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DISCIPELSCHAP.     LES 27 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 AANBIDDING (20 minuten)        [KENMERK VAN GOD]  

GOD IS KENBAAR 

 
Meditatie 

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.  
Thema: De God van de Bijbel is kenbaar.  

Lees de Bijbelgedeelten met elkaar. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.  
 

1. Alleen de God van de Bijbel heeft Zichzelf geopenbaard in de menselijke geschiedenis.  

De God van de Bijbel zegt, “ Vóór Mi is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Buiten Mij is er geen 

Heiland” (Jesaja 43:10-11). “Er is geen andere God” (Jesaja 45:14)! De “goden” van de andere godsdiensten zijn 

gemaakt door de handen van mensen of zijn bedacht door de inbeeldingen van mensen! Zij openbaren zich nooit, omdat 

zij niet bestaan!  
 

De God van de Bijbel is de Levende God. Hij bestaat en openbaart Zichzelf door te spreken en te handelen in de 

menselijke geschiedenis. Hij openbaart Zichzelf gedurende het Oude Testament door te verschijnen (Genesis 18:1; 

Exodus 3:2) en in het Nieuwe Testament door als een Mens, Jezus Christus, tussen mensen te leven (Johannes 1:1,14). 

Dus mensen kunnen de God van de Bijbel kennen en ook met Hem omgaan!  
 

2. Alleen een Levende God openbaart Zichzelf méér dan eens aan meer dan één profeet.  
 

Lees Jesaja 46:1-13. In Jesaja daagt God de goden van de Babyloniërs uit om met concrete bewijzen te komen dat zij 

(de goden) bestaan en echt leven.  
 

(1) Alleen de God van de Bijbel werd niet geschapen of gemaakt.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld zijn door handen van mensen gemaakt of door het verstand van 

mensen ontworpen. Houtbewerkers en smeden maken afgodsbeelden van hout, goud en zilver (Jesaja 46:6). De profeet 

Jeremia zegt, “Luister naar de woorden die de HEER tot jullie spreekt, volk van Israël. Dit zegt de HEER: Volg 

andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan. De 

gebruiken van die volken zijn niets waard. Ze hakken een stuk hout in het bos, een ambachtsman bewerkt het met zijn 

beitel, verfraait het met zilver en goud. Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om. Het is net een vogelverschrikker, 

neergezet in een komkommerveld. Het kan niet spreken en moet worden gedragen, want zelf kan het geen stap 

verzetten. Heb voor beelden geen ontzag, kwaad doen ze niet, en goed nog minder (Jeremia 10:1-5).  
 

Filosofen en profeten van godsdiensten bedenken goden uit hun fantasieën. Maar al deze “goden” kunnen niet bewijzen 

dat zij bestaan! Ze zijn dood! Zij spreken niet en openbaren zichzelf helemaal niet! Niemand kan een relatie hebben met 

een dode “god”!  
 

Maar de God van de Bijbel spreekt en handelt! De God van de Bijbel openbaart Zichzelf heel duidelijk en bewijst dat 

Hij echt bestaat en leeft!  
 

(2) Alleen de God van de Bijbel is onvergelijkbaar.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld kunnen met elkaar vergeleken worden, omdat zij soortgelijke 

kenmerken hebben. Geen van hen kan zien, horen, spreken of handelen. Geen van hen is ooit de menselijke 

geschiedenis binnengetreden. En geen van hen kan mensen verlossen van hun zonden. 
 

De God van de Bijbel daagt alle godsdiensten van de wereld uit, “Met wie willen jullie Mij vergelijken, aan wie Mij 

gelijkstellen? Met wie vertoon Ik overeenkomst?” (Jesaja 46:5). “Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is 

aan Mij gelijk” (Jesaja 46:9)! De God van de Bijbel zegt dat de “goden” van de andere godsdiensten niet eens bestaan!  
 

En de apostel Paulus zegt, “Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees (en andere godsdienstige plichten) een 

bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden (de goden van de godsdiensten) echt bestaan? Dat niet, maar wel dat 

heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u (de christenen) één wordt met demonen”  

(1 Korintiërs 10:19-20). Dus, wat de andere godsdiensten als “goden” beschouwen, zijn in werkelijkheid “demonen”!  
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(3) Alleen de God van de Bijbel heeft Zichzelf geopenbaard in de menselijke geschiedenis.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld hebben niets geopenbaard uit het verleden (kunnen niets over de 

geschiedenis in het verleden zeggen)! Omdat zij uit dood materiaal bestaan of alleen als religieuze ideeën bestaan, 

spreken zij niet en handelen zij niet in de menselijke geschiedenis. Omdat deze “goden” zichzelf niet openbaren en 

nooit naar beneden naar de mensen komen, eisen hun godsdienstleraren dat de mensen omhoog moeten klimmen naar 

hun “god” door middel van godsdienstige wetten en verplichtingen! Hindoes moeten de yoga van kennis, werken, 

devotie of occultisme volgen om één te worden met hun goden. Boeddhisten moeten een achtvoudige pad 

omhoogklimmen om de verlichting te beleven. Joden moeten 613 wetten houden om door God gerechtvaardigd te 

worden. Bijvoorbeeld, zij moeten driemaal per dag bidden, tweemaal per week vasten, een tiende van hun geld geven 

en elk jaar drie pelgrimsreizen naar Jeruzalem maken. 
 

