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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoot door M.V.

Het doel van deze studie:
Deze korte bijbelstudie brengt een persoon ertoe de Bijbel te gebruiken om de daarin geopenbaarde
antwoorden te vinden en maakt hem zo bekend met Gods plan van verlossing.
De volgende belangrijke onderwerpen worden behandeld:

I - Hoe weten we dat de Bijbel waar is
II - De Persoon van God
III - Jezus Christus
IV - Het fundamentele probleem van de mens
V - De eis van de gerechtigheid
VI - Gods oplossing
VII - Het lege graf
VIII - De eeuwige woonplaats
IX - Gods vrije gave van eeuwig leven
X - De nodige respons van de mens

Eerste opdracht voor de lezer:
Druk dit artikel af. Als dat gebeurd is, beantwoord dan de vragen terwijl u daarbij de opgegeven
bijbelverzen opslaat.
Het best gebruikt u de Statenvertaling1, om verwarring te vermijden. Anders de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap. Gebruik geen modernere bijbelvertaling!
Vragen zijn welkom via verhoevenmarc@skynet.be.

Ga nu naar de volgende pagina, of KLIK HIER
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De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637. Het bijzondere van deze reformatorische Bijbelvertaling is
vooral dat zij direct uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald werd - net als de King James Version
(1611) - en niet meer gebaseerd was op de Vulgata, de algemeen gebruikte Latijnse vertaling (382-405) van Hiëronymus. De zgn. Jongbloed-editie kwam er in 1750 omdat de oude versie haast onleesbaar was geworden door de evolutie
van het Nederlands. In de uitgave van 1977 werd het Nederlands opnieuw een beetje aangepast. De vertaling als zodanig bleef altijd behouden. Moderne vertalingen (sinds 1881) kan men beter mijden omdat deze mishandeld werden door
vrijzinnigen en schipperaars. Zo zijn Bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott en Hort en Nestlé-Aland, corrupt te noemen. In het bijzonder de ‘bijbels’ in de omgangstaal, zoals de ‘Nieuwe Bijbel Vertaling’, zijn erg besmet en
beslist te weren.
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Een Persoonlijke Bijbelstudie
Ga na wat de Bijbel leert - Gebruik best de Statenvertaling

I - Hoe weten we dat de Bijbel waar is?
1. Beweert de Bijbel geïnspireerd te zijn door God (2 Timotheüs 3:16)? _____________________
2. Wat zei de Heer Jezus Christus over de Heilige Schriften?
a. Johannes 10:35 _____________________________________________________________
b. Markus 14:49 _____________________________________________________________
c. Lukas 24:44

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
d. Mattheüs 24:35 _____________________________________________________________
3. Geloofde de Heer Jezus dat de Bijbel (Gods Woord) waar is (Johannes 17:17)? _____________
4. Is de Bijbel gewoon een verzameling woorden, ideeën en opinies van mensen, of is hij meer dan
dat (1 Thessalonicenzen 2:13)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Wat blijft voor eeuwig bestaan (Jesaja 40:8)?
_____________________________________________________________________________
6. Wij weten dat Gods Woord waar is omdat …
a. God KAN NIET _____________________ (Titus 1:2)
b. Het is ONMOGELIJK voor ______________________ (Hebreeën 6:18)
7. Wie heeft de bijbelschrijvers (zoals Mozes en Elia en David en Lukas en Paulus) op zo’n manier
GEDREVEN dat de woorden die zij schreven exact de woorden waren die God wilde dat zij
schreven (2 Petrus 1:21 en vergelijk 2 Samuël 23:1-2)?
_____________________________________________________________________________

II - De Persoon van God
1. Hoeveel Goden zijn er (Deuteronomium 6:4; Jesaja 44:8)?
_________________________________
2. Er is EEN GOD, en deze grote God bestaat van eeuwigheid in drie Personen. Noem de 3 Personen van de Drie-eenheid (Zie Mattheüs 28:19 en vergelijk 2 Korinthiërs 13:13):
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
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III - Jezus Christus
1. Verwijst de Bijbel ergens naar Jezus Christus als GOD (Johannes 1:1; Johannes 10:30; Johannes
20:28; Romeinen 9:5; Titus 2:13)?
__________________
2. Welk aandeel had Jezus Christus in de schepping (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16)?
_____________________________________________________________________________
3. Bestond de Zoon van God ook vóór Zijn geboorte in Bethlehem (Johannes 1:1-2 en 8:58)?
__________________
Was de geboorte van Jezus natuurlijk of bovennatuurlijk (Lukas 1:34-35)?
__________________
4. Waarom kwam Jezus in de wereld (1 Timotheüs 1:15)?
_____________________________________________________________________________
5. Kwam Hij om de wereld te oordelen of om de wereld te redden (Johannes 3:17)?
_____________________________________________________________________________
6. Overeenkomstig Zijn eigenheid en gedrag heeft Jezus nooit _____________________________
(1 Petrus 2:22). Hij kende geen ________________________ (2 Korinthiërs 5:21).
Hij wordt genoemd “Jezus Christus, de ________________________” (1 Johannes 2:1).
7. Wat hebben wij nodig om te kunnen geloven in Jezus Christus (Johannes 20:31)?
_____________________________________________________________________________

IV - Het fundamentele probleem van de mens
1. Waar of niet waar : ____________ De mens was geschapen als een zondaar (Genesis 1:26-27)?
2. In welk vroeg hoofdstuk in het boek Genesis lezen we over de ZONDEVAL van de mens?
__________________
3. Beïnvloedt de zonde van Adam u in enig opzicht (Romeinen 5:12)?
_____________________________________________________________________________
4. Hoeveel mensen hebben in Gods ogen gezondigd (Romeinen 3:23)? ______________________
Bent u daarbij inbegrepen (1 Koningen 8:46; 1 Johannes 1:8, 10)? ________________________
5. Hoeveel mensen zijn volmaakt rechtvaardig in Gods ogen (Romeinen 3:10)? _______________
“Er is _________________ die goed doet, er is er _____________________” (Romeinen 3:12).
6. Hoeveel mensen staan SCHULDIG voor een heilige God (Romeinen 3:19)?
_____________________________________________________________________________
7. Leerde Jezus dat de mens fundamenteel goed is, of dat hij fundamenteel slecht is (Markus 7:2123 en vergelijk Mattheüs 7:11)?
_____________________________________________________________________________
8. Beschouw de twee grootste geboden, genoemd door Jezus in Mattheüs 22:36-40, en ook de 10
geboden in Exodus hoofdstuk 20. Meent u dat er iemand is geweest die deze geboden VOLMAAKT heeft gehouden (behalve de Heer zelf)? _____________________________________
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Jezus zei tot enkele erg religieuze mensen: “Niemand van u ____________________________”
(Johannes 7:19).
Wij zijn allen WETSOVERTREDERS! Maar indien wij ALLE geboden zouden onderhouden
BEHALVE ÉÉN, zouden wij dan nog steeds schuldig zijn (Jakobus 2:9-11)? _______________

V - De eis van de gerechtigheid
1. In Romeinen 1:29-31 hebben we een verschrikkelijke lijst van zonden en gebreken.
Zij die deze dingen doen zijn _________________________ waardig (Romeinen 1:32).
Het Oude Testament leert hetzelfde: “De ziel die zondigt, die zal ________________________”
(Ezechiël 18:4)
2. Als God ons een loon zou geven voor de manier waarop wij leefden, wat zou dat loon dan zijn
(Romeinen 6:23)? __________________________ (Gods “betaaldag” is niet iets om naar uit te
kijken.
Wat gebeurt er “wanneer de zonde volgroeid is, _____________________________________”
(Jakobus 1:15).
Leert Romeinen 5:12 ook dat zonde en dood samengaan? ______________________________
3. Wat is deze DOODSTRAF? De “DOOD” waarover in deze verzen sprake is, is meer dan enkel
de fysieke dood. De DOOD als Gods straf op zonde, omvat fundamenteel twee dingen:
1) AFSCHEIDING VAN GOD,
2) STRAF VAN GOD.
De volgende verzen spreken over de straf die overtreders verdienen. Schrijf voor elk vers neer
welk deel van het vers AFSCHEIDING VAN GOD aangeeft en welk deel van het vers dat
STRAF VAN GOD aangeeft:
2 Thessalonicenzen 1:9:
AFSCHEIDING VAN GOD______________________________________________________
STRAF VAN GOD ____________________________________________________________
Mattheüs 25:41:
AFSCHEIDING VAN GOD______________________________________________________
STRAF VAN GOD ____________________________________________________________
Mattheüs 25:46:
AFSCHEIDING VAN GOD______________________________________________________
STRAF VAN GOD ____________________________________________________________
(Zie hierbij ook Openbaring 20:15)
4. De mens verdient de _______________ (Romeinen 6:23), maar God wil de mens iets GEVEN:
E ______________________ L ______________________ (Romeinen 6:23)!
We zullen nu zien wat God gedaan heeft om het mogelijk te maken dat de mens de gave van het
leven zou hebben.
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VI - Gods oplossing

1. Het “GOEDE NIEUWS” van het Evangelie is dat Christus _____________________ voor onze
______________________ (1 Korinthiërs 15:3).
2. Wat deed de Verlosser voor ons, toen wij nog verloren zondaars waren die de dood verdienen
(Romeinen 5:8)?
_____________________________________________________________________________
(Hij leed de straf die wij verdienden!)
3. Wat deed Jezus voor ons toen Hij stierf op het kruis, volgens 1 Petrus 3:18?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Wat deed Hij voor ons toen Hij stierf op het kruis volgens 2 Korinthiërs 5:21?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Toen de Heer Jezus stierf op het kruis, ervoer Hij toen AFSCHEIDING VAN GOD (Mattheüs
27:46 en Psalm 22:1-3)?
____________________
Ervoer Hij toen ook STRAF VAN GOD (Jesaja 53:4, 5, 6, 10)? ____________________
Hij betaalde de straf die wij hadden moeten betalen! Hij stierf in mijn plaats! Hij stierf als de
Plaatsvervanger van de zondaar! Hij stierf opdat wij mochten leven! Zie 1 Petrus 2:24.
5. Hoe bewees God dat Hij van de zondige mens hield (Johannes 3:16 en Romeinen 5:8)?
_____________________________________________________________________________
Paulus kende de liefde van Christus en hij prees “de Zoon van God, Die mij ________________
en Zichzelf voor mij _________________________” (Galaten 2:20).
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VII - Het lege graf

1. Heeft de kruisiging werkelijk tot de dood geleid?
Stierf Jezus echt (Johannes 19:31-35)? _________________________
2. De dood van Christus aan het kruis en wat Hij daar voor ons deed is slechts de eerste helft van
het goede nieuws (evangelie). De tweede helft maakt het goede nieuws compleet: “En dat Hij
begraven is, en dat Hij ____________________ op ____________________ overeenkomstig de
Schriften” (1 Korinthiërs 15:4).
3. Meer dan (hoeveel?) ________________ mensen zagen de opgestane Heer (1 Korinthiërs 15:6).
Beschouw bv. de “ongelovige Thomas”. Hoe kwam deze man ertoe om “gelovige Thomas” (Johannes 20:24-29) te worden?
_____________________________________________________________________________
4. Predikten de eerste christenen overal dat Jezus Christus leefde (Handelingen 2:23-24; 2:32;
3:15; 4:10; 10:39-40; enz.)? ______________
5. Om gered te worden moet een persoon geloven dat God Jezus ___________________________
(Romeinen 10:9).
6. Wat zal nooit over Jezus Christus heersen (Romeinen 6:9)? _____________________________
Voor hoelang is Hij levend (Openbaring 1:18)? ______________________________________
7. WAAR of NIET WAAR: _______________ Ooit zal ieder persoon erkennen en belijden dat
Jezus Christus de levende Heer is (zie Filippenzen 2:9-11).

VIII - De eeuwige woonplaats

1. Sprak de Heer Jezus over een echte hemelse woonplaats (Johannes 14:1-3)? ________________
Welke is voor een persoon de enige weg om in de hemel te komen (Johannes 14:6)?
_________________________________________
2. Hoe wordt de hemel beschreven in Openbaring 21:3-4?
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Zal iedereen naar deze hemelse woonplaats gaan (Openbaring 21:8 en vgl. 20:15)? __________
4. Hoevelen gaan volgens de Heer naar de vernieling toe (Mattheüs 7:13)? ___________________
Hoevelen gaan op weg naar het leven (Mattheüs 7:14)? ________________________________

IX - Gods vrije gave van eeuwig leven
1. Volgens Efeziërs 2:8 en Romeinen 6:23 is REDDING (of eeuwig leven/ zalig zijn) de ________
van God. Wat werd er betaald voor deze kostbare gave (1 Petrus 1:18-19)?
_____________________________________________________________________________
Redding is een vrije gave, maar ze is beslist niet goedkoop!
2. Ontvangen alle mensen Gods gave van redding (Johannes 1:11-12; 3:18; 3:36)? _____________
Volgens Johannes 3:16 zullen zij die Gods vrije gave afwijzen __________________________
3. Kan er redding zijn los van de Heer Jezus Christus (Handelingen 4:12; 1 Johannes 5:11-12)?
____________________
4. Kan iemand gered worden door te trachten Gods Wet te houden (Galaten 2:16, 21; 3:10-11)?
____________________
5. Kan een persoon gered worden door goede werken te doen (Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5)?
____________________
6. Hoe definieert de Bijbel EEUWIG LEVEN (Johannes 17:3)?
_____________________________________________________________________________
Is volgens dit vers eeuwig leven IETS DOEN, of is het IEMAND KENNEN?
_____________________________________________________________________________
Is eeuwig leven RITUELE ACTIVITEIT, of is het een intieme RELATIE met Gods Persoon?
_____________________________________________________________________________
7. Wat moet een mens doen om eeuwig leven te hebben (Johannes 6:47)?
_____________________________________________________________________________

X - De nodige respons van de mens
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1. Wat moet een persoon doen om gered te zijn (Handelingen 16:30-31)?
_____________________________________________________________________________
Redding is niet PROBEREN, het is VERTROUWEN OP. Redding is niet gebaseerd op wat wij
kunnen doen; het is gebaseerd op wat de Heer Jezus Christus REEDS HEEFT GEDAAN!
Toen Jezus Zijn reddingswerk op het kruis volbracht, wat riep Hij toen uit (Johannes 19:30)?
______________________________________
2. Zou Jezus een persoon die in eenvoudig geloof tot Hem komt, ooit afwijzen (Johannes 6:37)?
_______________
3. Gods uitnodiging wordt gegeven in Openbaring 3:20. Wat doet de Heer Jezus?
_________________________________________________
Wat moet u doen? ______________________________________________________________
Als u dat doet, wat belooft Hij dan te doen?
_____________________________________________________________________________
4. Lees in gebedsvol Johannes 3:16. Behoort u bij “IEDER”? ______________
Kan u op die plaats uw naam zetten? ______________
Bent u iemand “die de Naam van de Heere zal aanroepen” (Romeinen 10:13) _______________
Zal u de Heer Jezus Christus vragen uw ziel te redden en voortaan Heer van uw leven te zijn?
________________
En tot slot : Wat is het kenmerk van een ware discipel van Jezus Christus (Johannes 8:31)?
_____________________________________________________________________________

Als u vragen hebt, mail me dan op verhoevenmarc@skynet.be

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen

8

