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“De doctrine van het oordeel” – Deel 8
=>Eigenschappen, kenmerken en voorstellingen van/over Jezus Christus .
=>Jezus is het Woord! (Joh.1:1,14)
=>Jezus is de Zoon van God! (Joh.1:34)
=>Jezus is van God uitgegaan! (Joh.17:6-8)
=>Jezus is door God gezonden! (Joh.17:3)
=>Jezus is de Gezalfde! (Ps.2:2;Spr.8:22;Luk.4:16-21; Hebr.1:8-9)
=>Jezus is de Christus, de Messias! (Jes.61:1-2; Matth.16:16-20;Luk.20:41-44)
=>Jezus is de Zaligmaker! (Luk.2:8-11)
=>Jezus geeft eeuwig leven! (Joh.17:2)
=>Jezus is de Rechtvaardige!(1 Joh.2:1)
=>Jezus is het Licht! (Joh.12:46; 1 Joh.1:5)
=>Jezus zoekt, vergeeft en redt alle verlorenen!(Luk.19:10;1 Joh.1:1-10)
=>Jezus is de enige weg naar God! (Joh.14:6)
=>Jezus is de Middelaar!(1 Tim.2:5; Hebr.12:24; 1 Joh.2:1-2)
=>Jezus is mijn burcht! (2 Sam.22:2-3;Ps.18:3)
=>Jezus is de Rots!(Ps.18:3; Matth.7:24)
=>Jezus is voorzegd! (Jes.7:14;Matth.1:18-25;Luk.1:26-38)
=>Jezus is de vervulling in het N.T. van talloze profetieën uit het O.T.!
=>Luister naar Zijn woorden! (Matth.7:13-23; Joh.12:48-50; 17:6)
=>Lees Zijn Woorden!
=>Volg niet het advies van de Joodse leiders, van de politieke leiders, van je
zelf, van koningen en van vorsten!
=>Wijs Jezus niet af!
=>Luister naar alle getuigen in de Bijbel! Zij wijzen naar Jezus Christus!
=>Gods reddingsplan voor de mensen wordt, van voor de grondlegging van
de wereld, enkel en alleen uitgewerkt, in Christus, de Messias!!!
=>Er is geen (enkele) andere reddingsboei. Er is geen enkele andere naam
onder de hemel, waardoor de verbroken relatie tussen de mens en God
hersteld kan worden, alleen door Jezus Christus!(Luk.19:10;Hand.4:12-13;5:29-32)
=>Luister naar de stem van God, de Vader, wanneer Hij expliciet zegt: “luister
naar Hem”! “Luister naar Mijn geliefde Zoon”! “Dit is Mijn Zoon”!(Matth.17:5)
=>Luister naar de stem van de Heilige Geest! Hij getuigt over Jezus!
=>Luister naar de stem van Mozes en de profeten als zij getuigen over Jezus!
=>”De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door
Jezus Christus gekomen” (Joh.1:17)
=>Luister naar de apostelen wanneer zij (telkens)getuigen van Jezus!
=>Hoeveel verslagen van ooggetuigen heb je nodig om te geloven dat
Jezus de Christus is, de eniggeboren Zoon van God, de Vader?
(o.a. Joh.1:14,18;1 Joh.1:1-4)
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=>Er is (toch immers?) geen andere conclusie mogelijk!
=>Jezus is het vleesgeworden Woord! = Jezus is God!

(Lees 1 Johannes 2 om te ontdekken wie dit ontkennen.)
Introductie =>
Wij willen, wij mogen, wij kunnen en wij moeten altijd en overal de woorden van
Jezus herinneren en gebruiken! (In ons leven.) (Deut.6:12-25)
Wij willen, wij mogen, wij kunnen en wij moeten ons afvragen: welk antwoord
zou Jezus geven?, op de vragen waar wij mee geconfronteerd worden.
Hoe zou Jezus reageren in deze situatie waarmee ik nu te maken heb?
Dit vraagt een andere mindset van mezelf!
Rekening houden met Jezus, in plaats van alleen naar mezelf te luisteren!
Dit voert weg van een puur (eigen) “individualistische” ingestelde instelling!
=>Lees, zoek, ontdek, wees en blijf verwonderd! Word verandert door
het Woord! God verandert mensen! God verandert mij! God verandert jou!
God verandert de Bijbellezer!!!
Ervaar zelf hoe Gods Woord jou recht en diep in het hart raakt!
Gods Woord leeft en werkt!
‘Eenmaal gelezen, nooit meer vergeten’!
‘Eenmaal gehoord, nooit meer anders verwoord’!