Maar de God van de Bijbel openbaart Zichzelf en komt naar beneden waar de mensen zijn. Hij spreekt en treedt op in 

de menselijke geschiedenis. Vanaf de schepping openbaart Hij wat er in het verleden is gebeurd! “Denk terug aan alles 

wat eertijds is gebeurd” (Jesaja 46:9). De Bijbel staat vol van Gods woorden en daden (de heilsgeschiedenis) in de 

menselijke geschiedenis! In het midden van de menselijke geschiedenis heeft de God van de Bijbel naast Zijn 

goddelijke natuur ook de menselijke natuur aangenomen en is Hij Zijn schepping en de geschiedenis van de mensheid 

binnengetreden in Jezus Christus. Hij leefde in de menselijke geschiedenis tussen mensen (Johannes 1:1,14). Hij stierf 

in de menselijke geschiedenis voor de zonden van mensen. Hij werd in de menselijke geschiedenis uit de dood 

opgewekt om mensen het nieuwe (eeuwige) leven te schenken. Door de Geest en het Woord van God blijft de God van 

de Bijbel spreken en handelen in en door christenen in de menselijke geschiedenis. 
 

(4) Alleen de God van de Bijbel heeft de toekomst voorspeld.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld hebben niets geopenbaard wat er in de toekomst zou gebeuren (zij 

hebben geen voorspellingen gedaan). Daarom zwijgen de goden als het graf! Zij hebben niets te zeggen!  
 

Maar de God van de Bijbel zegt, “Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin 

al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest” (Jesaja 46:9-10).  

• Aan de eerste mens, Adam, bij de schepping kondigde Hij al aan dat Christus zou komen en de kop van de Satan 

zou vermorzelen (Genesis 3:15)! Dit gebeurde tijdens de eerste komst van Christus (Matteüs 12:28-30; Lukas 10:17-

20; Johannes 12:31-32; Kolossenzen 2:15; Hebreeën 2:14; 1 Johannes 3:8; Openbaring 12:1-12; Openbaring  

20:1-3)!  

• Aan Abraham (2167-1992 v.C.) kondigde Hij meer dan 200 jaar eerder aan dat Zijn volk voor 400 jaar in Egypte 

onder anderen als slaaf onderdrukt zou worden (Genesis 15:13-14). Dit werd letterlijk vervuld!  

• Aan Mozes (1527-1407 v.C.) kondigde Hij 940 jaar eerder aan dat Zijn volk naar Babylon verbannen zou worden en 

daarna onder de volken verstrooid zou worden (Deuteronomium 28:45,49-52,62-64). Dit werd letterlijk vervuld! 

• In meer dan 60 profetieën in het Oude Testament kondigde Hij tussen 2000 en 500 jaar eerder aan dat Jezus Christus 

zou komen en wat Hij zou doen! Al deze profetieën van de God van de Bijbel werden letterlijk vervuld!  
 

(5) Alleen de God van de Bijbel draagt Zijn mensen.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld kunnen niet uit zichzelf bewegen! Zij moeten rondgedragen 

worden op schouders van hun aanbidders! Later werden deze “goden” op de ruggen van ezels in ballingschap afgevoerd 

(Jesaja 46:1). Zij worden in de tempels neergezet, met spijkers en touwen rechtop gehouden, en blijven dan daar staan. 

Zij komen niet meer van hun plaats (Jesaja 46:7a).  
 

Maar de God van de Bijbel draagt Zijn volk vanaf hun geboorte tot hun ouderdom! Hij belooft, “Wat Ik gedaan heb, zal 

Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen” (Jesaja 46:3-4). Zoals een vader zijn kind (op zijn schouders) draagt, 

zo draagt God Zijn volk door de woestijn van het leven en de hele weg tot hun bestemming (Deuteronomium 1:31)!  
 

(6) Alleen de God van de Bijbel hoort gebeden.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld beantwoorden nooit de gebeden en het geroep om hulp van hun 

aanbidders. “Als mensen hem om hulp roepen, antwoord hij niet (Jesaja 46:7b). “God” wordt soms voorgesteld als zo 

hoog verheven boven de mensen, dat niemand met hem om kan gaan en zo ver dat hij geen gebed aanhoort. De 

aanhangers van de andere godsdiensten bidden wel, maar ontvangen geen duidelijke antwoord!  
 

Maar de God van de Bijbel luistert altijd naar de gebeden van Zijn mensen. Hij belooft, “Ik zal hen antwoorden nog 

voor zij Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken” (Jesaja 65:24)! 
 

(7) Alleen de God van de Bijbel redt mensen.  

De “goden” van de andere godsdiensten in de wereld kunnen niemand redden. Zij redden niemand van hun zonden, 

redden niemand uit hun nood (Jesaja 46:7c) en niemand uit de dood. Zij kunnen zichzelf niet eens redden uit 

ballingschap en worden op de ruggen van lastdieren afgevoerd (Jesaja 46:1-2).  
 

Maar de God van de Bijbel redt, steunt en beschermt (Jesaja 46:4c). Hij redt mensen van hun zonden en zegt, “Ik ben 

het die je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet” (Jesaja 43:25)! “Buiten Mij is er geen Heiland” (Jesaja 43:11).  
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3. Alleen Jezus Christus brengt de ware kennis van God.  
 

Lees Matteüs 11:25-27. De ware kennis van de God van de Bijbel komt alleen door de Heere Jezus Christus. Alleen 

Hij kent God. En alleen zij aan wie Hij God openbaart, kennen God.  
 

Jezus Christus is het Woord van God” (Johannes 1:1) Die God en Zijn wil openbaart. Jezus Christus is de Geest van 

God Die door de profeten in het Oude Testament (1 Petrus 1:9-12) en door de apostelen in het Nieuwe Testament 

(Johannes 16:13-15). Jezus Christus is de Middelaar die de Één en Enige God aan mensen openbaart.  
 

Mensen die Jezus Christus kennen, kennen ook God (Johannes 8:19). Mensen die Jezus Christus ontvangen, ontvangen 

God (Matteüs 10:40) en mensen die Jezus Christus verwerpen, verwerpen God (Lukas 10:16)!  
 

Aanbidding  

Aanbid God als kenbaar. Doe dat kort, om de beurt, of in kleine groepen van drie mensen.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

GENESIS 12:1 – 15:21 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Genesis 12:1 – 15:21). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij vertelt.  

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                     [EVANGELIE] 

BEGRIPPEN IN HET EVANGELIE – DEEL 2 
 

Inleiding. Als wij de boodschap van het evangelie aan mensen vertellen, moeten we in staat zijn de woorden die we 

gebruiken goed uit te leggen. In handleiding 1, les 3 hebben we de begrippen “zonde”, “dood” en “oordeel” uitgelegd. 

Nu gaan we nog twee begrippen uitleggen:  

• “Waarom is Jezus Christus de enige Weg tot God de Vader?  

• “Wat is de betekenis van geloof in Jezus Christus?”  
 

 

A. DE BETEKENIS VAN JEZUS CHRISTUS ALS ENIGE VERLOSSER IN DE WERELD 
 

De boodschap van het evangelie is, “En de zaligheid (verlossing) is in geen ander, want er is onder de hemel geen 

andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig (verlost) moeten worden” (Handelingen 4:12, HSV; 

Johannes 4:42).  
 

Leer. Waarom is Jezus Christus de enige Verlosser in de wereld? Waarom kunnen andere zogenaamde “verlossers” van 

de andere godsdiensten mensen niet echt verlossen? Denk na waarom alleen Jezus Christus aan Gods eis voldoet de 

verlosser te zijn.  
 

1. Jezus Christus deed unieke uitspraken over Zichzelf. 
 

 Lees Johannes 5:16-30.  

Jezus Christus is volkomen gelijk aan God de Vader (vers 18). Hij bezit het goddelijk leven van God de Vader (vers 

26). Hij doet hetzelfde werk als God de Vader (vers 19). Hij wekt geestelijk dode mensen op en geeft hen eeuwig leven 

(vers 21,24-25). En Hij zal ook de lichamelijk dode mensen doen opstaan uit de doden en hen in het laatste oordeel 

oordelen (vers 21-22,28-29). Niemand anders in de geschiedenis deed deze dingen of kan ze doen. 
 

 Lees Johannes 10:36-38.  

Jezus Christus is niet slechts een gewoon mens die aanspraak maakt dat Hij God is (vers 33), maar Hij is de Zoon van 

God, dat wil zeggen God die de menselijke natuur aannam en de schepping en de menselijke geschiedenis binnentrad 

om God aan mensen te openbaren en mensen van hun zonden te redden (vers 36). God de Vader is in God de Zoon en 

God de Zoon is in God de Vader (vers 38). God de Zoon doet de werken van God de Vader (vers 37).  
 

 Lees Johannes 14:6-10.  

God de Zoon is de enige Weg tot God de Vader (vers 6). God de Zoon openbaart God de Vader (vers 7,9). Als Jezus 

Christus zegt, “Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij” (vers 10), dan heeft Hij het niet over geestelijke eenheid, maar 

over ontologische eenheid – Hij spreekt over de zijnswijze of bestaanswijze van het Goddelijke Wezen. Jezus Christus 

is één wijze waarop het ene Goddelijke Wezen bestaat en Zich openbaart. Jezus Christus en God hebben één en 

dezelfde Goddelijke Natuur (Johannes 10:30)! Daarom zegt Jezus, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” en 

wie Mij kent, kent God (vers 9). 
 

 Lees Matteüs 10:40 en Lukas 10:16. 

Jezus Christus zegt, “Wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft”! En “Wie Mij afwijst, wijst Hem af die 

Mij gezonden heeft”! Simeon zei, “Weet wel dat velen in Israël door Hem (Jezus Christus) ten val zullen komen of juist 
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zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat (door de wereld godsdiensten) betwist wordt” (Lukas 2:34). Ieder mens staat 

of valt met betrekking tot zijn relatie tot Jezus Christus! 
 

Deze aanspraken van Jezus Christus zijn geldig, omdat al deze profetieën in de geschiedenis vervuld zijn!  
 

 Lees Jesaja 7:14; Jesaja 53:5. 

Ongeveer 700 jaar vóór Christus naar de aarde kwam, profeteerde God dat de komende Verlosser “God met ons” zou 

heten”, dat Hij om onze zonden (aan het kruis) doorboord zou worden” om ons te redden. Meer dan 60 profetieën in het 

Oude Testament over de komende Verlosser zijn in Jezus Christus vervuld!1 Dertig daarvan zijn zelfs op één dag 

vervuld! Toeval is volkomen onmogelijk! Er bestaat maar één kans uit 100 000 000 000 000 000 (17 nullen) dat 8 

voorspellingen in één enkele persoon in de geschiedenis van de wereld vervuld zouden kunnen worden. God voorspelde 

de komst van de Verlosser. Jezus Christus vervulde al deze voorspellingen. Daarom zijn de aanspraken van Jezus 

Christus de waarheid. 
 

2. De apostelen maakten unieke aanspraken over Jezus Christus. 
 

 Lees Handelingen 4:12.  

De apostelen van Jezus Christus zeiden dat God maar één Naam aan mensen op de aarde gegeven heeft waardoor 

mensen gered moeten worden. Die Naam is Jezus Christus! Jezus Christus is niet alleen maar een profeet die de weg 

naar God wijst. Hij Zelf is de Enige Weg tot God, de enige Weg tot verlossing! Wie dit ontkent, is geen “apostel” 

(Openbaring 2:2).  
 

 Lees Johannes 1:1-4,11-12; 1 Timoteüs 2:5. 

Al vóór de schepping heeft God besloten dat Hij de geschapen tijd en ruimte zou binnentreden en een mens zou worden 

in Jezus Christus (1 Petrus 1:20). Al vóór de schepping besloot God christenen in Christus uit te kiezen om Zijn heilige 

en zuivere volk te zijn (Efeziërs 1:4). God Zelf trad de menselijke geschiedenis binnen en deelde het lot van de 

mensheid op aarde ten einde mensen van hun zonden te verlossen. Daarom zegt Jezus, “De Vader Die in Mij blijft, doet 

Zijn werk door Mij” (Johannes 14:10).  
 

Jezus Christus is de enige Middelaar tussen God en de mensen. Het woord “Middelaar” betekent: iemand die tussen 

God en de mensen staat en door wie de onzichtbare God zichtbaar in Zijn schepping werkt. Jezus Christus is: 

• de Middelaar van de schepping, omdat God alles en allen alleen door Jezus Christus schiep (Johannes 1:3).  

• de Middelaar van de openbaring, omdat God Zichzelf volkomen heeft geopenbaard alleen in Jezus Christus 

(Johannes 1:4). “Leven” is de samenvatting van Gods wezen en “licht” is de zichtbare openbaring daarvan.  

• de Middelaar van de verlossing, omdat God geestelijke kinderen (zonen en dochters) alleen door Jezus Christus 

adopteert (aanneemt) (Efeziërs 1:5; Johannes 1:12-13).  

• de Middelaar van het oordeel. God de Vader heeft heel het oordeel aan God de Zoon gegeven (Johannes 5:22). Elk 

mens staat of valt met betrekking tot Jezus Christus (Lukas 2:34).  

Als de Enige Middelaar tussen God en mensen (1 Timoteüs 2:5) vertegenwoordigt Jezus Christus God bij de mensen 

(Matteüs 1:23; Kolossenzen 1:15) en mensen bij God (1 Johannes 2:1-2).  
 

3. Waarom zijn de aanspraken van Jezus Christus en de apostelen volkomen waar en geldig?  
 

De aanspraken van Jezus Christus en de apostelen dat Jezus Christus de Enige Verlosser in de wereld kan zijn en is, zijn 

absoluut waar en geldig om drie unieke zaken met betrekking tot Jezus Christus:  
 

 (1) Alleen Jezus Christus openbaart God volledig.  

     Jezus Christus is de volmaakte openbaring van God aan mensen.  
 

Lees Hebreeën 1:3 (Johannes 1:1,14,18; Filippenzen 2:6-8; Kolossenzen 1:15; Kolossenzen 2:9) 

Geen ander mens of religieus leider in de menselijke geschiedenis heeft er ooit aanspraak op gemaakt dat hij de 

zichtbare openbaring van de onzichtbare God van de Bijbel was! Niemand in de menselijke geschiedenis was God in 

menselijk gedaante, dat wil zeggen, God Die naast Zijn goddelijke natuur ook de menselijke natuur heeft aangenomen 

en als Mens onder mensen heeft geleefd. Jezus Christus is “de Afstraling van Gods heerlijkheid”, dat wil zeggen de 

zichtbare uitdrukking van al de goddelijke eigenschappen (als Gods heiligheid, gerechtigheid en liefde). Jezus Christus 

is “de Afdruk van Gods zelfstandigheid”, dat wil zeggen het exacte zichtbare beeld van Gods werkelijkheid, werkelijke 

bestaan en wezenlijke aard. De godheid (Goddelijke Wezen) in al zijn volheid is in Jezus Christus aanwezig.  
 

(2) Alleen Jezus Christus is volkomen zondeloos en voor eeuwig volmaakt.  

     Jezus Christus is het volmaakte zoenoffer voor de zonden van mensen.  
 

Lees Hebreeën 4:15; Hebreeën 7:26-28. 

Ten einde het absoluut volmaakte zoenoffer voor de zonden van mensen te zijn, moet het zoenoffer aan vier vereisten 

voldoen.  

                                                           
1 Bestudeer handleiding 3, supplement 15: “De profetieën over Jezus Christus”. 
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Het zoenoffer moet: 

• een mens zijn (Johannes 1:1,14). Een dier als zoenoffer komt niet in aanmerking, maar diende gedurende de 

oudtestamentische periode alleen als “een zinnebeeld tot op de tijd van de betere (nieuwtestamentische) orde” 

(Hebreeën 9:7-10,13-14; Hebreeën 10:1-4).  

• zondeloos zijn (Hebreeën 4:15; Hebreeën 7:26-28). Een zondaar, zelfs een priester of hogepriester, komt niet in 

aanmerking, want hij moet zelf zoenoffers brengen. 

• gewillig sterven (Johannes 10:17-18). Een onwillig slachtoffer komt niet in aanmerking.  

• Gods keuze zijn (1 Petrus 1:19-20). Een zelf aangestelde profeet of priester komt nooit als verlosser in aanmerking.  
 

