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DISCIPELSCHAP.    LES 6 
 

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 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

MATTEÜS 18:21 – 21:46 

 

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

(Matteüs 18:21 – 21:46). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)                  [ZEKERHEDEN] 

(3) 1 KORINTIËRS 10:13 

 

A. MOTIVATIE (voor Bijbel memorisatie) 
 

Lees Matteüs 19:3-6; Lukas 10:25-26. 

Ontdek en bespreek. Waarom is het belangrijk Bijbelverzen (zelfs gedeelten of hoofdstukken uit de Bijbel) uit je hoofd 

te leren?  

Aantekeningen. Bijbelgedeelten die je uit je hoofd geleerd hebt zullen je in staat stellen antwoorden van God op de 

vragen van mensen te geven 
 

B. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je 

memorisatiekaartje.  
 

(3) Zekerheid van overwinning  

1 Korintiërs 10:13 (NBV) 

  

 
 

 U hebt geen beproevingen te doorstaan 

die niet voor mensen te dragen zijn.  

God is trouw en zal niet toestaan dat u 

boven uw krachten wordt beproefd:  

hij geeft u mét de beproeving ook de 

uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 

1 Korintiërs 10:13 (NBV) 

  

 

1 Korintiërs 10:13 (NBV) 

 

HSV. “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  

En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt,  

maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 
 

1. Een verzoeking kan tegelijk een beproeving zijn. 
 

Het oorspronkelijke woord (Grieks: peirasmos) kan vertaald worden met “een verzoeking” of “een beproeving”. Een 

beproeving is iets wat God bedenkt om je sterker en wijzer te maken en het bouwt je altijd op (Jakobus  

1:2-4,12). Maar een verzoeking is iets wat je vijand bedenkt om je in zonde te laten vallen en vernedert je altijd doordat 

je mislukt.  
 

De bron van een verzoeking kan je eigen zondige natuur zijn (Jakobus 1:13-15), of de zondige wereld om je heen  

(1 Johannes 2:15-17) of de duivel (Lukas 4:1-13). De context (1 Korintiërs 10:6-11) spreekt van verzoekingen als 

afgoderij, heidense losbandigheid, seksuele immoraliteit en mopperen tegen God. Maar God is zo machtig dat Hij een 

verzoeking die je zwakker maakt kan veranderen in een beproeving die je sterker maakt! Het hangt alleen af van hoe jij 

op de verzoeking reageert.  
 

2. De aard van een verzoeking of beproeving. 
 

Mensen worden door dezelfde soort verzoekingen belaagd. Iedereen kan een verzoeking herkennen omdat dezelfde 

verzoekingen overal in de wereld en door de hele menselijke geschiedenis heen plaatsvinden.  
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3. God blijft getrouw als je verzocht of beproefd word. 
 

God laat nooit toe dat een verzoeking groter is dan je vermogen de verzoeking te weerstaan! God is groter dan onze 

verzoekingen en Hij is ook volkomen billijk. Hij laat niet toe dat iemand boven zijn vermogen verzocht word. Hij geeft 

altijd een uitkomst of een weg om uit de verzoeking te ontsnappen!  
 

Het is niet God die mensen in verleiding brengt (Jakobus 1:13). Maar God kan wel toelaten dat je verzocht wordt door 

je zondige natuur, de goddeloze wereld of een vijand als de duivel! Als wij bidden, “En leidt ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze” (Matteüs 6:13 HSV), dan vragen wij God met zijn almacht tussenbeide te komen en niet 

toe te laten dat wij doen wat wij van nature geneigd zijn te doen. Als we ons vertrouwen op God stellen en bidden, 

“Laat alsjeblieft niet toe dat ik door verzoekingen (verleidingen) gevangen genomen word”, dan zal God ons uit deze 

verzoeking (verleiding) verlossen.  
 

Maar waarom laat God soms toe dat wij door verleidingen verzocht worden? De duivel, de goddeloze wereld en ons 

zondige natuur gebruiken verzoekingen om ons af te breken, maar God gebruikt dezelfde verzoeking om ons op te 

bouwen! Een bepaalde gebeurtenis mag van het gezichtspunt van de duivel een verzoeking zijn, maar van Gods 

gezichtspunt is diezelfde gebeurtenis altijd een beproeving (een test) (zie Job hoofdstuk 1).  
 