’Eenmaal begonnen met lezen, altijd gewonnen’!
Gods Woord dringt diep in de gedachten van de lezer door! (Hebr.4:12-13)
De impact van Gods Woord is groot op de lezer, die zich openstelt voor Hem!
God = onveranderlijk!(Jak.1:17-18; zoek en ontdek alle Bijbelteksten)
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in
eeuwigheid!(Hebr.13:8)
Laat je uitdagen!
Lees zelf Gods Woord!
Ontdek zelf hoe Hij jou aanraakt en verandert!
Behandel Gods Woord met respect en ontdek de impact van Zijn Woord
op jouw leven!
Durf jij het aan?
Laat Gods Woord onderdeel zijn van jouw dagelijkse routine!
Deel met anderen wat jij ontdekt in Gods Woord!
Luister naar de leeservaringen van je broeders en zusters!
Ik ga op vakantie en ik neem mee…….Gods Woord!
Gods Woord leeft!
Jezus = het Woord !!!
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Hebreeën 4:12-13=>”Want het Woord van God is levend en krachtig en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding
van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en
gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar
alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap
hebben af te leggen.”
2 Timotheüs 2:1-2=>”U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in
Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen,
vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te
onderwijzen.”
Om het praktisch en toepasbaar te maken, in het dagdagelijkse leven, is het
aangeraden en noodzakelijk om de Bijbel te raadplegen!
God geeft raad! (Jak.1:2-6)
God beloont wie Hem zoekt! (Hebr.11:1-6)
Lees! en blijf lezen!(Kol.4:15-16; 2 Petr.3:1-2)
Laat je niet misleiden, door je eigen gedachtegoed, visie of buikgevoel!
De kans op “tunnelvisie en oogkleppen” is aanwezig wanneer je alleen afgaat
op je eigen (soms reeds vooringenomen) gedachten!
Durf raad, leiding, richting, begrenzing, troost en visie te zoeken bij God!
Lees Zijn Woord!! (Met een open vizier en een open hart, een open mindset!)
Laat je verrassen en (word) veranderen door God!
God weet wat jij nodig hebt!
God stuurt (jou en mij) bij waar nodig!
Psalm 119:105=>”Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad.”
Johannes 1:1-5=>“In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door
het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de
mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het
niet begrepen.”
(Zie o.a. Gen.1:1-4; Ps.119:129-130; Spr.16:20; 30:5-6; Pred.3:14; Jes.40:8;
Joh.17:1-8,14,17; Hebr.1:1-4; 11:31; Petr.1:23-25; 1 Joh.1:1-4; …)
Wauw!
Wauw!!
Wauw!!!
Gods Woord leeft!
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Let op dat niemand jou meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding,
volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de
wereld, maar niet volgens Christus! (Kol.2:8)
Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen
komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees
dan hun metgezellen niet.” (Ef.5:7)
De Bijbel is immers Gods Woord!(o.a. Spr.30:5-6;Joh.17:14,17;20:30-31;)
De Bijbel is het geïnspireerde woord van God! (2 Petr.1:19-21)
De woorden in de Bijbel zijn bindend en bepalend voor ons leven en
handelen, als christenen!
De auteurs zijn door God uitgekozen en door de Heilige Geest geïnspireerd om op te schrijven wat voor ons nuttig, betrouwbaar, vast en zeker,
noodzakelijk en bindend is!(Wij mogen niet toevoegen of weglaten aan Gods
Woord. Wij mogen Gods Woord niet aanpassen aan onze of andermans verlangens!) (1 Tim.3:1; 4:1-5;15-16; 2 Tim.3:14-16; Hebr.12:18-29)
Ontdek in de Bijbel, hoe vaak, God deze opdracht en waarschuwing geeft!
Exodus 18:5-6=>”Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom
zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van
priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten
moet spreken.”
1 Petrus 2:6-10=>”Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de
hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor
hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te

zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen
volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu
in ontferming aangenomen bent.”
(Zie o.a. Hos.1; Rom.9:24-29; 1 Tim4:6-16; 2 Tim.3:16; Hebr.1:1-3;4:11-12; 13:7;
2 Petr.1:16-21;2:1-22;3:5-7; 1 Joh.1:1-4;2:5-6; Judas 1:1-7; Opb.1:1-3,8 )
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Zo willen, mogen, kunnen en moeten wij christenen in het leven staan,
wandelen, opspreken en standhouden!
Hou vast aan Gods Woord!
Laten wij elkaar hierin blijven aansporen, broeders en zusters!
Efeze 6:17=>”En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest,

dat is Gods Woord ,”
1 Petrus 4:11=>”Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van
God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God
schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem
komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.”
Wij willen, mogen, kunnen en moeten ons spiegelen aan de juiste bron!
Wij willen, mogen, kunnen en moeten ons spiegelen aan het juiste voorbeeld !
Het is verleidelijk en gemakkelijk(er) om onze informatie te halen uit een
woordenboek, een synoniemenboek, een encyclopedie, het internet, de media of
uit een andere bron.
Wij willen (en gaan) onze informatie (echter) halen uit Gods Woord!
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
Gods
37

Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord
Woord

is de richtlijn! (onze)
is de maatstaf! (onze)
spreekt het geweten aan! (ons)
verteld wat God bekend gemaakt heeft! (ons)
toont Gods plan! (ons)
verteld hoe wij willen, mogen, kunnen en moeten handelen! (ons)
is de levensbron! (onze)
stuurt aan! (ons)
begrenst! (ons)
legt Zichzelf uit! (aan ons)
bemoedigt! (ons)
troost! (ons)
staat bij! (ons)
reikt aan! (ons)
daagt uit! (ons)
spiegelt! (ons)
waarschuwt! (ons)
verbindt! (ons)
bouwt op! (ons)
slaapt niet! (uit)
is bepalend! (voor ons)
is de standaard! (voor ons)
is de leidraad! (voor ons)
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Gods
Gods
Gods
Gods

Woord
Woord
Woord
Woord

werkt! (in ons)
is geïnspireerd!
leeft! (voor/in ons)
bestaat vanaf het begin!

Jezus Christus is het Woord !
=>Wauw!, wauw!!, wauw!!!
=>(Vul maar verder aan. Diep verder uit. Er kunnen nog legio kernwoorden
opgeschreven worden om Gods Woord in actie te beschrijven.)
=>Laat je uitdagen!
=>Ontdek voor je zelf!
=>Lees in Gods Woord en zie het resultaat in jouw leven. God weet precies
wat jij nodig hebt! (Ps.139; Hand.9,22; Rom.7)
=>God kent jouw werkpunten, jouw struikelblokken, jouw krachten, jouw
zwakten, jouw noden, jouw verlangens, jouw strijdt, jouw streven!(Ps.139)
=>God staat jou bij en laat jou niet in de steek! (Hebr.13:5-6)
Wij weten (immers) dat Jezus het Woord is!
Laten wij elkaar (dan) blijven aanmoedigen, uitdagen, oproepen en
aanspreken, onze informatie en richtlijnen te halen, uit Gods Woord!
Gods Woord is ons referentiekader!
Laten wij enthousiast zijn, over wat wij met elkaar kunnen delen, over wat wij
zelf gelezen en geleerd hebben, in en uit Gods Woord!
Johannes 1:14=>”En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:18=>”Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die
in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.”
(o.a. Jes.7:14; Matth.1:16; Luk.2:1-7; Deut.4:1-40; Joh.6:25-59; 1 Joh.4:12-17)
1 Johannes 1:1-5=>”Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat
wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen
getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en
wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat

bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en
deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus
Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En
dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen , dat
God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.”
(Zie o.a. Hand.4:20; 2 Petr.1:16;)
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=>Wat zeggen o.a. deze passages over “het Woord” en over het feit dat
“Jezus het vleesgeworden Woord” is?
Johannes 12:37-50=>
12:37=>”Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had,
geloofden zij niet in Hem;”
Waarom geloven zij Hem niet, ondanks de tekenen die Jezus gedaan
heeft?
Kijk zelf terug in de profetieën! O.a. bij de profeet Jesaja, maar ook bij de andere
profeten.
12:38=>”opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken
heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de
Heere geopenbaard? (Jes.53:1=>”Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie
is de arm van de HEERE geopenbaard?”)
Wanneer je doorleest in Jes.53 krijg je een schitterend beeld van Jezus
Christus voorzegd. Ontdek je daar een schets van Hem, die in tegenstelling is
tot wat de overpriesters, de schriftgeleerden, de politieke leiders en de wereldse
opinie, verwachtten, veronderstelden en voorspiegelden.
Johannes geeft antwoord op de vraag: Waarom geloven de Joden niet in Jezus?
Hij citeert de profeet Jesaja.
12:39-41=>”Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd
heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de
ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou
genezen. Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.”
Jezus heeft de luisteraars gewaarschuwd!
Jezus waarschuwt ons vandaag!
Wat doe ik met: Zijn woorden, oproepen, aanbod, uitweg, waarschuwingen, opdrachten, geduld, Zijn uitgestoken hand?
Durf jij het aan om die vraag aan jezelf te stellen?
Ontdek welke impact het heeft op jouw handel, wandel, visie, gedachtegoed?
12:14-16=>”En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop
zitten, zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw
Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit
over Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.” (Zach.9:9)
12:27-33=>”Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij
uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw
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Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik
zal Hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde,
zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem
gesproken. Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar
voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst
van deze wereld buitengeworpen worden. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (En dit zei Hij om aan te duiden welke
dood Hij zou sterven.)
12:35=>”Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in
de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.” (“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is
en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.” – 1 Joh.1:5)
12:44-46=>”Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar
in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden
heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft
niet in de duisternis blijft.”
12:47=>”En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem
niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de
wereld zalig te maken.”
12:48=>”Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem
veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.”
12:49-50=>”Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij
gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat
Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan
spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.”
=>Wat zeggen deze passages over “het Woord”?
=>Nogmaals, zien wij hoe redding en oordeel, niet los te koppelen zijn!
=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel?
Johannes 1:19-20=>”En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u? En hij
beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet,….”
Johannes 1:25-26=>”en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de
Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde
hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent.”
Johannes 1:29=>”De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en
hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”
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Mattheüs 3:13-17=>”Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij ?
Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze
wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de
hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif
neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is
Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”
Lukas 1:21-22=>”En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus
ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de
Heilige Geest op Hem neerdaalde in de lichamelijk gedaante als een duif. En
er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik
Mijn welbehagen!”
Mattheüs 17:2=>”En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn
gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan
hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus antwoordde en
zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie
tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. Terwijl hij nog
sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk
zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar
Hem!”
Johannes 17:1-26=>
17:3-6=>”En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde.
Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat

voordat de wereld er was . Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen
die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij
gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.”
17:8=>”Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik
van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.”
17:14=>”Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat,
omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.”
17:17=>”Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid .”
17:24-25=>”Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven
hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt
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liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de
wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben

erkend dat U Mij gezonden hebt .”
Hebreeën 1:8-12=>”maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon o God, bestaat
in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van recht. U
hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En: In het begin hebt U,
Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw han den. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een
gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden;
maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.”
Psalm 45:7-8=>”Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van
Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en
haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie,
boven Uw metgezellen.”
Jesaja 61:1-2=>”De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij
gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij
heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevan genis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de
dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;”
Lukas 4:16-30=>”…vs18-De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij
gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te
zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En
toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggeven had, ging Hij zitten,
en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen
hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling ge-

gaan. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de
woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet de
Zoon van Jozef?...”vs24-”Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig
is in zijn vaderstad.”…vs28-“En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,”…om Hem van de steilte af te werpen. vs30-“Maar
Hij liep midden tussen hen door en ging weg.”
=>Wat zegt dit over de aanvaarding door de Joden, van Jezus als de Zoon
van God, als de Christus, de te verwachten Messias, als het Woord van
God, de eniggeboren Zoon?
42

Woensdagavond 27 oktober; 3, 10, 17 en 24 november 2021 Bijbelstudie – “De doctrine van het oordeel.” – (Marcus
Ross – “Is Genesis History?”) Pg 11-12a – Een vrije bewerking door Ruud Verheijen. Enkel bedoeld voo r plaatselijk
gebruik binnen de gemeente van Christus, Didohof 49b, 6215 RJ Maastricht, Nederland.