Geen ander mens of religieus leider in de menselijke geschiedenis heeft er aanspraak op gemaakt dat hij (altijd) 

zondeloos is, bereid is om als zoenoffer voor de zonden van de wereld te sterven (Johannes 1:29) en de keuze van de 

God van de Bijbel is. Daarom kwalificeert geen ander mens in de geschiedenis van de wereld het zoenoffer voor zonden 

te zijn. Daarom was er ook geen ander mens dat “Zijn leven gaf als een losprijs voor velen” (Markus 10:45, HSV).  
 

(3) Alleen Jezus Christus stond op uit de dood en leeft voor eeuwig.  

     Jezus Christus is de volmaakte Hogepriester die voor gelovigen bidt en zorgt.  
 

Lees Hebreeën 7:23-25. 

Geen ander mens of religieus leider in de menselijke geschiedenis heeft erop aanspraak gemaakt dat hij uit de dood is 

opgestaan! Alle beroemde godsdienstige leiders liggen nog steeds in hun graf!  
 

Maar Jezus Christus heeft minstens drie maal geprofeteerd dat Hij zou sterven en uit de dood opstaan (Markus 8:31; 

Markus 9:31; Markus 10:33-34)! Heel veel mensen zijn over een periode van 40 dagen ooggetuigen geweest van de 

opstanding van Jezus Christus (1 Korintiërs 15:5-8)! Door Zijn opstanding uit de doden heeft God Hem “met kracht 

verklaard de Zoon van God te zijn en wordt Hij beleden de Zoon van God te zijn” (Romeinen 1:3-4; Matteüs 28:18). 

Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij Zijn Koninkrijk vestigt in de harten en 

levens van miljoenen van Zijn mensen op de aarde door de verkondiging van het evangelie van genade. 
  

Niettemin is deze genade alleen beschikbaar vóór de wederkomst van Jezus Christus naar de aarde. Daarom worden 

mensen opgeroepen zich nu, vandaag, te bekeren (Spreuken 27:1; 2 Korintiërs 6:2). Bij Zijn eerste komst kwam Jezus 

als Verlosser, om te zoeken en te redden wat verloren is (Lukas 19:10). Maar bij Zijn wederkomst zal Hij komen als 

Rechter om mensen te oordelen (Prediker 12:14; 2 Korintiërs 5:10). Dan zal er geen gelegenheid meer zijn om je te 

bekeren en te geloven. Daarom, als je dit evangelie hoort, bekeer je en geloof het evangelie (Markus 1:15)!  
 

B. DE BETEKENIS VAN GELOOF IN JEZUS CHRISTUS 
 

De boodschap van het evangelie zegt, “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).  
 

1. Wat is geloof? 
 

 (1) Het christelijke geloof is gebaseerd op feiten! 

Het christelijke geloof is geen sprong in de duisternis. Geloof begint niet waar de rede ophoudt. Geloof is niet gebaseerd 

op het getuigenis van maar één profeet op één plaats en binnen één cultuur op de aarde, maar is gebaseerd op het 

getuigenis van meer dan 40 profeten en apostelen over een periode langer dan 2000 jaar en binnen minstens drie 

culturen in de wereld (Aramees in het Oosten, Hebreeuws in het Midden Oosten en Grieks in het Westen!) Het 

Christelijke Geloof is gebaseerd op feiten! Geloof is de absolute zekerheid dat deze feiten waar zijn. Geloof is de 

persoonlijke overtuiging met betrekking tot deze feiten en een persoonlijke relatie met God die deze feiten heeft 

geopenbaard.  
 

(2) Het christelijke geloof heeft meer historische getuigen  

     dan enig ander geschiedkundige of religieuze gebeurtenis!  
 

De Bijbel staat vol feiten dat God in de menselijke geschiedenis gesproken en gehandeld heeft en op vertrouwelijke 

wijze met mensen omgaat. Er zijn veel meer ooggetuigen en oorgetuigen, geschreven documenten van de Bijbel, 

vertalingen van de Bijbel in andere talen en archeologische bewijzen dat de Bijbel en de waarheid in de Bijbel 

authentieke historische feiten zijn dan voor welke andere historische gebeurtenis uit de oudheid dan ook die 

ondubbelzinnig als geschiedenis aanvaard wordt! Bijvoorbeeld:  

• Het oudste volledige Hebreeuwse manuscript van Jesaja is bij Qumran gevonden en wordt op 125 v.C. gedateerd  

(560 jaar nadat het geschreven werd). 

• Een Grieks fragment van het Evangelie van Markus (Markus 6:52-53) wordt op 50 n.C. gedateerd 

(4 jaar nadat het geschreven werd).  

• Een Grieks fragment van het Evangelie van Johannes (Johannes 18:31-34,37-38) wordt gedateerd op 130 n.C.  

(33 jaar nadat het geschreven werd).  

• De Chester Beatty Papyri bevatten zowat het hele Griekse Nieuwe Testament en wordt op 200-250 n.C. gedateerd 

(150 jaar na de voltooiing van het hele Griekse Nieuwe Testament).  

• De Codex Vaticanus bevat zowat het hele Griekse Nieuwe Testament en wordt op 325-350 n.C. gedateerd 

(250 jaar na de voltooiing van het hele Griekse Nieuwe Testament).  
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• De Codex Sinaiticus bevat bijna het hele Griekse Nieuwe Testament en de helft van het Griekse Oude Testament en 

wordt op 350 n.C. gedateerd 

(250 jaar na de voltooiing van het hele Griekse Nieuwe Testament). 

