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Deze studie werd opgesteld om je de fundamentele leringen (doctrines) van de Bijbel beter te helpen
begrijpen. Ze bestaat uit 17 werkbladen, en ze komen overeen met de 17 afdelingen van de Geloofsverklaring van een bijbelvaste kerk.
Ga alsjeblieft niet te snel door deze werkbladen! Er is tijd voor nodig en je zult bijbelpassages moeten opzoeken en overdenken. Gebruik altijd een Statenbijbel. Zelfs als je denkt het antwoord te
kennen, is het belangrijk dat je toch de opgegeven bijbelpassage opzoekt. De Heer zal je veel
wonderlijke dingen leren wanneer je de Schriften opzoekt en de vragen beantwoordt, indien je hart
openstaat voor Hem. Vergeet niet te bidden en de Heer te vragen je te helpen tijdens je studie van
Zijn heilig en kostbaar Woord.
Hierna enkele voorbeelden van het soort vragen die je zal vinden in de werkbladen en hoe je de antwoorden moet aanduiden (hier voor jou reeds gedaan):
1. Juist of Fout : Alle dingen werden geschapen door Jezus Christus (Kolossenzen 1:16).
2. Juist of Fout : Om gered te worden moet een persoon trachten de 10 geboden te houden
(Handelingen 16:30-31).
3. Welke Bijbelpassage (achter A, B en C) komt overeen met wat links (achter 1, 2 en 3) gezegd
wordt?
1) __B__ Jezus is het licht van de wereld

A. Johannes 6:35

2) __C__ Jezus is de deur van de redding

B. Johannes 8:12

3) __A__ Jezus is het brood van het leven

C. Johannes 10:9

4. Volgens Mattheüs 1:23, betekent de naam “Emmanuël”:

God

5. Hoeveel mensen hebben gezondigd (Romeinen 3:23)?

allen

met

6. Zal God een (echte) gelovige ooit verlaten of prijsgeven (Hebreeën 13:5)?

ons

nee

7. Wat moet een mens doen om gered te worden (Handelingen 16:30-31)?
a. Elke week naar de kerk gaan.
b. Geld geven aan de armen.
c. Een goed leven trachten te leven.
d. Geloven in de Heer Jezus Christus en je laten dopen.
e. Een gebed opzeggen.
Nu zijn we gereed om te beginnen met het eerste werkblad !!
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Werk hard en leer ernstig !!

Werkblad 1 - De Heilige Schrift
1. Wat zei de Heer Jezus dat Gods Woord (de Bijbel) is? ___________________ (Johannes 17:17).
2. De Heer Jezus zei ook dat de Schrift niet kan ___________________________ (Johannes 10:35)
en dat de Schrift moet __________________ worden (Markus 14:49).
3. WIE bewoog de bijbelschrijvers (zoals Mozes en Jesaja en David en Lukas en Paulus) en hielp hen
zodat hetgeen zij opschreven precies de dingen waren die God wilde dat zij die opschreven, zonder
vergissingen en zonder fouten (2 Petrus 1:21)? ____________________________
4. Veel mensen geloven niet wat de Bijbel zegt, en zij geloven niet in de grote wonderen waar de
Bijbel ons over vertelt. Geloofde de Heer Jezus in de schepping van Adam en Eva (Mattheüs 19:45)? ________ Geloofde de Heer Jezus dat een vloed (de Zondvloed) de hele wereld verwoestte in
de dagen van Noach (Mattheüs 24:37-39)? _______ Geloofde de Heer Jezus dat de profeet Jona
werkelijk werd opgeslokt door een walvis (Mattheüs 12:40-41)? _______. De Heer Jezus, Gods
Zoon, zei dat deze dingen werkelijk gebeurden. Heeft de Heer Jezus ooit gelogen (Johannes 8:4445)? _______. Weet Hij meer dan wij? _______ Geloof jij wat Hij zegt? ________
5. We weten dat de boeken van de Bijbel geschreven werden door mensen. Maar, is de Bijbel slechts
het woord van mensen of is het méér dan dat (2 Timotheüs 3:16; 1 Thessalonicenzen 2:13)?
__________________________
6. Wat is één ding dat God nooit zal doen (Titus 1:2; Hebreeën 6:18; Numeri 23:19)? __________
Samenvatting: De Bijbel is Gods Woord. Wanneer een persoon zich tot God keert, en vertrouwt op wie Hij is en wat Hij heeft gezegd, dan begint die persoon zich te realiseren dat God
bedoelt wat Hij heeft gezegd, en gezegd heeft wat Hij ook bedoelt.

Werkblad 2 - De Godheid
1. Hoeveel Goden zijn er (Deuteronomium 6:4; Jesaja 44:8)? _____________
2. Er is EEN GOD, maar deze grote God bestaat in 3 PERSONEN.
Kan je de namen geven van de drie Personen van de Drie-eenheid (Mattheüs 28:19)?
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
3. Is de Vader GOD (Johannes 6:27)? ____________
4. Is de Heer Jezus GOD (Hebreeën 1:8; Titus 2:13; Johannes 20:28)? _________
5. Is de Heilige Geest GOD (Handelingen 5:3-4)? _________
Samenvatting: God vertelt ons wie Hij is en wat Hij is in Zijn Woord, de Bijbel. Zonder de
Bijbel kan een persoon God niet kennen of weten wat Hij is - Zijn heiligheid, Zijn liefde, Zijn
genade, Zijn barmhartigheid, en Zijn wonderlijke bekwaamheid verloren zondaars te redden.

Werkblad 3 - Persoon en Werk van Christus
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1. Johannes hoofdstuk 1 leert ons veel belangrijke feiten over Christus. Vul links het juiste antwoord
(letter) in:
1)
_____

Hij is de Schepper van alle dingen.

A. Johannes 1:1

2)
_____

Hij werd een mens.

B. Johannes 1:3

3)
_____

Hij is God.

C. Johannes 1:14

2. Toen Jezus een mens werd, was Hij dan nog God (Johannes 5:18; Johannes 10:30)? _________
3. Het kind dat geboren werd uit de maagd Maria was (lees Lukas 1:35):
a. louter een gewone baby
b. Johannes de Doper
c. de heilige Zoon van God
d. de zoon van Jozef
4. Waarom kwam de Heer Jezus in de wereld (1 Timotheüs 1:15)? __________________________
5. Waarom stierf de Heer Jezus aan het kruis? Vul links de juiste letter in:
1) _____

Christus stierf voor onze zonden.

A. Jesaja 53:5

2) _____

Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam op het hout.

B. Romeinen 5:6

3) _____

Christus werd verwond voor onze overtredingen (zonden).

C. Romeinen 5:8

4) _____

Christus stierf voor ons.

D. 1 Korinthiërs 15:3

5) _____

Christus stierf voor de goddelozen.

E. 1 Petrus 2:24

6. Hoe dikwijls stierf de Heer Jezus (Romeinen 6:10; Hebreeën 9:28; Hebreeën 10:12)?________
Is het nodig dat Jezus ooit nog eens sterft (Romeinen 6:9; Openbaring 1:18)? _________
7. De Heer Jezus Christus was ZONDELOOS (zonder zonde)! Hij was de volmaakte en heilige
Zoon van God die nooit iets verkeerds deed en die nooit zondigde of Gods wet overtrad. Bestudeer
volgende 4 verzen:
2 Korinthiërs 5:21 - Hebreeën 7:26 - 1 Petrus 1:18-19 - 1 Petrus 2:22.
Welk vers zegt dat Christus geen zonde deed? __________________________ Welk vers zegt dat
Christus geen zonde kende? ___________________________ Welk vers zegt dat Christus was als
een lam, onbestraffelijk en onbevlekt? ________________________ Welk vers zegt dat Christus
heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars was? _____________________________
8. Voor wiens zonden stierf Christus (Johannes 1:29; 1 Johannes 2:2)? ______________________
Stierf Jezus voor alle mensen of enkel voor sommige mensen (1 Timotheüs 2:6)? ______________
Wil God dat sommige mensen naar de hel gaan (1 Timotheüs 2:4; 2 Petrus 3:9)? _______
Het evangelie (het goede nieuws over Christus) moet aan wie gepredikt worden? (Lees Markus
16:15 en omcirkel het juiste antwoord):
a. enkel aan hen die naar de kerk gaan
b. enkel aan de volwassenen (dezen van 21 jaar oud of ouder)
c. aan elke persoon
9. Wat is dé grote zonde waardoor een persoon niet in de hemel kan komen (Johannes 3:18; Johannes 3:36; Johannes 16:9)?
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a. dronkenschap
b. moord
c. niet geloven in Christus
d. stelen
e. liegen
f. ouders ongehoorzaam zijn
10. Om gered te worden moet een persoon niet enkel geloven dat Jezus stierf voor zijn zonden, maar
hij moet ook geloven dat _______________________________________________ (Romeinen
10:9). Geloof jij dat? ______ Dien jij een levende Redder of een dode Redder (Openbaring 1:18)?
_______________ Waar is de Heer Jezus vandaag (Handelingen 1:9-10; Hebreeën 1:3; 9:24)?
___________________________
Samenvatting: Als ik niet geloof dat de Heer Jezus Christus stierf en opnieuw levend werd
voor mij, kan ik niet gered worden. Er is geen ander persoon die mij kan redden. Er is geen
andere manier om gered te worden en God te kennen dan door de Heer Jezus Christus. Hij is
de enige weg!

Werkblad 4 - Persoon en Werk van de Heilige Geest
1. Handelingen 5:3 zegt dat Ananias loog tegen ___________________________. Handelingen 5:4
zegt dat Ananias loog tegen ___________. Daarom wordt de Heilige Geest hier vereenzelvigd met
____________.
2. Johannes 16:13-14: “… namelijk de Geest der waarheid, ________zal u in al de waarheid leiden;
want ________zal van ________ niet spreken, maar zo wat ________ zal gehoord hebben, zal
________ spreken, en de toekomende dingen zal _______u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken;
want ________ zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. (Al deze persoonlijke voornaamwoorden tonen ons dat de Heilige Geest een echt PERSOON is, niet louter een “invloed” of
een “het” of een “kracht” zoals sommige mensen geloven)
3. Vul links de juiste antwoorden (letter van rechts) in:
1) ____ De Heilige Geest geeft nieuwe geboorte en nieuw leven aan een
persoon van het moment dat Hij Christus aanneemt als zijn Redder.
2) ____ Door één Geest worden alle gelovigen gedoopt in het lichaam
van Christus en worden leden van Christus’ Kerk.

A. 1 Korinthiërs
12:13
B. Johannes 3:5;
Titus 3:5

3) ____ De Heilige Geest woont in elke gelovige.

C. Efeziërs 1:13-14;
Efeziërs 4:30
D. 2 Timotheüs
1:14; 1 Kor. 6:1920

4) ____ De Heilige Geest is het Zegel waardoor elke gelovige is verzegeld door God tot de dag van de verlossing.

4. Als een persoon niet de Heilige Geest heeft, is hij dan een echte Christen? (Romeinen 8:9)? ____
5. Wie is de volmaakte Leraar van de gelovige (1 Korinthiërs 2:9-14)? _______________________
6. Welke twee verzen in Galaten hoofdstuk 5 beschrijven de “VRUCHT” die de Heilige Geest wil
voortbrengen in het leven van de gelovige? Verzen ________________
Samenvatting: Men moet zich voortdurend de Heilige Geest herinneren en op Hem rekenen
voor hulp. Hij zal altijd de Heer Jezus verheerlijken en Gods Woord waarmaken.
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Werkblad 5 - De Verdorvenheid van de Mens
1. Schiep God de mens uit aapachtige schepselen of uit het stof van de aardbodem (Genesis 2:7)?
__________________ Werd de mens geschapen als zondaar (Genesis 1:26-27)? _______________
2. In welk boek en hoofdstuk van de Bijbel werd het historische verslag opgetekend van ’s mensen
zondeval? ______________________
3. Goed of Fout : “Spijtig dat Adam zondigde, maar dat heeft niets met mij te maken” (Romeinen
5:12-21): ____________
4. Wie was de enige persoon die niet geboren werd als zondaar (Lukas 1:35)? _________________
5. Hoeveel mensen zijn zondaars (Jesaja 53:6, Romeinen 3:23)? ___________________________
6. Was Maria een zondaar en had zij een Zaligmaker nodig (Lukas 1:46-47)? _________________
7. Voordat een mens wordt gered, wordt gezegd dat hij ___________ door de misdaden (Efeziërs
2:1, 5). Het moment dat hij is gered gaat hij ____________ in ________________ (Johannes 5:24).
8. Het hart van de mens is:
___________________________________________________________________ (Jeremia 17:9).
9. Hoeveel rechtvaardige en goede mensen zijn er in Gods ogen (Romeinen 3:10)? _____________
Hoeveel zijn er die goed doen in de ogen van God (Romeinen 3:12)? ___________________
10. LEES Markus 7:14-23. De Heer Jezus leerde duidelijk wat het fundamentele probleem van de
mens is (omcirkel het juiste):
a. vervuiling (vuile lucht en water)

d. oorlogen

b. slecht bestuur

e. een slecht en vervuild hart

c. slechte huisvesting (krotten, enz.)

f. ouders

Samenvatting: Een mens kan het zondeprobleem niet oplossen en kan niet tot een juiste relatie met God komen op zichzelf of met de hulp van anderen. Dit is iets wat enkel God kan
doen! De mens zit in een hulpeloze en hopeloze toestand van afscheiding van God, tot hij zich
zijn verloren toestand realiseert en God dit laat veranderen.

Werkblad 6 - Redding
1. Volgens Efeziërs 2:8 en Romeinen 6:23, is REDDING (of eeuwig leven) de _________van God.
Wie betaalde voor deze kostbare gave (1 Petrus 1:18-19; 1 Korinthiërs 6:20)?
___________________________________
2. Ontvangen alle mensen Gods gave van redding (Johannes 1:11-12; Johannes 3:18; Johannes
3:36)? ________ Volgens Johannes 3:16 zullen zij die Gods gave afwijzen ___________________
3. Werd Gods gave van redding voor alle mensen voorzien (1 Timotheüs 2:4-6; 1 Timotheüs 4:10)?
_______ Zullen de meeste mensen Gods grote liefde beseffen en zullen zij graag Gods gave van
eeuwig leven ontvangen (Mattheüs 7:13-14)? _______________________
4. Wie is de enige weg naar de redding (Johannes 14:6; Johannes 10:9)?
___________________________________
5. Kan een persoon gered worden door te trachten een goed leven te leiden (Efeziërs 2:8-9)? ______
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Samenvatting: Redding is iets wat God heeft gedaan en doet. Het is Gods plan ons te bevrijden van zonde en van straf. Het is Gods plan ons te bevrijden van een leven zonder God tot
een leven met God.

Werkblad 7 - De Eeuwige Zekerheid van Gelovigen
1. Een persoon die gelooft in de Heer Jezus Christus HEEFT ____________ (Johannes 6:47).
Wie zei dat? ______________ Liegt Hij ooit? ___________
2. Zal Christus ooit een gelovige afwijzen die tot Hem komt (Johannes 6:37)? ________
3. Hoeveel (echte) gelovigen zullen verloren gaan (Johannes 6:38-40)? __________
4. Wat geeft Christus Zijn schapen (Johannes 10:28)? _______________________________
Zullen zij ooit verloren gaan (Johannes 10:28)? ______ Zijn de schapen veilig en zeker in Gods handen (Johannes 10:28-30)? ______ Ben jij een van Gods schapen (lees Johannes 10:27)? ______
5. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn (Romeinen 8:31)? ____________________
6. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:35-39)? ________________
7. Is het voor een persoon mogelijk te WETEN dat hij gered is (1 Johannes 5:11-13)? __________
8. Laat overeenkomen : Als een persoon echt gered is, dan …
1) _____ zal hij graag leren uit Gods Woord.

A. 1 Johannes 3:14;
1 Johannes 4:7, 20

2) _____ zal hij Gods geboden gehoorzamen.

B. 1 Johannes 2:29;
3 Johannes 11

3) _____ zal hij houden van zijn broeders en zusters in Christus.

C. 1 Johannes 2:2-3

4) _____ zal hij een rechtvaardig leven leiden en doen wat goed is.

D. 1 Petrus 2:2

9. Goed of fout: Vermits we gered zijn en naar de hemel gaan, kunnen wij nu leven zoals het ons
bevalt. (Titus 2:11-15; Romeinen 6:1-2)
10. De ware gelovige in Christus zal nooit :
1) ____ verloren gaan
2) ____ sterven
3) ____ veroordeeld worden
4) ____ uitgeworpen worden

A. Johannes 3:18; 5:24
B. Johannes 6:37
C. Johannes 10:28
D. Johannes 8:51; 11:26

Samenvatting: Eeuwige zekerheid (voor altijd veilig en beschermd zijn in Christus) is hoe God
de gelovige ziet. God is zeker van Zichzelf en Zijn Woord. Hij is zeker van wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd. Verzekerdheid is de zekerheid die de gelovige bezit wanneer hij
gehoorzaamt en vertrouwt op wat God heeft gezegd.

Werkblad 8 - De Twee Naturen van de Gelovige
1. Is het mogelijk dat een gered persoon zondigt (1 Johannes 1:8, 10)? ___________
2. Wat woonde in Paulus, volgens Romeinen 7:17 en Romeinen 7:20? ___________
3. In Romeinen 7:24 beschrijft Paulus zichzelf als (omcirkel het juiste antwoord):
a. een goed mens

c. een ellendig mens

b. een ongered mens

d. een blije mens
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4. Als een gelovige zondigt, wat moet hij dan doen (1 Johannes 1:9)? ________________________
Als de gelovige dit doet, welke twee dingen belooft God dan te doen, volgens 1 Johannes 1:9?
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
5. Wie is in staat ons te bevrijden van de zondekracht in onze dagelijkse levens (Romeinen 7:24-25)?
__________
Samenvatting: De gelovige heeft de levende God in zijn hart. Omdat de Heilige Geest binnenin leeft, kan de gelovige “nee” zeggen aan gedachten en handelingen die God niet bevallen.
God is daar om de gelovige te helpen zodat hij over Gods bijstand, sterkte, begrip, wijsheid,
bekwaamheid, enz. kan beschikken. De gelovige moet ervoor kiezen God te behagen en “ja” te
zeggen tot God, want anders zullen trots en de oude zondenatuur zijn woorden, gedachten en
daden controleren.

Werkblad 9 - Afscheiding
1. Goed of Fout : De gelovige is niet in de wereld (Johannes 17:11; Filippenzen 2:15-16).
2. Goed of Fout : De gelovige is niet van de wereld (Johannes 17:14-18) (Johannes 17:14-18).
3. Goed of Fout : De gelovige mag verwachten goed behandeld te worden door de wereld (1 Johannes 3:13).
4. Had de wereld de Heer Jezus Christus lief (Johannes 15:18)? _______. Als wij werkelijk de Heer
Jezus Christus toebehoren, zal de wereld ons dan liefhebben (Johannes 15:18-19)? _________
5. Wie een vriend van de wereld wordt, maakt zichzelf een _______________________________
(Jakobus 4:4).
6. De wereld gaat naar de vernietiging toe; de gelovige gaat naar de hemel toe! Terwijl hij nog IN de
wereld is zou de gelovige als volgt moeten zijn:
1) _____ een getuige van Jezus Christus

A. Mattheüs 5:16; Filippenzen 2:15

2) _____ een gezant (ambassadeur)

B. Handelingen 1:8; Jesaja 43:10

3) _____ een licht

C. 2 Korinthiërs 5:20

7. Wil God dat wij ons verenigen met ongelovigen en met hen samenwerken (een gelijk span met
hen), of wil Hij dat wij ons van hen afscheiden (2 Korinthiërs 6:14-17)? ______________________
Samenvatting: Afscheiding (apart gezet door God en voor God) betekent dat ik Gods Woord
moet gehoorzamen. God gaf ons beloften en regels over hoe bepaalde dingen te doen en hoe
bepaalde dingen niet te doen. Wij leren door Gods Woord wanneer met anderen samen te
werken en hoe met anderen samen te werken.

Werkblad 10 - Opdrachten
1. De Heer Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht het evangelie (het goede nieuws over Christus) aan
____________________________________ te prediken (Markus 16:15).
2. Wat is het goede nieuws dat wij hebben (1 Korinthiërs 15:3-4)?
________________________________________________________________________________
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3. Hoe dikwijls zouden wij klaar moeten staan om anderen een antwoord te geven en hen te vertellen
over de Heer (1 Petrus 3:15)? _________________ Wil jij anderen vertellen over de Heer Jezus en
Zijn aangeboden redding? ________
Samenvatting: Het stichten van kerken is Gods werkzaamheid onder mannen, vrouwen, jongens en meisjes, om hen tot een kennis te brengen van de Heer Jezus als hun Redder en Heer
en om gelovigen samen te verenigen overeenkomstig Gods Woord, om een lokale kerk te zijn
in het gebied waarin zij leven.

Werkblad 11 - Dienst en Geestelijke Gaven
1. Wat is de allerbelangrijkste gave, die ook elke gelovige bezit (Romeinen 6:23)? ______________
2. Bezit elke ware Christen de gave van eeuwig leven (1 Johannes 5:12)? __________
3. Schrijf de letter “A” indien ALLE gelovigen deze gave hebben, en schrijf de letter “S” indien
slechts SOMMIGE gelovigen deze gave bezitten:
1) _____

De gave van eeuwig leven (Johannes 10:28).

2) _____

De gave van een herder te zijn (Efeziërs 4:12).

3) _____

De gave van vergeving van zonden (Handelingen 10:43).

4) _____

De gave van vrede met God (Romeinen 5:1).

5) _____

De gave van een leraar te zijn (1 Korinthiërs 12:28-29).

6) _____

De gave van de Heilige Geest (Romeinen 5:5).

4. Goed of Fout volgens 1 Korinthiërs 14:19: de apostel Paulus wilde liever slechts 5 woorden spreken (“CHRISTUS STIERF VOOR ONZE ZONDEN” of “IK ZAL U NOOIT VERLATEN”) dan
10.000 woorden in een vreemde taal (een taal die niet begrepen wordt door de mensen in een plaatselijke kerk).
5. Paulus voorzei dat op een dag vreemde talen spreken zou O___________ (1 Korinthiërs 13:8).
Samenvatting: De Heilige Geest zet de gelovige op de juiste plaats in het Lichaam van Christus. Hij maakt ook gelovigen bekwaam om alles te doen en te zijn wat God voor hen heeft beschikt. De gelovige moet vertrouwen hebben in Gods werking, en daarmee vertroost zijn.

Werkblad 12 - De Kerk
1. In Efeziërs 1:22-23 wordt de Kerk (of: Gemeente) hoe genoemd? _______________.
2. Bestudeer goed Efeziërs 5:22-30. Wie is het hoofd van de vrouw? _____________________
Wie is het hoofd van de Kerk? ____________________ Wie moet gehoorzaam en onderdanig zijn
aan de man? ___________________ Wie moet gehoorzaam en onderdanig zijn aan Christus?
__________________ Wie gaf zichzelf voor de Kerk? ________________ Wie moet zijn vrouw
liefhebben en zich voor haar geven? __________________________ Wie dan, volgens deze verzen,
vertegenwoordigt de MAN? ________________ Wie vertegenwoordigt zijn VROUW?
____________________
3. Wie is de BOUWER van de Kerk (Mattheüs 16:18)? ____________________________
4. Wie is het FUNDAMENT van de Kerk (1 Korinthiërs 3:11)? ______________________
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5. Goed of Fout : Het is erg belangrijk voor gelovigen om samen te vergaderen in lokale kerken waar
Christus wordt geëerd en waar het Woord van God getrouw onderwezen wordt (Hebreeën 10:25;
Handelingen 2:42).
Samenvatting: De lokale kerk is Gods keuze om Zichzelf bekend te maken in de wereld. De
lokale kerk is het centrum van Gods getuigenis en Zijn werking in de wereld vandaag. De gelovige moet op een juiste manier verbonden zijn met een goede bijbelgelovige kerk.

Werkblad 13 - Verordeningen
1. Volgende verzen gaan over de doop:
MARKUS 16:16 - “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”.
1 PETRUS 3:20-21 - “… in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is
acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt”.
HANDELINGEN 2:38 - “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in
de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.
HANDELINGEN 2:40-41 - “En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen,
zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen,
werden gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen”.
Omcirkel nu de correcte uitdrukking:
1. Doop alleen is noodzakelijk voor redding.
2. Geloof alleen is noodzakelijk voor redding.
3. Geloof en doop - beide onafscheidelijk verbonden - zijn noodzakelijk voor redding.
2. Lees Handelingen 2:41. Nadat deze mensen Petrus het evangelie hoorden prediken en zij zijn
boodschap geloofden, werden zij _________________________________
3. Wat is volgens Handelingen 8:36-37 noodzakelijk voordat een persoon kan gedoopt worden?__________________________________________________________________________
Waarom is het dan verkeerd baby’s te dopen?
____________________________________________________________________________
4. Wie stelde het “Avondmaal des Heren” in (Mattheüs 26:26-28; 1 Korinthiërs 11:20, 23-27)?
_________________________________________________
5. Het brood is een symbool (een voorstelling) van ___________________________________
(Mattheüs 26:26 en 1 Korinthiërs 10:16 & 11:24). De beker is een symbool (een voorstelling) van
_____________________________________ (Mattheüs 26:27-28 en 1 Korinthiërs 10:16 & 11:25).
6. Lees 1 Korinthiërs 11:24-25. Als we het Avondmaal nuttigen, wat doen we dan? (aankruisen):
a. Christus offeren (

)

b. Eten van het werkelijke lichaam en bloed van de Redder (

)

c. Gedenken wij Christus en wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis (

)

d. Heiligen wij onszelf door het eten van het brood en het drinken van de wijn (

)

7. Wanneer we het Avondmaal vieren moeten we terugdenken aan welke historische gebeurtenis
(zie 1 Korinthiërs 11:26)? ___________________________________________. Naar welke andere
grote gebeurtenis moeten wij volgens ditzelfde vers uitkijken?: _____________________________
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Samenvatting: Gelovigen moeten gedoopt worden, als een getuigenis van hun nieuw leven in
Christus. Ook moeten gelovigen samen het Avondmaal vieren, als een getuigenis dat Jezus de
Redder en Heer is van hun nieuwe leven

Werkblad 14 - De Persoonlijkheid van Satan
1. Geloofde de Heer Jezus in een echte Duivel (Johannes 8:44; Lukas 10:18)? _________________
2. Voor wie werd het HEL toebereid (Mattheüs 25:41)? __________________
3. Goed of Fout : Satan is vandaag niet langer actief in de wereld (1 Petrus 5:8).
4. In welk hoofdstuk van het boek Genesis verscheen Satan voor het eerst (lees 2 Korinthiërs 11:3)?
In hoofdstuk _________
5. Wat wil Satan niet dat mensen zouden doen (Lukas 8:12)? ______________ en ______________
6. Wat zijn volgens Openbaring 12:9 de vier titels (beschrijvingen) van Satan?
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
7. Moet de gelovige bang zijn van Satan (1 Johannes 4:4)? ________ Waarom wel of waarom niet?
_______________________________________________________________________________
Samenvatting: Satan is een echte vijand zoals kan gezien worden in de houding van mensen
tegenover de Heer Jezus en Zijn Woord. Ook de zonde is erg reëel zoals kan gezien worden in
het handelen, denken en spreken van mensen. De gelovige moet zijn hart gericht houden op
God en Zijn Woord om beschermd te zijn tegen de macht en de plannen van de duivel.

Werkblad 15 - Dispensationalisme (Bedelingenleer)
1. Geef de drie opdelingen van de mensheid in de wereld vandaag, volgens 1 Korinthiërs 10:32:
1) _____________ 2) ___________________________ 3) ______________________________
(Ongeredde Joden) (Heidenen of ongeredde niet-Joden) (Geredde Joden en geredde niet-Joden)
Tot welke groep behoor jij? ____________________________________
2. Vandaag worden mensen gered uit ______________ door _______________ (Efeziërs 2:8).
3. Werd Abraham gered door werken of door geloof (Romeinen 4:1-3)? ______________________
Samenvatting: God heeft zijn plannen zorgvuldig uitgewerkt opdat mensen in de loop van de
tijdperken de gelegenheid hebben God te kennen. Tegelijk maakt God meer bekend van Zijn
geschreven Woord en de uitwerking van elke toestand waaronder de mensheid leeft, zodat
ALLE mensen zonder excuus zijn.

