ZEKERHEID
Hoe Kan Ik Zeker Zijn dat Ik een Kind van God Ben?

Wandelen met God

1
1 Johannes 5 9Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het
getuigenis van God, dat Hij van Zijn zoon getuigd heeft. 10Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in
zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet gelooft heeft in het getuigenis, dat
God getuigd heeft van Zijn Zoon. 11En dit is het getuigenis; God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in
Zijn Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.
13
Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 14En
dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort.
15
En indien wij weten, dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de gebeden verkregen hebben, die
wij van Hem hebben gebeden.
19
Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 20Doch wij weten, dat de Zoon van God
gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon
Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwig leven.
Onthoud: 1 Johannes 5:11-12
God’s kind zijn is iets waarvan u zeker kunt zijn. Het is niet gebasseerd op gevoelens, die niet altijd hetzelfde zullen
zijn. Soms zult u zich heel blij voelen, en soms niet zo best. Maar de zekerheid van redding is niet afhankelijk van
hoe u voelt. Het is gebasseerd op iets afhankelijker.
In deze les zult u de basis van deze zekerheid kennen. Moge uw verstand ingelicht en uw geloof gesterkd worden
door de Heilige Geest terwijl u deze les leest en bestudeerd.

Ik weet dat ik Gods kind ben
Door De beloften van Gods woord
1.

Lees Openbaring 3:20. Daar staat geschreven dat als we Christus uitnodigen om in ons hart te komen, dan
zal Hij binnenkomen.
Heeft u Hem gevraagd om in uw hart te komen?________
Waar is Christus nu?______________________________

2.

Lees Johannes 1:12
Wat worden zij, die Christus hebben aangenomen en in Hem geloven, volgens deze
tekst?___________________.
Heeft Jezus echt aangenomen en gelooft u in Hem?_____
Wiens kind bent u dan nu?_________________________

3.

Lees 1 Johannes 5:13

Hoe zeker kunnen wij zijn dat wij eeuwig leven hebben?_______________ _________________

Ik weet dat ik Gods kind ben door
de tegenwoordigheid en de getuigenis van de Heilige Geest
4.

5.

Lees 1 Johannes 3:24.
Hoe weten wij dat Christus in ons woont?_____________
______________________________________________
Lees Romeinen 8:16.
Hoe weten wij dat we God’s kinderen zijn?___________
______________________________________________

Ik wet dat ik Gods kind ben door
De veranderingen in hoe ik nu leef.
6.

Lees 1 Johannes 2:3-6
Op grond waarvan kan ik proclameren dat ik God ken?(vers
3)____________________________________
______________________________________________
Hoe kunnen wij bewijzen, als iemand zegt dat hij/zij God kent, als het waar is of niet?
Als wij beweren dat we God kennen, maar Zijn geboden niet gehoorzamen, wat zijn wij
dan?____________________________________________________

Ik weet dat ik Gods kind ben door
Hoe ik nu leef met anderen
7.

Lees 1 Johannes 3:14-15
Hoe weten wij dat van dood tot leven zijn gekomen?____________________
______________________________________________________________
Hoe noemde Johannes iemand die zijn broeder haatte?___________________
Heeft hij eeuwig leven?___________________________________________

Ik weet dat ik Gods kind ben door
Hoe ik nu leef in relatie met zonde
8.

Lees 1 Johannes 3:4-10.In deze verzen betekent het woord zonde bewuste zonden. Er wordt hier niet
gesproken over fouten die we maken?

Wat is zonde? (vers 4)_________________________________________
Wat kwam Jezus op aarde doen? (vers 5)__________________________
___________________________________________________________
Wat zei Johannes over de persoon die zondigt? (vers 6)
____________________________________________________________
Hoe kunnen wij weten dat iemand rechtvaardig is? (vers 7)_____________
____________________________________________________________
Tot wie behoort de persoon als die zondigt? (vers 8)___________________
_____________________________________________________________

Kan iemand het zondigen continueren en zeggen dat hij/zij geboren is uit God? (vers
9)__________________________________________________

Hoe herkennen wij de linderen van God en de kinderen van de
duivel?(vers10)_________________________________________
9.

Lees 1 Johannes 2:1
Waarom schreef Johannes over deze dingen?
________________________________________________________________________
______

10. Lees 1 Johannes 1:9
Wat moeten wij direct doen als we zondigen?_______________________________
Wat gebeurt er als we de zonde belijden aan
God?___________________________________
Als u iets doet waarvan u weet dat het verkeerd is en God misbehaagt, moet u het direct belijden aan God en Hem
om vergeving vragen. Vraag Hem u te helpen om te leren hoe u die verkeerde gewoonte achterwege kan laten en een
nieuw patroon van leven kan vormen. God wilt dat u een heilig leven lijdt, niet een leven van zonden.

Vragen voor dicussie
1.
2.
3.

What is het werk van de Heilige Geest ten aanzien van mijn zekerheid van redding?
Wat is het uiterlijke bewijs dat ik echt een kind van God ben geworden?
Kan ik proclameren een kind van God te zijn ?

Schrijf de te onthouden tekst op:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