• De Codex Alexandrinus bevat bijna de hele Griekse Bijbel en wordt op 400 n.C. gedateerd 

(300 jaar na de voltooiing van het hele Griekse Nieuwe Testament).2 

• Vijf duizend andere manuscripten van het Griekse Nieuwe Testament worden tussen de 10de en 15de eeuw n.C. 

gedateerd.  

• Duizenden manuscripten van vertalingen van het Griekse Nieuwe Testament bestaan in het Latijn, Syrisch, drie 

Egyptische talen, Gotisch, Armeens, Ethiopisch, Georgisch en Arabisch worden tussen de 2de en 4de eeuw n.C. 

gedateerd, dus binnen 300 jaar na voltooiing van het Griekse Nieuwe Testament. Allemaal bewijzen dat de 

oorspronkelijke Griekse tekst onveranderd gebleven is! 
 

Dit is een historisch bewijs dat geen enkel manuscript in de Bijbel ooit veranderd is! De beschuldiging van andere 

godsdiensten dat de Bijbel door de Joden en de christenen vervalst is, is een ongegrond verzinsel en helemaal vals!  
  

Een mens die nalaat deze bewijzen te bestuderen, is niet wijs. De christelijke boodschap is de belangrijkste boodschap 

in de menselijke geschiedenis! Daarom moeten mensen de christelijke boodschap horen en serieus overwegen.  
 

2. Wie maakt geloof in Jezus Christus mogelijk?  
 

Wat is het aandeel van de mens in geloof? Geloof in de Bijbel is onlosmakelijk verbonden met het initiatief van God in 

Zijn openbaring en Zijn genade en het antwoord van de mens in geloof en gehoorzaamheid.  

• Zonder het initiatief van God in openbaring en genade is geloof onmogelijk.  

• Zonder de reactie van de mens in gehoorzaamheid is geloof onvolledig.  

God is altijd de eerste Die Zijn openbaring en genade aanbiedt. De mens komt altijd als tweede door zijn reactie van 

geloof (vertrouwen) en gehoorzaamheid (inclusief goede werken).  
 

 (1) De openbaring van God is nodig om te weten wat je moet geloven.  

Lees Romeinen 10:14-17; Hebreeën 11:6-8.  

God neemt altijd het initiatief door iemand te sturen om het evangelie aan je te verkondigen. Zonder deze verkondiging 

kun je niet geloven (Romeinen 10:14-17). God openbaarde Zichzelf en Zijn wil aan Noach en Abraham voordat zij in 

geloof en gehoorzaamheid daarop konden reageerden (Hebreeën 11:6-8).  
 

(2) De genade van God is nodig om te kunnen geloven.  

Lees Johannes 6:44,37; Filippenzen 1:29 (Johannes 16:8; Handelingen 13:48).  

God neemt altijd het initiatief om mensen naar Christus te trekken (Johannes 6:44) en door hen in hun denken en harten 

te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8-10). Daarom erkennen alle gelovigen dat hun geloof 

“een gave” van God is (Efeziërs 2:8-9; Filippenzen 1:29; Handelingen 13:48; Handelingen 16:14; Handelingen 18:27).  
 

(3) De reactie van geloof van de mens is nodig om gerechtvaardigd (verlost) te worden). 

Lees Efeziërs 2:8-10; Jakobus 2:22. 

De mens reageert op Gods initiatief door Zijn openbaring te geloven en Zijn genadige geschenk aan te nemen. Geloof 

kan voorgesteld worden door het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus met lege handen aan te nemen (zie 

Johannes 1:12). Geloof kan ook voorgesteld worden door de stam van een boom, waarvan de wortels de genade van 

God en de vruchten de gehoorzaamheid of goede werken van de gelovige voorstellen (Efeziërs 2:8-10). 
 

Met betrekking tot de reactie (het antwoord) van de mens, zegt Jezus Christus, “Doe alle moeite om door de smalle deur 

naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen” (Lukas 13:24; 

Matteüs 7:13-14). Jezus zegt ook, “Vanaf de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe gaat het Koninkrijk van God 

met kracht vooruit en energieke mannen nemen het ijverig in bezit” (Matteüs 11:12, eigen vertaling). Het geloof van 

mensen vereist moed, inspanning en ijver om wat Jezus aanbiedt, vast te grijpen.  
 

3. Hoe gelooft je op een praktische manier in Jezus Christus? 
 

Lees Johannes 1:12; Openbaring 3:20 (Romeinen 10:9,10,13,17).  

Geloof als de reactie van een mens op het initiatief van God, heeft drie stappen:  
 

(1) Kennis.  

Met zijn oren hoort iemand de evangelieboodschap aangaande Jezus Christus. Zonder het horen van het evangelie (het 

Woord) is geloof onmogelijk. De persoon zou niet weten waarin hij moet geloven  
 

(2) Geloof (vertrouwen).  

Met zijn hart gelooft hij dat deze boodschap waar is, niet alleen voor andere mensen, maar ook voor hemzelf. Zonder 

met zijn hoofd en hart hiermee in te stemmen, blijft de evangelie boodschap slechts kennis, die geen verandering 

teweeg zal brengen. 
 

                                                           
2 Al deze FEITEN bewijzen dat het een leugen is wanneer Moslims beweren dat christenen de Bijbel veranderd hebben! De Koran (onder anderen  
  Surah 5:14-19 die deze beschuldiging doet) werd pas VEEL LATER (na 722 n.C.) opgetekend!  
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(3) Gehoorzaamheid.  

