Christus in uw leven
God kennen

4
Van onze laatste studie:
-

Jezus was “Gods Zoon” – God leeft tussen ons
Jezus stierf om voor onze zonden te boeten
Hij stond op uit de doden door de kracht van de Geest
Hij geeft ons de Geest om in ons te wonen, zodat we wedergeboren kunnen zijn en meer op Hem gaan
lijken

U bent levend gemaakt in Christus
Efeziërs 2 1Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zondn, 2waarin gij vroeger gewandeld hebt
overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans
werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in
de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van de vlees en van de gedachten, en wij waren van nature,
evenzeer als de overigen, kinderen des toorns-, 4God echter die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde,
waarmede Hij ons heeft liefgehad, 5ons, hoewel wij dood waren door d overtredingen mede levend gemaakt met
Christus, - door genade zijt gij behouden.
Vragen:
Keuze vragen: (vink eerst één van de antwoorden aan√ en vul daarna de lijn in)
Waarom is de ddo van Jezus zo belangrijk voor ons?
o Omdat iedereen zal sterven
o Omdat nu onze zonden vergeven kunnen worden
o Omdat we op die dag Pasen vieren
Heeft u Jezus gevraagd om uw zonden te vergeven?
Waarom is het ontvangen van de Heilige Geest belangrijk voor ons?
o Omdat de Geest ons nieuwe kracht geeft om voor God te leven
o Omdat de Geest ons helpt zich goed te voelen
o Omdat de Geest niet gemaakt is uit vlees
De Geest van God ( de Heilige Geest) helpt ons om zondeloos te leven. Heeft u de Heilige Geest al uitgenodigd om
in uw leven te komen?________. U kunt het nu doen.
Eenvoudig gebed voor vergeving en om de Heilige Geest te ontvangen:
God ik weet dat U daar bent, en ik wil met U wandelen. Ik stel
mijn vertrouwen op U en Uw zoon, Jezus Christus. Kunt U mij,
als’t ublieft, vergeven van mijn zonden en kunt U mij Uw Heilige
Geest geven, opdat ik stop met zondigen. Dank U. Amen.

Gods Oplossing voor problemen van de Wereld
Heden ten dage heeft de wereld vele problemen omdat wij rebeleerden tegen de Schepper. Er zijn mensen vol van
zonde en boze geesten. Er zijn ziekten, leed en dood. Dit moet ons niet verbazen, omdat de wereld tegen de enige
echte God rebeleert.
God heeft ons een weg geschonken ter vergeving en Hij geeft ons nieuw leven door zijn Heilige Geest. Wat zou Hij
moeten doen met de boze geesten, de corruptie en het leed in deze wereld? Moet Hij elk probleem zien op te lossen?
Nee! Dat zou niet werken, omdat er dan nog zondige mensen en boze geesten zouden zijn die meer leed creeren.
God besloot een nieuwe, perecte wereld te maken voor hen die hem trouw volgen. Deze nieuwe wereld is de Hemel
en Jezus zal de koning zijn van de Hemel. Soms geneest Jezus ons in deze wereld, maar soms vraagt Hij dat we in
leed leven, om ons te beproeven en ons te reinigen voor de nieuwe wereld.
Johannes 14 1Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in mij. 2In het huis mijns Vaders zijn vele
woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3en wanneer Ik
heengegaan ben en u plaats bereidt heb, kom Ik weder en zal u to Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
2 petrus 3 13Wij verwachten echter naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont. 14Daarom, geliefden, beijert u in deze verwacting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.
Vragen:
Aangezien God zo machtig is, zal Hij ons altijd genezen als we ziek zijn?
o Nee, Hij geneest ons nooit
o Ja, Hij geneest ons altijd
o Soms geneest Hij, soms vraagt Hij om Hem te vertrouwen in leed
Gods geweldige oplossing voor leed is veel geweldiger dan wat de geesten zouden kunnen doen. Wat is Zijn
plan?_________________________________________.
Wat moest God doen om de wereld te scheppen?
o Tover kruiden mengen
o Spreken
De hemel zal een nieuwe wereld zijn zonder leed, tranen, honger of vrees. Het zal zijn voor hen die God liefhebben
en God zal tussen ons leven.
1 Petrus 4 12Geliefden laat de vuurgloed, die tot beproefing dient, u niet bevreemden, als of u iets vreemd
overkwame. 13Inteendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde
zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. 14Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt
gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 15Laat dus niemand uwer moeten lijden als
moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. 16Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich
niet, maar verheerlijke God onder die naam. 17Want het is nu tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het
bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 18En indien de
rechtvaardige ter nauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? 19Laten
derhalve ook zij die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goed
doende.