God kan dus toelaten dat je door een zonde verzocht wordt zonder te verlangen dat je de beproeving (proef, test) niet 

doorstaat! In zo een situatie kun je bidden, “Heer, geef mij uw genade dat ik uw beproeving (test) doorsta!” 

Bijvoorbeeld, God liet toe dat de duivel Job tot het uiterste verzocht, maar Job stelde zijn vertrouwen op God en kwam 

aan het eind sterker en meer volwassen uit de strijd.  
 

God kan ook toelaten dat een mens zijn zondige natuur volgt en in zonde valt. God heeft het recht niet tussenbeide te 

komen. Mensen die niet bidden en daarom niet van God afhankelijk willen zijn, kunnen niet op Gods trouw rekenen 

(Jakobus 4:2). De verzoeking zal te sterk voor hen zijn en zij zullen geen uitkomst of uitweg uit de verzoeking vinden. 

Dit is niet in strijd met 1 Korintiërs 10:13, omdat dit vers spreekt over christenen die hun vertrouwen op God stellen. 

Bijvoorbeeld, als mensen de waarheid (in de Bijbel) onderdrukken of inwisselen voor een leugen, zal God hen 

overgeven aan hun zondige begeerten (Romeinen 1:24-25). Zonder God kan niemand de macht van een verzoeking tot 

zonde weerstaan!  
 

4. Praktische manieren om aan verzoekingen te ontsnappen. 
 

▪ Genesis 39:9-10. Weiger op verleidende suggesties of boze plannen in te gaan. Zeg onmiddellijk “Nee!” (Johannes 

8:3-8). 

▪ Genesis 39:12. Vlucht weg van verleidingen als seksuele immoraliteit (Spreuken 4:14-15,23-27; Spreuken 5:1-23; 1 

Korintiërs 6:18), afgoderij (1 Korintiërs 10:14), liefde voor geld (1 Timoteüs 6:9-11) en de begeerten van de jeugd 

(2 Timoteüs 2:22; zie 1 Petrus 4:3-4).  

▪ Psalm 119:9,11. Begin meteen te denken aan de dingen van God. Leer Bijbelverzen uit je hoofd en gebruik ze, 

vooral wanneer je geconfronteerd wordt met onreine gedachten, leugens en negatieve gedachten (Efeziërs 6:16).  

▪ Prediker 4:9-10. Zoek onmiddellijk een ander christen op en n help elkaar om standvastig te blijven. 

▪ Matteüs 26:41. Waak en bid, vooral als je moe bent of geestelijke strijd ervaart.  

▪ Lukas 6:27-28. Begin meteen iets te doen met je handen wat positief is en een ander dient (Matteüs 5:38-42; 

Johannes 8:3-11).  

▪ Handelingen 16:18. Gebruik je geestelijke gezag en beveel de Boze in de naam van Jezus Christus weg te gaan (zie 

Matteüs 4:3-4). 

▪ 1 Timoteüs 6:9. Vermijd verkeerde ambities en gewoonten (Job 31:1).  

▪ Jakobus 4:7-8. Onderwerp je onmiddellijk aan God (zie Hebreeën 2:18) in gebed (Matteüs 7:7-11) en weersta de 

Boze. Dan zal hij van je wegvluchten (Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9).  
 

C. MEMORISATIE EN REPETITIE 
 

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.  

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. (3) Zekerheid van overwinning. 1 Korintiërs 10:13.  

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)           [LEVENSVRAGEN] 

(3) WIE BEN IK? EFEZIËRS 2:1-22 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Efeziërs 2:1-22.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Efeziërs 2:1-22 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
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STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek.  

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

2:8-9 

Ontdekking 1. Ik ben gered door Gods genade en niet door iets wat ik gedaan hebt!  
 

Vroeger geloofde ik dat ik godsdienstige wetten en plichten moest uitvoeren om voor God gerechtvaardigd te worden. 

Ik dacht dat ik bepaalde dingen moest geloven, zoveel keer per dag moest bidden, bepaalde tijden moest vasten, een 

bepaald bedrag geld moest geven, bepaalde pelgrimsreizen moest maken, voorgeschreven kleding moest dragen en 

onrein voedsel moest vermijden. Ik dacht dat ik dan een kans had naar het Paradijs te gaan. Vroeger dacht ik dat ik 

goede werken moest doen om God te behagen. Ik dacht dat God mij dan zou accepteren, mijn leven op aarde 

voorspoedig zou maken en na de dood mij een plaats in de hemel zou geven. Ik zag mijn relatie tot God als een soort 

contract: als ik mij aan zijn voorschriften hield, zou Hij mij accepteren!  
 

Maar nu heb ik ontdekt dat de God die Zich in de Bijbel openbaart mij alleen zal redden door middel van wat Hij voor 

mij gedaan heeft en niet door middel van wat ik voor Hem doe! Ik word door zijn genade behouden en niet door mijn 

werken. Ik besef dat al blijven mijn werken op aarde onvolmaakt, zijn werk van verlossing absoluut volmaakt is! Mijn 

verlossing is gebaseerd op wat Hij uit genade geeft en niet op wat ik kan verdienen of kopen!  
 

 

2:18 

Ontdekking 2. Ik heb werkelijk toegang tot de Levende God!  
 

Vele mensen zeggen dat God zo groot en majestueus is dat niemand Hem persoonlijk kan kennen of met Hem kan 

communiceren of omgaan. Andere mensen willen wel met God omgaan, maar wat zij ook doen, zij horen zijn stem niet 

en zien zijn werken niet. Daarom denken zij dat God eigenlijk niet bestaat.  
 

Maar de Bijbel leert dat mensen Gods werken in de schepping heel goed kunnen zien (Romeinen 1:19-20), zijn stem in 

de Bijbel kunnen horen (Romans 10:17) en ook in hun hart (Romeinen 2:14-15) en zijn weldaden en zorg in hun leven 

kunnen ervaren (Handelingen 14:17). De boodschap van de Bijbel wordt ook wereldwijd verkondigd, zodat geen mens 

zich kan verontschuldigen (Romeinen 3:19-20).  
 

De Bijbel maakt bekend dat er één weg is om echt contact te maken met de Levende God. Die Weg is Jezus Christus! 

God leeft in een ontoegankelijk licht en niemand kan in eigen kracht opklimmen naar God (1 Timoteüs 6:16). Niemand 

heeft zonder meer toegang tot God! Niemand kan uit zichzelf dichtbij God komen!  
 

Maar God kan en wil dichtbij mensen komen! Zonder Zijn goddelijke natuur af te leggen heeft God de menselijke 

natuur aangenomen en is Mens geworden in Jezus Christus (Johannes 1:1,14,18; Filippenzen 2:5-8). God maakte Zich 

Zelf zichtbaar en benaderbaar in Jezus Christus!  
 

God deed alles wat nodig was voor mijn verlossing. God gaf Jezus Christus als een zoenoffer voor al mijn zonden! Ik 

geloof deze blijde boodschap en heb het aangenomen (Johannes 1:12-13). God heeft mij echt veranderd! Hij heeft mij 

gerechtvaardigd (verlost) en gered van het oordeel (Romeinen 5:8-10). Als onderpand van zijn verlossingswerk heeft 

Hij mij zijn Heilige Geest gegeven om in mijn lichaam te wonen. Daarmee garandeert Hij dat Hij bij zijn wederkomst 

mijn verlossing zal voltooien (1 Johannes 3:1-3; 1 Korintiërs 15:26; Filippenzen 3:21).  
 

Het is de Heilige Geest die mij in werkelijk contact met God brengt. De Geest van de Heer Jezus Christus openbaart 

God aan mij en stelt mij in staat met God om te gaan. De Geest van de Heer Jezus Christus woont in mij en doet mij de 

werkelijkheid en nabijheid van God ervaren! Door de Geest van Jezus Christus heb ik toegang tot God. In de 

tegenwoordigheid van God kan ik Hem horen spreken tot mij persoonlijk en heb ik een persoonlijke relatie met Hem. 

En door de Geest kan Hij het nieuwe leven in en door mij leven!  
 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Efeziërs 2:1-22 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  
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Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

2:1 

Vraag 1. Wat is de betekenis van “dood door de misstappen en zonden”? 
 

Aantekeningen. Dit vers beschrijft wie ik was voordat ik in Jezus Christus geloofde. Zonder de Heer Jezus Christus 

was ik “fysiek wel levend”, “maar geestelijk dood.” Al kon ik eten, drinken, werken en slapen, toch was mijn 

menselijke geest “dood”. De functie van een levend menselijke geest is om God persoonlijk te kennen en persoonlijk 

met God om te gaan.  
 

