VOOR DE LEIDING

Bijbelse
woorden

Roeping • Verkiezing
Wedergeboorte • Genade
Vergeving
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HANDREIKING -16

Voorwoord
Bijbelse kernwoorden: het zijn stuk voor stuk onderwerpen waarover veel te lezen is. Bij de verschillende schetsen is dan ook voldoende literatuur te vinden over het
onderwerp. Het zal je veel tijd kosten als je het allemaal
wilt lezen, maar het is zeker de moeite waard. Je kunt het
ook voor jezelf gebruiken in je ‘stille tijd’. Het is goed je
goed te verdiepen in het onderwerp. Het zal zijn vrucht
afwerpen op de verenigingsavond.
Dit boekje is speciaal voor de leiding geschreven. Het
wordt ook wel eens meegegeven aan de leden als hulp
voor het maken van het onderwerp. Dat raden we je af.
Het niveau is niet voor die leeftijd. Sommige dingen zijn
bedoeld als extra informatie voor jou, maar niet altijd
geschikt om door te geven. Anders zien de jongeren door
de bomen het bos niet meer. In de beperking toont zich
de meester.
Overigens zijn deze schetsen met name geschikt voor de
+14 jongeren. Daarnaast is het aan te raden om ze niet
allemaal achter elkaar te behandelen, maar om er het hele
seizoen mee bezig te zijn, door bijvoorbeeld elke maand
een bijbels woord te behandelen.
In de vragen bij de schets zit een zekere opbouw. Je kunt
niet zomaar vragen verdelen over groepen of vragen weglaten. Bekijk dat goed van te voren. Bij de stellingen kun
je wel een keus maken.
We hopen en bidden dat het voorbereiden voor jezelf tot
zegen is, en dat je zo ook weer kunt uitdelen aan de jongeren. Opdat zij leren hun geloof en hoop op God te stellen.

Commissie Handreiking -16
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Schets 1

Roeping

Roeping is een schakel in de orde van het heil. De heilsorde is de weg waarlangs de Heilige Geest ons het heil
deelachtig maakt. De volgende schakels worden onderscheiden:
• roeping
• wedergeboorte
• geloof
• rechtvaardiging
• bekering
• heiliging
• verheerlijking
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Wat is roeping?
Een ernstige en welmenende nodiging van God aan zondaren, om deel te ontvangen aan de verlossing, die in
Christus is. God roept om door Christus verzoening met
God te ontvangen.
Iedereen die met het evangelie in aanraking komt, wordt
geroepen. God roept niet ontdekte zondaars, of berouwvolle zondaars. Hij roept zondaars waar niets van deugt,
zondaars die niets hebben hen helemaal niets aan te bieden hebben.
Iedere keer als we de Bijbel lezen, naar de preek luisteren
worden we geroepen.
Als God roept is dat ernstig en welgemeend. God wil dat
de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft aan hen die tot
Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. (D.L. 3 en 4, 8)
Als mensen niet komen, is dat niet de schuld van het evangelie, noch van Christus, noch van God. Het is de schuld
van de hen, die geroepen worden.
De roeping is welgemeend, daarom stelt de afwijzing
schuldig. Sommigen zijn zorgeloos en nemen het woord
des levens niet aan. Anderen nemen het wel aan, maar
niet in het binnenste van hun hart. Ze zijn dan voor korte
tijd blij, maar ze vallen weer af. Weer anderen laten het
zaad van het Woord verstikken door drukke bezigheden
en het plezier van de werdeld. (D.L. 3 en 4, 9)
Dit blijkt ook duidelijk uit de gelijkenis van het grote