=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van redding en oordeel?
Handelingen 4:1-31=>
4:1-2=>”En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber
van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk
onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.”
4:4=>”En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het
aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.”
4:13-14=>”Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en
merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij
zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren..
En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets
tegen inbrengen.”
4:16-17=>”Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend
teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen , en wij
kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder
het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen
enkel mens meer in die Naam mogen spreken.”
4:18-20=>”En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal
niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus
en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in
Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet
nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.”
4:21-22=>”Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om
hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten
allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van
genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.
4:23-31=>”En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen
en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden.
En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God
en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw
knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken
wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de
vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in
waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en
Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen,
om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had
dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw
dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U
Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de
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Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats
waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige
Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.”
=>Wat zegt dit over de apostelen?
=>Wat zegt het over hen die het woord geloofden?
=>Wat zegt het over de overpriesters en schriftgeleerden?
=>Wat zegt het over het Woord van God?
=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van redding en oordeel?
Handelingen 10:1-48=>
10:1-5=>”En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een
hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, een
vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk
gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op
het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die
tegen hem zei: Cornelius! En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer be vreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en
uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen
naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt.”
10:6b=>”Hij zal u zeggen wat u moet doen .”
Hoe reageert Cornelius op de woorden van de engel? – Lees zelf de verzen 7-8…
10:13-16=>”En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet!
Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig
of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem:
Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! En dit gebeurde tot
driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel.”
10:17=>”Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien
had, kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd
waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden.”
10:19-20=>”Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen
hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met
hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd .”
10:24=>”En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen .
10:28-29=>”En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan
is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan ;
maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag
noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, toen ik ontboden
44

Woensdagavond 27 oktober; 3, 10, 17 en 24 november 2021 Bijbelstudie – “De doctrine van het oordeel.” – (Marcus
Ross – “Is Genesis History?”) Pg 11-12a – Een vrije bewerking door Ruud Verheijen. Enkel bedoeld voo r plaatselijk
gebruik binnen de gemeente van Christus, Didohof 49b, 6215 RJ Maastricht, Nederland.

werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden.”
10:33=>”Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toe gestuurd, en u hebt er
goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig,

in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God
bevolen is.”
10:34-35=>”En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God
niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die Hem
vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.”
10:36=>”Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor
Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van

allen.”
10:37-39=>”U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de
doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft
met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl
Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want
God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel
in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan
een hout te hangen.”
10:40-42=>”Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven
dat Hij zou verschijnen , niet aan heel het volk, maar aan de getuigen , die
door God tevoren gekozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en
gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was . En Hij heeft
ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die

door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en
doden.”
10:43=>”Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
10:44-46=>”Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op
allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren,
zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de
gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij
hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde
Petrus:
10:47-48=>”Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die
evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden
worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam

van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.”
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=>Wat komen wij te weten over Cornelius?
=>Wat komen wij te weten over de engel en over God?
=>Wat komen wij te weten over Petrus zijn visie voor de verschijning van het
visioen en het gesprek met de engel?
=>Waarom zegt de Geest tegen Petrus: Twijfel niet! ?
=>In welk opzicht is Petrus zijn visie veranderd na het gesprek met de engel?
=>Hoe en waarom worden al de Joden en alle volken op één lijn gesteld?
=>Waarom moeten Cornelius, en zij die bij hem waren, gedoopt worden?
=>Wat betekenen de verzen 42-43 in het licht van de doctrine van redding en
de doctrine van oordeel?
Matth.28:18-20=>”En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
=>Wat zegt dit over Jezus?
=>Wat moeten de apostelen doen?
=>Wat zegt dit over het einde van de wereld?
=>Wat betekenen deze verzen in het licht van de doctrine van redding en de
doctrine van oordeel?
Lukas 24:1-53=>
Lukas 24:44-49=>”En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u
sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen . En Hij zei
tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de
doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken
bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij
Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen . En zie, ik zend de
belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met
kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” (Hand.1:8;2:1-8)
Lukas 24:36-39=>”En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in
hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer
bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom
bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie
Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie,
want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.”
Lukas 24:41=>”En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich
verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten?”(Luk.24:41-49)
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Handelingen 1-2=>
1:4-9=>”En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit
Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopt wel met water,
maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze
dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze
tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u
niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht
gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die
over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in
heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit
gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen , en een wolk onttrok
Hem aan hun ogen.”
2:1-4=>”En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een
geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen
werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van
hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”
2:14=>”Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn
stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont,
dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen ;”
2:29-32=>”Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David
vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven en begraven is, en dat zijn graf
tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem
met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het
zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te
zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat
Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien .
Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.”
(Ps.110; Luk.20:41-44; Hebr.1:13;10:13…)
2:36-37=>”Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot
een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart gera akt en zeiden
tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?”
2:38=>”En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult
de gave van de Heilige Geest ontvangen.”
2:41-42=>”Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden

gedoopt ; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toege47
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voegd. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”
2:47=>”en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere
voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.”
=>Wat zeggen deze passages over Jezus Christus?
=>Wat zeggen deze passages over de toehoorders van de toespraak van Petrus
en de apostelen?
=>Wat betekent dit voor de doctrine van redding?
=>Wat betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel?
=>Wie voegt toe aan de gemeente?
=>Wat doen zij, die door God toegevoegd zijn aan de gemeente?
Romeinen 10:1-21 =>
10:1-3=>”Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor
Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor
God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand probe-

ren te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.”
10:4=>”Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder
die gelooft.”
10:5-7=>”Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens
die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die
uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de

hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in
de afgrond neerdalen ? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen.”
10:8=>”Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.
Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:”
10:9-11=>”Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de
Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.”
10:12-13=>”Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek.
Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.”
10:14=>”Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe
zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen
zonder iemand die predikt?”
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10:15=>”En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals
geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen,
van hen die het goede verkondigen!”
10:16=>”Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja
zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
10:17=>”Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord
van God.”
10:18=>”Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel:
Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden
van de wereld.”
10:19-21=>”Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is
het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is;
door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het
aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij
geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt Hij
echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam
en tegensprekend volk.”
=>Wat
=>Wat
=>Wat
=>Hoe
=>Hoe
=>Hoe

leer ik uit deze verzen?
betekent dit in het licht van de doctrine van redding?
betekent dit in het licht van de doctrine van het oordeel?
ben ik?
wil ik wel zijn?
wil ik niet zijn?

=>Lees Romeinen 11 voor je zelf. Zie hoe dankbaar de niet Joden moeten zijn.
Uit elk volk en uit elke natie kunnen mensen voor God kiezen. God wil dat
niemand struikelt. God wil juist dat elk mens zich tot Hem keert en de zonden
aflegt en Zijn genade, in Jezus Christus, met vreugde aanvaard en dat elke
wederom geboren mens door God wordt toegevoegd aan Zijn gemeente.
Leven voor God. Zijn uitgestoken hand vastpakken en je door Hem laten omvormen en vernieuwen. Leg de oude mens af, doe de nieuwe mens aan!
Johannes 3:12-21=>”Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u
geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de
hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is , namelijk de Zoon des
mensen, Die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft
49

Woensdagavond 27 oktober; 3, 10, 17 en 24 november 2021 Bijbelstudie – “De doctrine van het oordeel.” – (Marcus
Ross – “Is Genesis History?”) Pg 11-12a – Een vrije bewerking door Ruud Verheijen. Enkel bedoeld voo r plaatselijk
gebruik binnen de gemeente van Christus, Didohof 49b, 6215 RJ Maastricht, Nederland.

Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem ge-

looft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van
God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de
mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun
werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet
tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid
doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in
God gedaan zijn.”
Handelingen 22:12-16=>”En een zekere Ananias, een godvrezend man, die
leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woon den, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word
weer ziende! En op hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. En hij zei: De

God van onze vaderen heeft u voorbestemd om Zijn wil te kennen en
de Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u
moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en
gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden
afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.”
Romeinen 12:1-2=>”Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen
van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en
voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan
deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede,

welbehaaglijke en volmaakte wil van God is .”
2 Korinthe 5:17-19=>”Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is
uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de
bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in

Christus de wereld met Zichzelf verzoende , en aan hen hun overtredingen
niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.”
Galaten 2:19-20=>”Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik
voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef,
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maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door
het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij
heeft overgegeven.”
Efeze 2:4-10=>”Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote
liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de
overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten
gezet in Christus Jezus,…Want uit genade bent u zalig geworden, door het
geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God…Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren
bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Efeze 2:17-22=>”En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben
wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer
vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profe-