Waarom noemt God een niet-christen “dood”, zelfs al heeft hij morele waarden en doet hij goede werken? Een niet-

christen heeft morele waarden en doet goede werken, omdat hij een schepsel van de levende God is! God geeft hem 

deze vermogens, zelfs al ontkent hij dat. Hij doet zijn goede werken niet voor God en ook niet in afhankelijkheid van 

God. Hij gelooft niet in God, stelt geen vertrouwen op God en gehoorzaamt God niet. Hij eert en dankt God nooit voor 

iets (Romeinen 1:21). Alles wat de niet-christen is en doet, heeft geen verband met de God die Zich in Jezus Christus 

heeft geopenbaard. De niet-christen leeft voor zichzelf, is egoïstisch, zelfgericht en leeft onafhankelijk van de God van 

de Bijbel. Daarom bid hij niet, luistert hij niet naar Gods Woord en komt hij niet samen met andere christenen om God 

te aanbidden. Deze “onafhankelijkheid van God” wordt in de Bijbel “zonde” genoemd. En deze “scheiding van God” 

wordt in de Bijbel “de geestelijke dood” genoemd. Zo een mens is als een mooie bloem in een vaas die lijkt alsof hij 

nog leeft, maar in feite al afgesneden van zijn wortel is. Zo een bloem is al “dood”!  
 

 

2:1-4,11-12 

Vraag 2. Wie was ik voordat ik een christen werd? Wat kenmerkt een niet-christen? 
 

Aantekeningen. Voor ik een gelovige in Jezus Christus werd, werd ik door het volgende gekenmerkt (Efeziërs 2:1-3, 

11-13): 
 

 (1) Ik was geestelijk dood (Kolossenzen 2:13). 

Mijn menselijke geest had geen besef van de Levende God. Ik was onder de indruk dat God niet bestond. Ik dacht dat 

God een verzinsel was van zwakke mensen. Ik had God niet nodig. Of ik geloofde in een “god” die door een of ander 

godsdienstige profeet is verzonnen.  
 

(2) Ik ging op de weg van de wereld (1 Johannes 2:15-17).  

Ik bootste de levensstijl en gewoonten na van mensen om me heen. Mijn gedrag werd bepaald door wat de meerderheid 

van mensen denken, zeggen of doen. De dingen waarvoor ik leefde, waren mijn bezittingen (huis, auto, kleding, enz.), 

mijn plezier of macht en roem die ik kon verwerven. Ik streefde naar voorspoed en succes. Zoals de meeste mensen 

leefde ik voor mezelf.  
 

(3) Ik volgde de weg van de duivel (de heerser van de machten in de lucht, dat wil zeggen,  

     boze geesten) zonder dat ik er erg in had (Efeziërs 6:12; Kolossenzen 1:13).  

Zoals de duivel vertelde ik ook leugens (Johannes 8:44). Ik hield mij op met occulte machten als horoscopen, 

waarzeggers, magische handelingen, spiritisme, enz. Ik droeg amuletten en plaatste afgodsbeeldjes in mijn huis voor 

bescherming.  
 

(4) Ik gaf toe aan verkeerde gedachten en begeerten die in mij opkwamen.  

Ik was geldzuchtig. Ik genoot van schuine moppen. Ik kon mijn ogen niet beheersen. Ik had woede-uitbarstingen. Mijn 

innerlijke aard was corrupt. Sommige mensen waren slaven van alcohol, drugs, pornografie, allerlei seksuele 

immoraliteit (ongeacht zijn seksuele oriëntering), roof, geweld, gokken, loterijen, TV, smartphones, elektronische 

spelletjes, internet, enz.  
 

(5) Omdat ik niet geloofde en goddeloos en onrechtvaardig handelde, was God boos op mij  

     (Johannes 3:36; Romeinen 1:18; cf. Psalm 5:5; 11:5).  

God haatte mijn onafhankelijkheid, zelfgenoegzaamheid, egoïsme, ongehoorzaamheid, wereldse gezindheid en 

innerlijke verdorvenheid.  
 

(6) Ik was van Jezus Christus gescheiden.  

Ik wist niet dat de Levende God met mensen omging door Jezus Christus. Ik luisterde wat andere niet-christelijke 

godsdiensten over Jezus Christus zeiden, zonder zelf te onderzoeken wat Jezus Christus in de Bijbel over Zichzelf zei 

en deed. Ik had geen idee hoe belangrijk Jezus Christus is. Ik sprak kwaad over mensen die Jezus Christus volgden.  
 

(7) Ik had geen deel aan het burgerschap van Gods volk (Israël).  

Het woord “Israël” slaat hier niet op het Joodse volk in het Midden Oosten. Het werkelijke “Israël” bestaat uit mensen 

uit alle volken die geloven in de God die Zich in Jezus Christus heeft geopenbaard (Romeinen 9:6). Ik was geen burger 

van dit volk van God en had daarom ook geen recht op alle voorrechten van Gods volk. De voorrechten van Gods volk 

worden duidelijk in de Bijbel (in profetieën, beloften en onderricht) uiteengezet, maar ik las de Bijbel niet. Daarom 

miste ik ook de leiding en bescherming die God aan Zijn volk geeft.  
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(8) Ik was een vreemdeling wat betreft Gods verbond van de belofte (HSV).  

God had een overeenkomst (verbond) met Zijn mensen gesloten. Bij herhaling zei God tegen hen, “Ik zal jullie God zijn 

en jullie mijn volk” (Leviticus 26:12). God verlangt ernaar een Verlosser en Vriend voor mij te zijn. Zoals een vader 

zijn kind draagt, zo wil God mij de hele weg dragen totdat ik mijn bestemming bereik (Deuteronomium 1:31). God 

bevestigde deze overeenkomst keer op keer. Maar voordat ik de blijde boodschap van het Nieuwe Testament hoorde, 

had ik geen één keer ervaren dat God mijn Vriend wilde zijn.  
 

(9) Ik was zonder hoop.  

Ik had helemaal geen doel in mijn leven. Mijn leven, mijn gezin en mijn werk leken volkomen zinloos. Ik had geen 

besef wie ik was, waarom ik bestond of waar ik heen ging. Ik voelde me de hele tijd onzeker en bedreigd.  
 

(10) Ik was zonder God in de wereld.  

In mijn leven had de levende God helemaal geen plaats. Voor mij bestond alleen maar de fysieke en materiële wereld. 

Ik beschouwde mezelf als een atheïst. Ik was egocentrisch, eigenzinnig, zelfgenoegzaam en onafhankelijk. Ik bepaalde 

mijn eigen leven. In feite was ik mijn eigen “god”!  
 

 

2:4-7 

Vraag 3. Wat betekent met Christus “levend gemaakt, opgewekt en een plaats in de hemel  

              gegeven”? 
 

Aantekeningen. De Bijbel zegt dat iemand die In Jezus Christus gelooft, met Jezus Christus “sterft”. “opstaat” en “een 

plaats krijgt in de hemel”. Dit betekent dat alles wat er twee duizend jaar geleden met Jezus Christus gebeurde een 

onmiddellijk effect heeft op iemand die in Jezus Christus gaat geloven! Deze woorden betekenen dat God de Vader aan 

mensen die in Jezus Christus geloven “een nieuw positie (staat)” en “een nieuw conditie (toestand, levensstijl)” geeft. 

De nieuwe staat heet “rechtvaardiging” en de nieuwe conditie heet “heiliging”. 
 

 (1) De nieuwe staat: “rechtvaardiging”. 

God geeft aan een mens die in Jezus Christus gaat geloven dezelfde wettelijke status (positie) die Jezus Christus voor 

God heeft. In de Bijbel heet dit: “rechtvaardiging (de toerekening van de volmaakte gerechtigheid van Christus aan de 

christen)”.  
 

God de Vader kijkt naar christenen zoals Hij naar Jezus Christus kijkt. Wanneer God naar christenen kijkt, ziet Hij niet 

langer hun zonden, overtredingen en ongerechtigheden, maar alleen de gerechtigheid van Jezus Christus. De 

gerechtigheid van Jezus Christus bestaat uit de volkomen vergeving van alle zonden en het volmaakte herstel van de 

gebroken relatie met God. Onthoud dat “zonde” betekent: “Gods doel voor je leven missen”. Jezus Christus heeft 

vergeving en herstel verworven door aan het kruis te sterven in de plaats van de gelovige en door op te staan uit de dood 

zodat ook de gelovige kan opstaan tot een nieuw leven.  
 

Omdat Christus stierf, is de oude zondige natuur van de gelovige ook gestorven. Zijn oude zondige natuur is aan het 

kruis berecht, veroordeeld (verdoemd), gekruisigd en begraven met Christus. Omdat Christus opgestaan is uit de dood 

(levend gemaakt is), is de christen ook levend gemaakt door een nieuwe natuur te ontvangen. Dat wil zeggen, de 

christen wordt wedergeboren (of: van boven geboren) en bezit nu een nieuwe geestelijke natuur. Omdat Christus 

verhoogd is in de hemel, zal de christen ook eenmaal met een nieuw lichaam en een nieuw geest verhoogd worden tot in 

de tegenwoordigheid van God. Alles wat er met Jezus Christus is gebeurd, zal ook gebeuren met ieder mens die in Jezus 

Christus gaat geloven! De christen sterft, staat op en krijgt een nieuw status (positie) in Gods ogen. Die staat (positie) 

garandeert dat God al zijn beloften over het nieuwe leven voor christenen zal waarmaken.  
 

(2) De nieuwe conditie: “heiliging”. 

God geeft aan de mens die in Jezus Christus gaat geloven ook dezelfde morele conditie (toestand, levensstijl) die Jezus 

Christus heeft. In de Bijbel heet dit: “heiliging (het meedelen van de volmaakte heiligheid van Jezus Christus)”.  
 

Door het werk van de Heilige Geest (de Geest van Christus) in het hart en leven van de nieuwe gelovige in Jezus 

Christus is de christen dood voor de zonde en begint hij nu al een nieuw moreel en geestelijk leven op de aarde  

(1 Petrus 2:24). Deze conditie (toestand) van heiligheid leidt tot een levensstijl van heiligmaking en garandeert dat de 

christen het nieuwe leven steeds meer gaat ervaren!  
 

 

2:8-10 

Vraag 4. Als goede werken mij niet kunnen behouden, waarom zou ik nog goede werken doen? 
 

Aantekeningen.  
 

 (1) Jezus Christus heeft al het enige goede werk dat mij kan behouden voor mij  

     in mijn plaats gedaan!  

Hij stierf, Hij stond op uit de dood en Hij werd verhoogd in de hemel in de plaats van elke persoon die in Hem gelooft! 

Hij heeft alles volbracht wat nodig was voor mijn verlossing. Door zijn dood aan het kruis heeft Jezus Christus voor al 

mijn zonden verzoening gedaan, de verbolgenheid (toorn) van God over mijn zonden weggenomen, mij met God 

verzoend en mij bevrijd uit mijn slavernij aan de zonde.  
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Dus, wat moet ik dan nog doen? Als ik in Jezus Christus ga geloven, neem ik Hem en alles wat Hij voor mij verworven 

heeft aan als een heel groot, gratis en onverdiend cadeau! Ik verdien de verlossing helemaal niet. Ik kan mijn verlossing 

ook niet zelf bewerkstelligen. Verlossing wordt aan mij geschonken, omdat God mij liefheeft en genadig en barmhartig 

tegenover mij is!  
 

(2) Als ik over mijn goede werken zou opscheppen voor God,  

     zou ik het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus kleineren. 

Als het voor een mens mogelijk was om door zijn godsdienstige werken (als bidden, vasten, geven, kleding, eten, enz.) 

en goede werken behouden (gerechtvaardigd) te worden, dan zouden dat het volbrachte verlossingswerk van Jezus 

Christus kleineren en Hem van zijn heerlijkheid beroven. Hij zou op de laatste oordeelsdag kunnen claimen dat hij 

zichzelf gered heeft door zijn godsdienstige werken en goede werken. Hij zou grootspreken tegenover God en zichzelf 

rijker en knapper voordoen dan hij is.  
 