Met zijn mond bidt hij en roept Jezus Christus aan om hem te verlossen. In zijn gebed belijdt hij Jezus Christus als zijn 

“Verlosser” en “Heer”, ook als Heer van het hele universum. Hij vraagt (de Geest van) Jezus Christus in zijn hart en 

leven te komen. Zonder Jezus Christus persoonlijk in zijn hart en leven aan te nemen, kan hij niet behouden worden 

(Johannes 1:12; Romeinen 5:17).  
 

4. Wat moet je doen als je het moeilijk vindt in Jezus Christus te geloven? 
 

Begin dan door Jezus Christus te volgen! 

Lees Johannes 1:37-39,43-50; Matteüs 9:9.  
 

(1) Gehoorzaamheid (volgen) leidt tot geloof.  

Toen Jezus mensen riep Hem als discipel te volgen, zei Hij, “Kom en zie!” en “Volg Mij!” Johannes en Andreas 

geloofden en begonnen Jezus te volgen. Daarna zijn ze nooit meer gestopt Jezus te volgen! Ook Filippus geloofde, 

gehoorzaamde de oproep van Jezus en b sloot zich aan bij de kleine groep discipelen (Johannes, Andreas en Petrus).  

 

Nathanaël was een twijfelaar en kon niet meteen geloven dat Jezus Christus de Messias was. Filippus nodigde 

Nathanaël uit, “Kom en zie!” Nathanaël gehoorzaamde de uitnodiging, kwam en ontmoette Jezus. Nathanaël begon 

Jezus Christus te volgen en op deze wijze kwam hij in een situatie waarin geloof mogelijk werd. Uiteindelijk beleed hij, 

“Meester, U bent de Zoon van God, U bent de Koning!” Ook Matteüs gehoorzaamde de roeping van Jezus, verliet zijn 

dagelijkse baan en begon Jezus te volgen.  
 

In minstens het geval van Nathanaël resulteerde de roeping om Jezus te volgen (discipelschap) niet meteen in geloof, 

zoals bij de andere discipelen. De andere discipelen hoorden, geloofden en begonnen Jezus te volgen. Maar Natanaël 

hoorde, gehoorzaamde (hij begon te volgen) en pas toen begon hij ook te geloven! Zijn gehoorzaamheid aan de oproep 

van Jezus (het evangelie) resulteerde in echt geloof en echt discipelschap! Natanaël was van nature kritisch en geloofde 

niet meteen alles wat hij hoorde. Terwijl de anderen hoorden, geloofden en pas toen gingen volgen, was de volgorde bij 

Nathanaël eerst horen, gehoorzamen (volgen) en pas later geloven!   
 

Daarom probeerde Filippus hem niet met feiten en argumenten te overtuigen, maar bracht hem in een situatie waar hij 

Jezus Christus kon ontmoeten en in Hem kon geloven. De ontmoeting met Jezus was de gebeurtenis die geloof voor 

Natanaël mogelijk en echt maakte. Voor de een begint discipelschap met geloof, maar voor de ander begint 

discipelschap met gehoorzaamheid: “Kom (met ons) en zie (kom gewoon kijken)!” Zo kun je ook Jezus Christus 

ontmoeten!  
 

(2) Gehoorzaamheid is absoluut noodzakelijk.  

De oproep een discipel van Jezus Christus te worden is niet vrijblijvend. Een mens moet gehoorzamen (De Koning 

komt er aan! Je moet kiezen Hem te weerstaan of je te onderwerpen! Lukas 14:31-32)!! Anders wordt het “christendom 

zonder discipelschap” en dat is gelijk aan “christendom zonder Christus”! In dat soort christendom is er geloof in God, 

maar geen navolging van Christus! Een dergelijk geloof blijft een abstract idee, een mythe die geen plaats heeft voor het 

vaderschap van God en dus ook Jezus Christus als Zoon van God buiten sluit. Het geloof in “één God” is niet 

voldoende, want ook de demonen geloven dat en zij sidderen (Jakobus 2:19)! Geloof in God zonder het volgen van 

Jezus Christus is een “dood geloof” (Jakobus 2:17). De enige echte relatie die mensen met Jezus Christus kunnen 

hebben is door Zijn oproep tot discipelschap te gehoorzamen en Jezus Christus daadwerkelijk te volgen. Het geloof van 

Abraham werd volmaakt door wat hij deed (Jakobus 2:22). 
 

Dus, als iemand moeite heeft de feiten van het evangelie te geloven, dan moet hij de oproep van Jezus Christus tot 

volgen gehoorzamen! Wanneer een mens opstaat en Jezus Christus begint te volgen, komt hij in een situatie waar geloof 

mogelijk en echt is! 
  

5. Waarom is de oproep tot discipelschap zo belangrijk?  
 

(1) De oproep van Jezus Christus tot discipelschap is noodzakelijk.  

Lees Lukas 9:57-58.  

De oproep van Jezus Christus tot discipelschap was noodzakelijk, omdat niemand echt de kosten van discipelschap kan 

berekenen. De eerste aspirant leerling wachtte niet op een oproep tot discipelschap. Impulsief bood hij aan Jezus te 

volgen waar Hij ook ging. Jezus antwoordde dat discipelschap inhield dat je soms geen slaapplaats hebt. Discipelschap 

is de weg van het kruis, omdat Jezus op weg was naar Zijn kruis. Geen mens kiest uit zichzelf dat leven van een 

discipel. Geen mens kiest een dergelijke bestemming voor zichzelf. Deze aspirant discipel reageerde hier niet op, omdat 

de kloof tussen zijn vrijwillige aanbod Jezus te volgen en de oproep van Jezus Hem te volgen te groot was.  
 

(2) De oproep van Jezus Christus tot discipelschap is absoluut.  

Lees Lukas 9:59-60.  

De oproep van Jezus Christus tot discipelschap is absoluut, omdat niets tussen Jezus Christus en Zijn discipel mag 

komen te staan. Geen religieus wet en geen sociale gewoonte mogen tussen Jezus en Zijn discipel komen te staan. De 

tweede aspirant leerling ontving wel een oproep tot discipelschap, maar hij was nog gebonden aan de Joodse Wet zoals 

uitgelegd door de Joodse Schriftgeleerden: “Ga eerst en begraaf je vader”. Hij begreep wat Jezus wilde dat hij doen zou, 

maar toch koos hij ervoor eerst de voorschriften van de Joodse Wet te vervullen. Een religieus voorschrift werd de 
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barrière die hem verhinderde Jezus te volgen. De oproep tot discipelschap moet echter de sterkste oproep zijn. Niets 

mag tussen Jezus en de geroepene komen. Alles wat tussen Jezus en de geroepene in komt te staan, moet verbroken 

worden, moet ter wille van Jezus Christus opzij gezet worden. Je oude godsdienst en je oude sociale gewoonten 

(cultuur) verliezen hun recht of aanspraak wanneer zij mensen verhinderen Jezus Christus als Zijn discipel te volgen!  
 

God spreekt Zijn laatste en finale woord door Jezus Christus (Hebreeën 1:1-2)! Men moet de oproep tot discipelschap 

gehoorzamen! Degene die geroepen wordt te volgen, mag deze soevereine oproep niet veronachtzamen of tegenstaan. 

“Het is hard de hielen tegen de prikkels te slaan” (dat wil zeggen, jezelf door je zinloze halsstarrigheid in je traditionele 

godsdienst te kwellen)(Handelingen 26:14-18).  
 

De oproep van Jezus tot discipelschap gericht aan Johannes, Andreas, Petrus, Filippus en Natanaël was 

onweerstaanbaar! Genade overwon in hun leven en daarna ook in het leven van Paulus en miljoenen andere volgelingen 

van Jezus overal in de wereld!  
 

(3) De oproep van Jezus Christus tot discipelschap is onvoorwaardelijk.  

Lees Lukas 9:61-62.  

De oproep tot discipelschap is onvoorwaardelijk, omdat niemand toegelaten wordt om zijn eigen voorwaarden voor 

discipelschap voor te schrijven. De derde aspirant leerling wachtte ook niet op de oproep van Jezus Christus tot 

discipelschap, maar bood aan Jezus te volgen alsof discipelschap een carrière was die hijzelf kon uitstippelen. Terwijl 

de eerste aspirant leerling niet de kosten voor discipelschap berekende, maakte de derde aspirant leerling zijn eigen 

berekening en stelde zijn eigen voorwaarde voor discipelschap. Hij wilde eerst terug naar zijn huis, familie en vrienden 

gaan om ze te groeten. Terwijl de tweede aspirant discipel gebonden was aan bestaande barrières in zijn godsdienst en 

cultuur, richtte de derde aspirant leerling zijn eigen barrières tussen Jezus en hem op. Hij wilde Jezus wel volgen, maar 

dan op zijn eigen voorwaarden. Discipelschap was een mogelijkheid alleen wanneer bepaalde voorwaarden vervuld 

werden. Hij verlaagde discipelschap tot het vlak van een menselijke kijk op discipelschap: “eerst dit doen en dan pas dat 

doen”. Zijn soort discipelschap is niet meer echte discipelschap, maar meer een soort menselijk religie. Echt 

discipelschap tolereert geen voorwaarden die tussen Jezus en gehoorzaamheid aan Zijn oproep tot discipelschap komt te 

staan!  
 

Dus als een mens het moeilijk vindt om de boodschap van het evangelie te geloven, dan moet hij gewoon de oproep van 

Jezus tot discipelschap gehoorzamen: “Kom en zie!” “Volg Mij!” Wanneer hij de oproep van Jezus hoort en 

gehoorzaamt, komt hij in een situatie waar geloof in Jezus Christus mogelijk en echt wordt! Het is een risico om de 

eerste stap te nemen, maar het is de enige manier om te leren wat geloof echt is! Hij die geroepen wordt, moet uit de 

situatie gaan waar hij niet kan geloven en de eerste stap naar Jezus Christus zetten tot in de situatie waar hij wel kan 

beginnen te geloven!  
 

Samenvatting. De oproep van Jezus tot discipelschap schept een situatie waarin geloof mogelijk wordt. Anders gezegd, 

“Geloof komt door het horen van het gesproken woord (de stem) van Christus”. Echt en blijvend geloof begint met een 

stap van gehoorzaamheid naar Jezus Christus toe. Alleen een mens die gehoorzaamt, gelooft echt. En alleen de mens die 

gelooft, is echt gehoorzaam. Geloof wordt pas echt geloof in de daad van gehoorzaamheid (Jakobus 2:22) en ware 

gehoorzaamheid wordt pas echt gehoorzaamheid in de daad van geloven in Jezus Christus Die door God gezonden werd 

(Johannes (John 6:28-29).  

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) aan 

God zeggen wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
 

Of verdeel de groep in groepjes van twee of drie en bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)         [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om een discipel te zijn en discipelen te maken. Verkondig, geef onderricht of bestudeer de  

     studie over begrippen van het evangelie met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Genesis  

    16:1 – 19:29. Maak gebruik van de vragen methode voor stille tijd en maak korte aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (2) Handelingen 5:12-42. Thema: De evangelisatie taak  

    van de gemeente. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en de studie. 