Avondmaal. Allen worden geroepen. Er is echter één man
zonder bruiloftskleed. Dat hij met vuile kleren kwam was
niet erg, maar wel dat hij geen bruilofskleed aantrok, dat
hij zomaar gratis kon krijgen.
Als mensen wel komen en geloven is dat het werk van
God. Hij heeft geroepen en genade gegeven.
Roeping en verkiezing vallen niet samen. De roeping,
zoals in de gelijkenis, gaat voorop. Men kan alleen vanuit
de afloop tot de verkiezing concluderen. (Beknopte
Gereformeerde Dogmatiek)
Wat heeft God bewogen om gevallen zondaren te roepen?
Het begint al in Gen. 3, waar God Adam roept. Als God
nooit had geroepen, was dat rechtvaardig geweest. Maar
God wil genade verheerlijken in gevallen mensen. De rede
dat God roept, ligt in God Zelf.
Er zijn veel voorbeelden te noemen van het roepen van
God:
God roept Adam, Abraham.
Jes. 55 “O alle dorstigen, komt tot de wateren
Ezechiël “Zo waarachtig als Ik leef, streekt de Heere
HEERE, zo Ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar
daarin heb ik lust, dat de goddeloze zcih bekeren van zijn
weg en leve.” (God zweert bij Zichzelf)
In het N.T. roept de Heere Jezus steeds weer op om tot
Hem te komen.
Vragen
1. Ga uit uw land, uit uw maagschap (familie) en uit uws
vaders huis.
2. Hij leefde daar in stamverband. De familie was daar
veel belangrijker als bij ons. Ook werd hij weggeroepen
van de goden die hij diende om de Enige Ware God te
volgen. Bovendien wist hij niet waarheen, dan alleen
“het land dat Ik u wijzen zal.” Daar was veel geloof voor
nodig.
3. Zie het leesstukje over de afgoden. (boven vraag 1)
4. God wil Abram tot een groot volk maken en hem zegenen. In die zegen zullen alle volken van de aarde delen.
Uit dat volk zal de Verlosser geboren worden. Door
Hem kunnen Jood en heiden zalig worden.
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5. Ik zal u het land wijzen. Ik zal u tot een groot volk
maken. Ik zal u zegenen.
6. God spreekt niet meer hoorbaar. Dat is ook niet nodig.
Wij hebben het complete Woord van God, waarin alles
staat wat we weten moeten. Daardoor spreekt God tot
ons. Ook als het Woord wordt uitgelegd, bv. in de
preek. Zo kunnen we Gods stem horen. Daar moeten
we wel tijd voor nemen, om rustig te kunnen luisteren.
Als we God oprecht iets vragen, geeft Hij ook antwoord. “Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft.”
7. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven.
… die tot Mij komt, zal geenszins hongeren.
… die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke.
8. Muziek, leuke jongens of meisjes, geld, ….. Het kan
voor iedereen wat anders zijn.
Stellingen
• Ook al zullen we dat niet openlijk zeggen, we denken
toch wel dat godsdienstige jongeren/ mensen een
streepje voor hebben bij God. We zijn toch wel wat
beter dan een junk, een verslaafde en een crimineel.
God roept iedereen die het evangelie hoort. Daarin is
geen onderscheid. God wil dat al die geroepen worden
ook komen. Een mooi voorbeeld daarvan is de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Het is wel zo, dat jongeren die in de kerk opgroeien het grote voorrecht hebben dat ze telkens geroepen worden.
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• Door de doop heeft God nog eens extra onderstreept
dat Zijn roeping welgemeend is. Het zijn in de kring
van het verbond legt een nog grotere verantwoordelijkheid bij het ongehoorzaam zijn aan die roeping.
• Hoe kun je van het leven genieten zonder God? Je hebt
in dat geval geen goed beeld van wat leven is. Als je
God kent, ga je pas echt genieten. Anders, maar wel
beter. Stel niet uit te om komen, je krijgt er nieuw leven

door. Bovendien weet je niet hoeveel tijd je krijgt om
het nog uit te stellen. Je eeuwige toekomst staat op het
spel.
Puzzel
Geroepen tot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gemeenschap van Christus
één hoop
vrede
vrijheid
één lichaam
eeuwige leven
Gods koninkrijk en heerlijkheid
heiligmaking
lijden
beërven van de zegen

“O alle gij dorstigen komt tot de wateren.”Jes. 55:1
Boeken
Beknopte Gereformeerde Dogmatiek - J. van Genderen en
W.H. Velema, Kok, Kampen, 1992
R. van Kooten - Aan Zijn voeten, Groen, Leiden, 1993
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Schets 2

Uitverkiezing

Uitverkiezing is een moeilijk onderwerp. Het is belangrijk
dat je voor jezelf over verschillende aspecten goed hebt
nagedacht en je een mening hebt gevormd. Jongeren kunnen met vragen komen en als je zelf nog bepaalde problemen hebt m.b.t. dit onderwerp kun je niet goed leiding
geven.
Een bron van informatie zijn de Dordtse Leerregels.
Hierover is een goed leesbaar boek geschreven door ds. C.
den Boer - Om ’t eeuwig welbehagen. Het is zondermeer
verrijkend om het te lezen. Om een beeld te geven hierbij
wat citaten:
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Als ’t over de uitverkiezing gaat, moeten we niet boven
in de wolken vliegen om in Gods Raad in te blikken. Wij
kunnen niet regelrecht in de zon kijken zonder onmiddellijk verblind te raken. Zo kunnnen we ook niet in het
leerstuk van de uitverkiezing kijken. Om op de berg te
komen, moeten we in het dal beginnen, laag bij de
grond. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben .. Alle mensen. Daar hoor ik ook bij.
De weg naar de hoogte der verkiezing begint hieronder,
in dit dal. Daar, waar wij alle rechten verspeeld hebben.
Als wij daar niet beginnen, blijven we altijd tobben met
de vraag, hoe God die toch liefde is, zoveel mensen kan
laten verloren gaan. Begin in dit dal der zelfvernedering.
Buig onder het oordeel van God.
…
Het wonder is zo groot, dat God Zijn schepping na haal
val niet heeft losgelaten. God heeft in Christus, Zijn
Zoon, een mogelijkheid van zalig worden gesteld.
…
Begin zo. