt? …………………….. en ……………………….. 
 

Luc 4:40-41 
 

16. Waarom bediende Jezus in die plaats alleen door handoplegging?  ……………………….. 
 

Marc 6:5 
 

17. Welke belofte doet Jezus aan zijn discipelen wanneer ze zieken de handen zullen 
opleggen? ……………………….. 
 

Marc 16:18b 
 

 Ook door de dienst van de apostelen gebeurden wonderen van genezingen.  
In Hand 14: 3 lezen we …… De twee mannen trokken zich er niet veel van aan en 
bleven nog een hele  tijd in de stad. Zij spraken vrijuit over Jezus Christus en de 
Here  bevestigde wat zij zeiden door hen bijzondere dingen en vele wonderen  te 
laten doen. (HET BOEK)  
 
………die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door 
hun handen deed geschieden . (NBG)  

 

 

18. Noem een aantal “punten van contact” ………………………………………………………………….. 
 

Hand 19:11-12 
 

19. Wie werkt door dat alles heen? ………………………………………………………………………………… Heb 2:4 
 

20. Is deze opdracht ook voor ons? ………………………………….. Leg uit ………………………………….. 
 

Mat 10:7-8 
 

21. Wat is een belangrijke voorwaarde om genezing te ontvangen? ………………………………….. 
 

Hand 14:9 
 

22. Wat is een belemmering voor genezing? ……………………………………………………………………….. 
 

Mat 13:58 
 

 SACRAMENTEN 
Naast het dopen (les 6) en het vieren van de tafel van de Heer (behandelen we in de 
volgende les), is ook oliezalving een sacrament ofwel een “heilige handeling”. 
 
Reeds in het O.T. werden voorwerpen en door God aangestelde personen met olie 
gezalfd. We lezen dit bijvoorbeeld in Ex 40:9 - 10 
 
Dan zult gij de zalfolie nemen en de tabernakel met al wat daarin is, zalven;  zo zult 
gij hem heiligen met al zijn gerei, en hij zal heilig zijn. Ook zult gij het 
brandofferaltaar zalven met al zijn gerei, zo zult gij het heiligen, en het altaar zal 
allerheiligst zijn.   
 

 
 

23. Wat is de volgorde? ……………………………..en …………………………….. en …………………………….. 
 

Jac 5:14-15 
 

24. 
 
25. 

Welk soort gebed is nodig …………………………………………………………………………………………….. 
 
Wat beeld de olie uit? …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Jac 5:16 
 
Jac 5: 14 

   
 Wat heb ik geleerd in deze les?  
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 9 Viering van het avondmaal  
  

INLEIDING 
In het Oude Testament wordt beschreven dat de Israëlieten bevrijd werden uit de 
macht van de Farao door het bloed van het offerdier. 
De Heer stelde het Pascha in, een gedenkfeest. Men moest o.a. ongezuurde broden 
eten, een beeld van het zondeloze leven van Jezus. 
In het Nieuwe Testament stelt Jezus Zelf het Heilig Avondmaal in.  
Dit doet Hij tijdens het vieren van het Pascha. De volgende dag zou Hij sterven aan 
het kruis als Het Paaslam, voor ons geslacht. 
 

 
 
Ex 12 
 
 
Marc14: 22-25 
 
1Kor 5:7 
 

 HET LAATSTE AVONDMAAL 
Jezus nam een brood en wijn. Hij gaf het aan zijn discipelen. 
 

 

1. Wat zei Hij van het brood en de wijn? 
Dit is … 
 

 

 Het brood en de wijn veranderen niet in vlees en bloed, maar voor de gelovige is het 
door geloof, dat Jezus zijn vlees en bloed aan mij geeft. 
 

 

 VOOR WIE IS HET HEILIG AVONDMAAL? 
Voor iedereen die Jezus toebehoort is de tafel des Heren. Net als bij de waterdoop 
vraagt de Heer niet, dat je foutloos bent. Je moet wel verlangend zijn om Hem te 
dienen met heel je leven. Je moet Hem erkennen als de Zoon van God, en jouw 
persoonlijke Redder. 
Later worden een aantal principes genoemd. 
 

 

2. Is het vieren van het Heilig Avondmaal vrijblijvend, of wil de Heer, dat wij het vieren? 
 

Joh 6: 54-56 
 

 GEDACHTENIS 
Als ik het vier, denk ik aan Golgotha. Hij stierf daar voor mij. Hij gaf zijn vlees en 
bloed voor mij. Ik verkondig Zijn dood. 
 

 
Luc 22:19 

3. Het Heilig Avondmaal is een belijdenis. Probeer de volgende tekst in je eigen 
woorden op te schrijven. ‘Heer, ik belijd, dat U …. 
 

1Pet 2:24 
 

 JEZUS’ KOMST 
Ik denk aan het feit, dat Hij eens zal komen om mij tot Zich te nemen. 
Ik leef in gemeenschap met Hem en zal in afwachting van Zijn komst toegewijd 
leven. Ik heb de gemeenschap door brood en wijn nodig om tot Zijn komst als 
overwinnaar te leven. 
 

1Kor 11:26 

4. Wat zal ik eenmaal in de hemel vieren? 
 

Op19: 6-10 
 

 JEZUS’ LEVEN IN MIJ VANDAAG 
Zoals het brood en de wijn één worden met mijn lichaam, zo is de Heer één met mij. 
Zijn leven, kracht, overvloed voor geest, ziel en lichaam. 
 

 

5. 
 

Heb je al eens avondmaal gevierd in de gemeente?   
 
Wat zegt het je, heeft het je gezegend? 
 

 

6. Hoe kijkt Jezus naar het Avondmaal. Hoe is Zijn houding? 
 
Heb ik diezelfde houding? 
 
 

Luc 22:15 
 
 
vervolg blz 2 
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 PRINCIPES 

In de Bijbel staan een aantal principes die belangrijk zijn om te weten. 
Ze laten ons zien, hoe we ons zullen gedragen voor, tijdens en na het Heilig 
Avondmaal. Het gaat over onze houding, instelling, geloof en belijdenis. 
 

 
1Kor 10:14-22 
1Kor 11:17-34 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

a. De Heilige Gemeenschap met de Heer gaat niet samen met de                                 
afgoderij (alles wat tussen ons en God in staat)  

b. Het is niet ingesteld om je natuurlijke honger en dorst te stillen 
c. Je viert het met dankzegging 
d. Je viert het tot Zijn gedachtenis 
e. Het is het nieuwe verbond, Hij heeft alles volbracht 
f. Je hebt gemeenschap met brood en wijn, het Lichaam en Bloed van Christus 
g. Je verkondigt, belijdt zijn dood 
h. Je viert het, totdat Hij komt 
i. Onwaardigheid is zonde 
j. Ik erken, onderscheid het Lichaam van Jezus, ik erken en onderscheid ook dat 

de gemeente zijn Lichaam is, en zal het respecteren. Ik zal de eenheid in de 
gemeente bewaren 

k. Het Avondmaal oordeelt mij, als ik er onwaardig aan deelneem.  
l.  Ik moet mezelf onderzoeken, beoordelen; is mijn houding, relatie juist? 
m. Ik mag ook naar de toekomst kijken want ik leef hier maar tijdelijk. 

 
 

7. Naast een terugblik, een blik in het heden en naar binnen, is het Avondmaal dus ook 
een blik naar de toekomst en naar boven! We zouden het een “geestelijke APK 
kunnen noemen”. Waar moeten we klaar voor zijn?   
 

1Kor 11:26 
Joel 2:16 

8. Zijn deze principes duidelijk; heb je vragen? 
 

 

9. Heb je vrijmoedigheid om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal? 
 

 

   
   
 Wat heb ik geleerd in deze les? 
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 10- OPSTANDING VAN DODEN  
  

Een heel belangrijk deel van het fundament is de “opstanding der doden”.   
Het thema spreekt over de bovennatuurlijke kracht van God.  Het is de pijler waarop 
het christelijke geloof rust. De bijbel beschrijft meerdere “opstandingen” waarvan 
die van Christus zeker de belangrijkste is!  

 
Hebr 6:1-3 
 

1. Noem enkele zaken die een feit zouden zijn als er geen opstanding zou zijn geweest? 1 Cor 15:12-19 
 

 PREDIKING VAN DE OPSTANDING VAN JEZUS  
2. Wat predikte Jezus?                  

Wat betekent dit voor jou? 
 

Matth 22:31-33a 

3. Wat predikten de apostelen? Hand 4:2 
 

 God nú heeft gedaan wat Hij lang geleden door Zijn profeten in de Boeken al had 
beloofd. Het gaat over Gods Zoon, Jezus Christus, onze Here. Menselijk gezien stamt 
Hij van David af. Doordat Hij terugkwam uit de dood heeft de Heilige Geest bewezen 
dat Hij de machtige Zoon van God is. 
 

Rom 1: 3 - 4 
(HET BOEK) 

4. Wat bedoelt Paulus met “naar de Schriften” ?   1 Cor 15:4 
 

 NIEUW LEVEN VANDAAG  
 In hoofdstuk 6 de les over de waterdoop hebben we reeds gezien dat onze oude mens 

medegekruisigd is met Christus (Rom 6:3-6) en ook mag delen in het nieuwe 
onsterfelijke opstandingsleven! 
 

 

 
 
 
 
5. 

Welke mogelijkheid werd er aan ons geschonken door de opstanding van Christus?  
Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te 
brengen tot het leven.  
……..uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop  
Vertel hier iets over aan elkaar ? 
 

1 Pet 1:3 
(HET BOEK) 
 
(NBG) 

6. Wat zegt Jezus over hen die horen en geloven? Joh 5: 24-25 
 

7. Hoe zou de apostel Paulus dit bedoelen? 
 

Ef 2:1,5 

 NIEUW LEVEN IN DE TOEKOMST  
8. Hoe ziet de toekomst van de mens er na zijn sterven uit? 

 
Dan 12:2 
 

9. De wederkomst van de Here Jezus zal een heel bijzonder doel hebben.  
Probeer dit eens in je eigen woorden uit te leggen? 
 

Joh 14:3 
 

 
 
 
10. 

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die 
ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.   
 
Wat belooft God hier?   
Lees samen nog eens deze tekst. Wat valt je hierbij op? 
 

1 Thess 4:14 
 

11. 
 
12. 

Wie zal alle doden opwekken?   
 
In dit vers wordt gesproken over heden en toekomst – Leg aan elkaar deze tekst uit.  
 
 
 
 
 
 
 

Joh 5:27-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg blz 2 
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13. 

In zijn brief aan de gemeente van Corinthe (Hst 15: 22-24) geeft de apostel Paulus een 
uitleg hoe de opstanding zal plaatsvinden 
 
22  Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde:  Christus als eersteling, 
vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het 
koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij,  alle macht 
en kracht onttroond zal hebben . 
Welke volgorde herken je in het proces van de opstanding?   
 

 

 ONZE TOEKOMSTIGE BESTEMMING  
14. Wat is de eindbestemming van een kind van God ?  Openb 20: 6 

 
15. Welke voorwaarde wordt genoemd om dit in ons leven te beleven? 

 
………..Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij 
zullen als koningen heersen op de aarde . (Openb 5:10)   
 

2 Tim 2:12 
 

16. Wat gebeurt er met de gestorven mensen, die niet in de Heer geloven? 
 

Openb 20:5 
 

17. Welk geheim staat beschreven voor wie bij Christus’ komst nog leven? 1 Cor 15: 51-53 
 

 
 
18. 

Wij mogen dus met verwachting uitkijken naar de dag dat Christus terugkomt. 
 
Welke opdracht hebben we tot dat moment? 

 
 
2 Pet 3: 11 

   
   
   
   
 Wat heb ik geleerd in deze les?  
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FUNDAMENTENSTUDIE 
 

Les 11- Het eeuwig oordeel  
  

HET OORDEEL is één van de centrale aspecten van de bijbelse boodschap.  Onze God 
is geen weke, softe God, die alles maar door de vingers ziet, maar Hij is een heilig, 
rechtvaardig en liefhebbend God. Zijn liefde voor ons brengt Jezus op Golgotha waar 
Hij het hoofd buigt onder deze verschrikkelijke toorn.  Toch wil God niet dat er ook 
maar één mens verloren gaat.  We dienen onszelf te beoordelen; soms is zelfs tucht 
nodig! 
 

 
Heb 6:1-3 

1. 
 

Waarom mogen we als gelovigen niet oordelen? Mat 7:1-2 

2. Toch moeten we op elkaar letten; met welk doel? 
 

Heb 10:24 

3. 
4. 

Welke gevaar kan er dreigen?  
Waar kan het mee beginnen? 
 

Heb 10:25-27 
 

 BEOORDEEL UZELF EN – MOCHT HET NODIG ZIJN – ONTVANG CORRECTIE  
5. 
6. 

Hoe moeten wij omgaan met onoprechtheid? 
Waarom?  
 

1Cor 5:13 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. 

Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker.   
Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet 
onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet 
weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel 
komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met 
de wereld zouden veroordeeld worden. 
 
Wat gaat vooraf bij De Maaltijd van de Heer? 
 

1Cor 11:28-32 
 

8. Wat gebeurt als we dit niet doen en zo maar deelnemen aan het avondmaal? 
 

 

9. Welke opdracht ontvangen we hier? 
 

 

10. 
 

Wanneer een gelovige moet gecorrigeerd worden, in welke houding moet dit 
gebeuren? 
 

Gal 6:1-3 

11. 
12. 

Welke procedure schrijft Jezus voor?  
Met welk doel? 
 

Mat 18:15-17 
 

 GOD ZAL IEDER MENS – OOK CHRISTENEN – IN HET GERICHT BRENGEN  
Een hekel punt in een tijd waarin ieder voor zichzelf uitmaakt wat “goed” en 
“kwaad” is. 
 

 

13. 
14. 

Wie is Rechter over allen? 
……….    en Middelaar?  
 

Heb 12:22-24 
 

15. 
 

Waaruit blijkt dat oordeel en toorn strijdig zijn met Gods natuur en wil? 
 

Joh 3:17 

16. Op welke wijze zal uiteindelijk Gods oordeel uitgevoerd worden? 
 

Joh 5:22-23 
 

17. Waaraan heeft Christus op Zijn beurt het oordeel gegeven? 
 
 
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten 
en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is 
voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van 
Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.   
 

Joh 12:47-48 
 
 
Heb 4:12   
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18. 

Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons 
begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie 
Gods?  En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar verschijnen? 
 
Op welke wijze vindt het oordeel plaats? 
 

1Pe 4:17-18 
 
 
 
 
Rom 14:10 -12  
2 Cor 5:10 
 

19. Welke houding heeft Christus tegenover een kind van God als die moet komen voor de 
troon van God? 
 
Joh 5:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,  wie mijn woord hoort en Hem gelooft , die 
Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven.   
 

Rom 8:1 
Joh 3:18 
 

20. Hoe zal het er aan toe gaan bij “de voleinding der wereld”? 
 
Matth 7:21  Niet een ieder, die tot Mij zegt:  Here, Here, zal het Koninkrijk der 
hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.   
 

Mat 13:37-43 
Mat 13:47-50 
 

 GODS EEUWIGE OORDEEL VERLOOPT IN ELKAAR OPVOLGENDE STADIA   
21. Wie worden er hier bedoeld met “alle volken”?  Mat 25:31-46 

 
22. Wat gebeurt er eerst met de volken? Mat 25:32 

 
23. Wat vindt daarna plaats? Mat 25:34,41,46 

 
24. Beschrijft de laatste oordeelfase; wie ontkomen aan “de poel des vuurs”? Openb 20:11-15 
   
   
   
 Wat heb ik geleerd in deze les?  
   
 
 
 
 
 