Maar godsdienstige werken en goede werken zijn voor God niet voldoende! Als ik verkies om behouden te worden door 

mijn eigen toedoen, dan eist God dat mijn godsdienstige werken en goede werken absoluut volmaakt en volledig 

(100%) moeten zijn! “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in 

gebreke” (Jakobus 2:10)! ”Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is 

eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt” (Galaten 3:10)! Omdat er geen enkel mens in de wereld is 

die volledig en volmaakt doet wat God beveelt (Romeinen 3:10-12), zal niemand door zijn eigen werken in Gods ogen 

gerechtvaardigd worden (Galaten 3:11)! Alle mensen, hetzij zij godsdienstig gelovig zijn of niet, voldoen niet aan Gods 

absolute volmaakte standaard van gerechtigheid en heiligheid! Niemand zal ooit gerechtvaardigd of behouden (gered, 

verlost) worden door zijn godsdienstige werken of goede werken. Niemand kan in Gods tegenwoordigheid opscheppen!  
 

(3) Mijn goede werken behoren mijn dankbaarheid uit te drukken.  

Een gelovige in Jezus Christus doet goede werken, maar niet om daardoor bij te dragen aan zijn verlossing of door God 

geaccepteerd te worden. Nee, hij doet goede werken omdat God hem daartoe roept (Efeziërs 2:9-10) en omdat hij 

dankbaar is voor wat God door Jezus Christus voor hem gedaan heeft. Hij heeft de volkomen verlossing om niet aan 

hem geschonken. Goede werken brengen veel eer aan God (Matteüs 5:16) en brengen zeker een beloning  

(1 Korintiërs 3:11-15; Galaten 6:9-10)! God heeft vele soorten goede werken van te voren voorbereid en deze in lijsten 

in de Bijbel samengevat (Deuteronomium 10:17-18; Markus 3:4; Romeinen 12:9-21). Daarom doet een ware christen 

twee dingen: hij looft en dankt God voor het volmaakte goede werk van verlossing van Jezus Christus dat tot zijn 

verlossing leidde en hij doet goede werken als een uitdrukking van dankbaarheid voor Gods liefde, genade en 

barmhartigheid.  
 

 

2:4-10,13-22 

Vraag 5. Wie ben ik nu ik in Jezus Christus geloof? Wat kenmerkt een christen?  
 

Aantekeningen. Nu ik in Jezus Christus geloof heb ik een hele nieuwe identiteit! Ik heb een volledig nieuw staat 

(positie) en volledig nieuw conditie (toestand) (Efeziërs 2:4-7). Nadat ik een gelovige in Jezus Christus geworden bent, 

word ik door het volgende gekenmerkt (Efeziërs 2:5-10,13-22): 
 

 (1) Ik ben door God bemind (Efeziërs 2:4). 

God heeft mij lief met een eeuwige liefde (Jeremia 31:3).  
 

(2) Ik ben samen met Christus uit de dood opgewekt en levend gemaakt (Efeziërs 2:5-6). 

“Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen” (2 Korintiërs 5:17). 
 

(3) Ik heb een definitief plaats in de hemelsferen (hemel en nieuwe aarde) gekregen (Efeziërs 2:6-7).  

In de eeuwen die komen zal Hij laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is voor christenen (zie bv. Openbaring 

21:4).  
 

(4) Ik ben voor eeuwig gered (Efeziërs 2:8). 

Ik heb eeuwig leven (leven waaraan nooit een einde komt); ik zal nooit verloren gaan; en niemand kan mij uit zijn hand 

roven (Johannes 10:18-19). 
 

(5) Ik ben door God gemaakt wat ik nu ben (Efeziërs 2:10a). 

Ik ben kostbaar in Gods ogen (Jesaja 43:4). God heeft mijn lichaam en mijn geest wonderbaarlijk gemaakt (Psalm 

139:14).  
 

(6) Ik ben door God geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 2:14).  

God heeft mij tot zijn eer geschapen (Jesaja 43:7 HSV). God heeft mij een hoopvolle toekomst gegeven (Jeremia 

29:11). Mijn hele bestaan heeft nu zin en betekenis, want ik sta in dienst van de levende God. 
  

(7) Ik ben met God verzoend en dichtbij God gekomen (Efeziërs 2:13).  

God heeft volkomen vrede met mij en ik heb volkomen vrede met God (Romeinen 5:1).  
 

(8) Ik ben ook met andere mensen verzoend (Efeziërs 2:14).  

Ik kan nu goed omgaan met mensen uit andere volken, talen en culturen (Efeziërs 2:14-17). 
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(9) Ik heb vrijelijk toegang tot God (Efeziërs 2:18).  

Ik mag in zijn nabijheid leven en zijn werkelijke tegenwoordigheid ervaren. Ik mag met vrijmoedigheid in zijn 

tegenwoordigheid komen en met Hem communiceren (Hebreeën 4:15). Ik leer nu elke dag met Hem te wandelen 

(Genesis 5:22; Psalm 16:8).  
 

(10) Ik ben een burger van Gods Koninkrijk (Efeziërs 2:19a).  

Ik ben geen vreemdeling of gast, maar deel van Gods Koninkrijk en sta onder zijn soevereine koningschap. Zijn 

Koninkrijk groeit elke dag en zal in de toekomst het universum beheersen (Daniël 2:44)! 
 

(11) Ik ben een huisgenoot van Gods gezin (Efeziërs 2:19b).  

De familie van God heet in de wereld “de Gemeente” of “de Kerk”. Ik heb het voorrecht God “onze Vader in de hemel” 

te noemen. Ik heb ontelbare “broers en zusjes” over de hele wereld! De woorden “Vader”, “broeders” en “zusters” 

hebben geen fysieke betekenis, maar alleen een geestelijke betekenis!  
 

(12) Ik ben een onderdeel van Gods tempel (Efeziërs 2:22).  

Dit is niet een stenen religieus gebouw, maar “een geestelijk gebouw”. Elk christen is “een levende steen” (1 Petrus  

2:4-5). Dit is een beeld van de Gemeente (Kerk). God Zelf woont in de Gemeente door zijn Heilige Geest, die ook “de 

Geest van Christus” of “Christus in mij” genoemd wordt (Romeinen 8:9-10). De Heilige Geest woont echt in mijn 

lichaam (1 Korintiërs 3:16; 1 Korintiërs 6:19-20)! 
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Efeziërs 

2:1-22.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Efeziërs 2:1-22.  
 

2:1-4. Besef goed dat je vroeger geestelijk “dood” was omdat je de verkeerde wegen bewandelde.  

2:5-8. Overweeg of jij echt wel met Jezus Christus opgewekt bent tot een nieuw leven, d.w.z., of je ooit Jezus 

Christus aangenomen hebt. Jezus zegt, “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur 

opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). De Bijbel 

zegt, “Wie hem (Jezus Christus) wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 

kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de 

wil van een man, maar uit God” (Johannes 1:12-13). Alleen wanneer je Jezus Christus aangenomen hebt, 

wordt zijn volbrachte volmaakte gerechtigheid aan je toegerekend. Alleen dan ziet God je “in Jezus Christus”.  

2:6. Oefen je als christen in de overtuiging: “Ik ben in Christus. Ik ben nooit meer alleen!”  

2:9. Overweeg of je nog steeds Gods gunst probeert te winnen door de wet te houden, godsdienstige activiteiten te 

bedrijven of goede werken te doen.  

2:10. Lees de Bijbel en ontdek welke goede werken God voorbereid heeft opdat wij christenen erin zouden 

wandelen.  

2:14-17. Ga na of je nog neerkijkt op christenen die tot een ander ras, taal of cultuur behoort.  

2:18 Oefen je om in Gods tegenwoordigheid te treden, naar zijn stem te luisteren en vrijmoedig met Hem te praten 

(ook Efeziërs 3:12). 

2:19. Formuleer wat het betekent een burger van Gods Koninkrijk en een lid van Gods familie te zijn. 

2:22. Laat het diep tot je doordringen dat God door zijn Heilige Geest in zijn Gemeente woont en werkt.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Efeziërs 2:1-22.  
 

Met Gods hulp wil ik stoppen te steunen op mijn godsdienstige activiteiten en goede werken in plaats van met hart en 

leven te steunen op Jezus Christus alleen.  
 

Met Gods hulp ga ik mijn houding ten opzichte van christenen uit andere rassen, talen en culturen veranderen. Ik ga hen 

beschouwen als deel van Gods familie!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Efeziërs 2:1-22.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 
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5 GEBED (8 minuten)                                     [VOORBEDEN] 

BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld  

(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 persoonlijke toepassing te maken. 

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

    Matteüs 22:1 – 25:13. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd: (3) Zekerheid van overwinning. 1 Korintiërs 10:13.  

    Repeteer elke dag je eerste drie memorisatieverzen.  

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 stille tijd, memorisatie en Bijbelstudie.  

 

 