God Zegt Ons Om Te Kiezen
Als u hebt gekozen voor het accepteren van de gave van Christus en nieuw leven door zijn Heilige Geest, dan
verwacht Hij dat u Hem alleen dient en zich niet voor
Hem schaamt.
Lukas 9 26Want ee ieder, die zich voor Mij en voor Mijn woorden zal schamen voor hem zal de Zoon des mensen
Zich schamen, wanneer Hij komt in zij heerrlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen
Romeinen 10 9Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus heer is, en met uw art gelooft, dat God Hem uit de
doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. 10want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond

beleid men tot behoudinis. 11Imers het scriftwoord zegt : Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen.
Vragen:
Wat zeggen deze verzen ons dat God van Zijn volgelingen verwacht?
o Hij wilt dat we blij zijn
o Hij wilt dat we ons geloof geheim houden
o Hij wilt dat wij anderen zeggen dat we Jezus volgen
Noem iemand op die u over Jezus zou kunnen vertellen ______________________
Er zijn drie manieren om mensen te vertellen over Jezus. Door vanaf nu een beter leven te leven. Door te praten met
mensen. Door u te laten dopen in de naam van Jezus. Jezus zei dat dopen een belangrijk deel is van ons besluit om
Hem te volgen.
Matteüs 28 19Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen e doopt hen in de naam des Vaders en des
Zoons en des heiligen Geestes en leert hn onderhouden al wat ik u bevolen heb. 20En zie ik ben met u al de dagen tot
aan de voleinding der wereld.

Wat Is de Doop?
De doop is een ceremonie waaarbij de kerkleiders water gebruiken als symbool dat je reingewassen bent door Jezus
Christus en de Heilige Geest hebt ontvangen. Het water is maar een symbool van wat Jezus al gedaan heeft in uw
leven. Johannes, die met water doopte, maakte dit duidelijk.
Lukas 3 16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, Hij komt, die sterker is dan ik, wiens
schoenriem ik niet waardig ben los te maken die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
1 petrus 3 21Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar
een bede van een goed gewten tot God, door opstanding van Jezus Christus, 22die aan de rechterhands God is, naar
de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.
U zal de kerkleiders moeten vragen u te dopen, om de wereld te zeggen dat u Jezus volgt. Vraagt u hen als u eerst
een paar woorden mag zeggen, om uit te leggen wat er met u gebeurt is en hoe u van plan ben Jezus te volgen. In de
doop ceremonie zult u gevraagd worden naar voren te komen om uw keus om Jezus te volgen te beleiden. U zal dan
door een korte ceremonie, waar water gebruikt wordt om uw reiniging en nieuw leven te simboliseren, gaan.
Titus 3 4Maar toen de goedentierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen, 5heeft Hij, niet om
werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben,doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der
wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 6die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus
Christus onze Heiland.
Vragen:
Bent u klaar om te dopen?
 Heeft u Jezus gevraagd om uw zonden te vergeven?
 Heeft u de Heilige Geest gevraagd om in u te leven en u te bevrijden van uw zonden?
 Heeft u besloten u te keren van alle andere geesten?
Als uw antwoord op al deze vragen “ ja “ is bent u klaar. Vraag uw voorganger u te dopen in de van de Zoon, de
Vader en de Heilige Geest.

Overzicht

-

God vergeeft ons en schenkt ons zijn Heilige Geest
God maakt een nieuwe wereld voor hen die van Hem houden
Als u Hem kiest, zal hij u accepteren in de Hemel wanneer hij
terug komt met kracht
Hij heeft ons “ de doop” gegeven als symbool voor onze keus

Wilt u meer leren over Jesus?___________.