ten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is , en op Wie het hele
gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op
Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.”
1 Korinthe 3:10-11=>”Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is,
heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt
daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt . Want
niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus
Christus.”
1 Korinthe 3:16-17=>”Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest
van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God
hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel
bent u.”
1 Petrus 1:13-16=>”Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter
en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van
Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u
geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig .”(Lev.11:44-45 )
Efeze 4:20-24=>”Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste
gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is,
namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt,
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die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de
geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.”
Kolossenzen 1:13-14=>”Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis
en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben
wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden.”
Kolossenzen 2:12-13=>”U bent immers met Hem begraven in de doop,
waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van
God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in
de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend
gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,”
Conclusie =>
Deuteronomium 6:12-17=>”wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit
het land Egypte , uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet. U moet de
HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. U mag niet
achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aan ga an, want
de HEERE, uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders ontbrandt

de toorn van de HEERE, uw God, tegen u en vaagt Hij u weg van de
aardbo-dem. U mag de HEERE, uw God, niet op de proef stellen, zoals u Hem
bij Massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de HEERE, uw God,
Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft,
nauwgezet in acht nemen.”
Deuteronomium 6:24-25=>”En de HEERE gebood ons al deze verordeningen te
houden, om de HEERE, onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons
in leven te houden, zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn
als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht
van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.”
Spreuken 30:5-6=>”Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor
hen die tot Hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan Zijn woorden ,
anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.”
Prediker 12:1-2=>”Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind
er geen vreugde in; voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de
maan en de sterren, en de wolken terugkeren na de regen,”

52

Woensdagavond 27 oktober; 3, 10, 17 en 24 november 2021 Bijbelstudie – “De doctrine van het oordeel.” – (Marcus
Ross – “Is Genesis History?”) Pg 11-12a – Een vrije bewerking door Ruud Verheijen. Enkel bedoeld voo r plaatselijk
gebruik binnen de gemeente van Christus, Didohof 49b, 6215 RJ Maastricht, Nederland.

Jesaja 59:1-2=>”Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.
Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw

zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”
Romeinen 3:23-25=>”Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de
verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel

tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed . Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds
hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.”
Romeinen 6:1-7=>”Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven,
opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde
gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus
Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem
begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is
opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan

Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn op standing. Dit weten zij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,
opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als
slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de
zonde.”
Romeinen 6:22-23=>”Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar
gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is
eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”
Galaten 5:22-25=>”De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn,

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd . Als
wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen .”
Filippenzen 1:9-11=>”En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in
kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is,
opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,
vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot
heerlijkheid en lof van God.”
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Efeze 3:14-21=>”Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze
Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde
genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met
kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus
door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd
bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de
breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou
kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel
de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat
wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem
zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in
alle eeuwigheid. Amen.”
1 Timotheüs 6:3-10=>”Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt
aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die
in overeenstemming is met de godsvrucht,..”vs5b-“Wend u af van dit soort
mensen.”
1 Timotheüs 6:20-21=>”O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand,
wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten
onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn
van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.
Jakobus 1:17-18=>”Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en
daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is,

of schaduw van omkeer . Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard
door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van
Zijn schepselen zouden zijn.”
1 Petrus 5:8-9=>”Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof , in de wetenschap
dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt .”
Prediker 12:9-14=>”Overigens, Prediker was een wijze: voortdurend onderwees hij het volk in kennis, hij was opmerkzaam en onderzocht, hij stelde vele
spreuken op. Prediker zocht aangename woorden te vinden: het geschrevene is
oprecht, woorden van waarheid! De woorden van wijzen zijn als prikkels en
als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen, zij zijn gegeven
door één Herder. Wat erbovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd! Er
komt geen einde aan vele boeken te maken, en veel studeren vermoeit het
lichaam. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: God zal namelijk elke
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daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed,
hetzij kwaad.”
Hebreeën 12:28-29=>”Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar
Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen
op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is
een verterend vuur.” (Lees de hoofdstukken 11-12 zelf.)
Mattheüs 7:24-29=>”Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en

ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de
rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en
de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in,
want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij

hoort en ze niet doet , zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn
huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen
kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en
zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de
menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als
gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.”
Deuteronomium 32:3-4=>”Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef
grootheid aan onze God! Hij is de rots , Wiens werk volmaakt is, want al Zijn
wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaar-

dig en waarachtig is Hij .”
1-2-3 Johannes =>
1 Joh.1:1-5:21=>
1 Joh.3:1=>”Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat
wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet,
omdat zij Hem niet kent.”
1 Joh.3:7=>”Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.”
1 Joh.3:8=>”Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf
het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van
de duivel verbreken zou.” (Gen.3:1-5,13,14-15; Matth.4:1-11; Opb.20:10)
1 Joh.3:24=>”En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in
hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die
Hij ons gegeven heeft.”
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1 Joh.4:1-4=>”Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of
zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat
Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet
belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat
is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in
de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen,
want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de
wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen . Wij zijn
uit God. Wie God kent, luistert naar ons ; wie niet uit God is, luistert niet
naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van
de dwaling.”
1 Joh.4:13-15=>”Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat
Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen

dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de
wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en
hij in God.”
1 Joh.5:1-13=>”Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God
geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft

ook lief wie uit Hem geboren is . Hieraan weten wij dat wij de kinderen van
God liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn
geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint

de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft :
ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus,
de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de

Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is . Want drie zijn
er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest ;
en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het
water en het bloed; en deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de
mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis
van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van
God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot
leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God
van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het
eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft,
heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen
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heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat
u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de
Zoon van God.
2 Johannes 1:1-13 =>
2 Joh.1:6-11=>”En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is
het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen .
Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat
Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de

antichrist . Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben,
maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de
leer van Christus, die heeft God niet ; wie in de leer van Christus blijft,
die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet
brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem
begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.”
3 Johannes 1:1-15 =>
3 Joh.1:1-4=>”De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb.
Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw
ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van
uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere
blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen .”
3 Joh.1:11=>”Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.”
Judas 1:1-25 =>
Judas 1: 3-7=>”Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven

over de gemeenschappelijke zaligheid , werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de
heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot
dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van
onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en
onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren – u
weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte
verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht .
En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen
woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met
eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is
het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij
hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar
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als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige
vuur ondergaan.”
Judas 1:17-18=>”Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voor-

zegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u
gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun
eigen goddeloze begeerten wandelen.” (2 Petr.3:1-7)
Judas 1:20-21=>”Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en
bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht

de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus , tot het eeuwige
leven.”
Judas 1:24-25=>”Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te

bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote
vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker , zij heerlijkheid en
majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.”
Filipenzen 2:12-16=>”Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn
afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is
God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en
oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en
ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te

houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag
van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs
heb ingespannen.”
1 Thessalonicenzen 2:9-16=>”U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te
zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt. U bent getuige, en God,
hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft . Zo
weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een
vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die

u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid . Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God, hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord , maar (zoals
het werkelijk is) als Gods Woord , dat ook werkzaam is in u die gelooft.”
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Openbaring 19:13=>”En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij
Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en
voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn
hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die
niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt:

Het Woord van God .”

(Wauw!, wauw!!, wauw!!!)
Openbaring 22:12-21=>”En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om

aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn . Ik ben de Alfa, en de
Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij die
Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens,
en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten
bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de
afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb Mijn

engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te
getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende
Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort,
zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water
des levens nemen, voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van
de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal
God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand
afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen
van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek
geschreven zijn. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt : Ja, Ik kom
spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus
Christus zij met u allen. Amen.”
=>Wat zeggen deze teksten over Jezus Christus ?
=>Wat zeggen deze teksten over het WOORD ?
=>Wat betekent het voor mijn handel en wandel?
=>Hoe serieus neem ik het Woord van God?
=>Hoe word ik aangescherpt in mijn geloof?
=>Hoe word ik opgebouwd in mijn geloof?
=>Waar kan, wil en moet ik in verbeteren?
=>Hoe kunnen wij elkaar opbouwen in ons geloof?
=>Hoe helpen wij elkaar om ‘zowel apart als samen’ God gehoorzaam te zijn ?
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=>Redding en oordeel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!
=>Resumeer pagina 1-58 voor je zelf.
=>Denk terug aan alle opmerkingen en gesprekken tijdens de Bijbelstudies.
Hebreeën 1:1-3=>”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot
de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste
dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft
van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling
van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle
dingen draagt door Zijn krachtig woord , heeft, nadat Hij de reiniging
van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”
Hebreeën 11:1-3=>”Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers
hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat
de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God , en wel zo dat

de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is .”
Hebreeën 11:6=>”Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.
Want wie tot God komt,moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie
Hem zoeken.”

=>Wat hebben de bijbelteksten, de gesprekken, de herhalingen, de
bevestigingen en de ontdekkingen met jou gedaan?
=>Wat betekenen alle teksten voor de doctrine van redding?
=>Wat betekenen de teksten in het licht van de doctrine van het oordeel?

=>Volgende week kijken we verder.
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