Werkblad 16 - De Tweede Komst van Christus
1. Wat beloofde de Heer Jezus Zijn discipelen (Johannes 14:3)?
______________________________________________________________________________
2. Waar moet elke christen naar uitkijken (Titus 2:13)? __________________________________
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3. Vul links het juiste antwoord in (letter):
1) ____ De Opname van de Kerk, wanneer Jezus wederkomt om
Zijn gelovigen naar het Vaderhuis te brengen.

A. Mattheüs 24:29-31;
Openbaring 19:11-16

2) ____ De Grote Verdrukking: de ergste tijd die de wereld ooit
meegemaakt heeft.

B. Mattheüs 24:15-21;
Daniël 12:1

3) ____ De tweede komst van Christus wanneer Hij terugkeert naar
de aarde als Koning der Koningen (na de grote verdrukking).
4) ____ Het 1000-jarige koninkrijk van Christus

C. Openbaring
hoofdstuk 20
D. 1 Thess. 4:13-18

Samenvatting: De Heer Jezus Christus schiep het universum. Hij WAS, IS en ZAL ZIJN de
Heer der Heren en de Koning der Koningen en gezien en begrepen worden door de hele wereld wanneer Hij wederkomt om te regeren over de hele aarde.

Werkblad 17 - De Eeuwige Toestand
1. Noem de twee opstandingen (Johannes 5:28-29): 1) ________________ 2) _________________
Van welke opstanding zal jij deel uitmaken? _______________________
2. De Sadduceeën geloofden niet in _________________________ (Mattheüs 22:23; Handelingen
23:8). Stemde de Heer Jezus overeen met de Sadduceeën (Mattheüs 22:29-33)? _________
3. Goed of Fout : De apostel Paulus vreesde de dag van zijn dood (Filippenzen 1:21, 23). Het moment dat Paulus stierf zou hij ______________________ want dat is _______________________
(Filippenzen 1:23).
4. “Uit het lichaam uit te wonen” is _________________________________________________ (2
Korinthiërs 5:8).
5. Volgens Lukas 23:43, beloofde de Heer Jezus de geredde boosdoener dat hij met Hem zou zijn in
_________________________ Wanneer zei Jezus dat dit zou plaatsvinden? ________________
6. Lees Lukas 16:23-24. Leerde de Heer Jezus dat mensen echt lijden in de Hades? _____________
7. Wat beloofde Christus degenen die in Hem geloofden (Johannes 11:25-26)?
__________________________________________________________ Gelooft jij dit? _________
8. Lees Mattheüs 25:41 en Mattheüs 25:46. Onderwees Jezus ooit dat sommige mensen voor altijd
zullen gestraft worden (eeuwige straf)? _______
9. Waar zullen ongelovigen de eeuwigheid doorbrengen (Openbaring 20:15 en Openbaring 21:8)?
_____________________________________________________
10. Wat moet een persoon doen om te ontsnappen aan de eeuwige strafplaats (Handelingen 16:3031; Lukas 13:3, 5)? ______________________________________________ Hebt jij dat gedaan?
________
Samenvatting: De Eeuwige Staat is de finale toestand van mensen, engelen en het universum
die God heeft gemaakt. Alles zal op zijn juiste plaats gesteld worden, en op de juiste manier;
het ene in de hemel, het andere in de hel, alles overeenkomstig Gods heiligheid en alles voor
Gods heerlijkheid.
Vond je deze werkbladen behulpzaam voor het begrijpen wat de Bijbel leert? _____ Vond je deze
werkbladen te eenvoudig? _______ te moeilijk? _______ net goed? _______
Andere commentaren als je die hebt: _______________________________________________
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Alle studies van de Zondagsschool:
o http://www.verhoevenmarc.be/zondagsschool.htm

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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