Toen God kwam om Ons te Redden
God kennen

3
Van onze laatste studie:
-

God schiep engelen om Hem en de mensheid te dienen
Zonde verscheen toen één van de engelen trots werd en andere engelen leidde in rebellie
De mensheid koos ook om te zondigen door God niet te gehoorzamen
Wij hebben de keus naar God te wederkeren en stoppen met zondigen
Gods engelen zijn veel sterker dan boze geesten

Ons heel leven lang zijn wij voor de gek gehouden door deze boze geest, Satan. Hij wilt niet dat we God kennen of
van God te weten.
Maar God wilt dat we de waarheid weten. Hij houdt van ons en wilt het goede voor ons. hoe zou Hij ’t ons vertellen,
als satan bezig was met leugens verspreiden? Hij deed ’t door zelf op aarde te komen. De Geest van God verenigde
zich met een baby en groeide op en werd een man genaamd Jezus Christus. ( Soms wordt Hij ook “ het woord”
genoemd, omdat Hij Gods wijze om tot ons te spreken.)

God kwam op aarde
Johannes 1 1In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in het
beginne bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden.
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Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11Hij kwam tot het
zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen Gods te worden , hun, die in Zijn naam geloven; 13die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes,
noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
14

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
Vragen:
Keuze vragen: (vink eerst één van de antwoorden aan√ en vul daarna de lijn in)
Hoe besloot God ons te zeggen dat Hij van ons houdt?
Door een leraar te zenden
Door ons een boek te zenden
Door een mens te worden en tussen ons te leven
God deed alle drie. Kunt u verklaren wanneer Hij de leraar en het boek zond?
_____________________________________________________________________.
Welke leugens heeft Satan u verteld over God, de schepping en de geesten?
-_____________________________________________________________________.
-_____________________________________________________________________.
-_____________________________________________________________________.

Jezus Christus stierf voor onze zonden
God kwam niet alleen om met ons te leven. Hij kwam voor onze zonden boeten. Hoe zou Hij dat doen?
Romeinen 5 8God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons
gestorven is.
Johannes 3 16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.
Vragen:
Hoe kunnen we vergeven worden voor onze zonden ?
o Door te geloven in Jezus Christus
o Door te doen als of we niets verkeerd hebben gedaan
o Door wat te betalen voor onze zonden
Wat deed Jezus om voor onze zonden te boeten?______________________________.
MAAR, hoe kan de dood van Jezus voor mijn zonden boeten?
Stelt u zich dit verhaal voor
Er was een goede rechter. Hij was een heel eerlijke rechter. Altijd
nam hij de eerlijke beslissingen. Maar op een dag had hij een heel
moeilijke zaak. Er werd een jonge vrouw voor hem gebracht. Deze
vrouw werd beschuldigd van het “ te snel rijden” van haar auto. Het
was duidelijk dat ze schuldig was en ze gaf ook toe schuldig te zijn.
Vragen:
Waar is Jezus vandaag?
o Hij is nog steeds dood in een graf.
o Hij leeft en Zijn volgelingen hebben Hem gezien
o Wij weten niet waar Hij is
Als Hij vandaag bij u kwam, zou u Hem verwelkomen?_________________________.
Romeinen 8 11En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die
Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u
woont.
Hij leeft in ons door Zijn Geest. Hij maakt ons tot nieuwe mensen, bijna alsof wij opnieuw geboren zijn.
Johannes 3 3Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren
wordt, kan hij het Koningkrijks Gods niet zien.
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Nikodemus zeide tot Hem: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in
de moederschoot ingaan en geboren worden?
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Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is geest.
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Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb: Gij lieden miet wederom geboren worden.
Vragen:
Wat gebeurt er als de Geest van Jezus in ons woont?
o We hebben nieuwe kracht om te stoppen met zondigen
o Hij onderwijst ons de waarheid van God
o Hij zegt ons, als we iets verkeerd doen.

Dat was een strikvraag, want al de antwoorden zijn juist. Hoe noemt johannes het wanneer u de Heilige Geest
ontvangt?_______________________________________.
Romeinen 8 9Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont.
Indien iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Overzicht

Jezus Christus was God’s zoon- God leeft tussen ons
Jezus kwam om ons te bewijzen hoeveel God ons liefheeft, en
Hij stierf om voor onze zonden te boeten.
Hij kwam terug om te leven door de Geest
Hij geeft ons de Geest om in ons te wonen, zodat we wederom
geboren kunnen worden en op Hem beginnen te lijken

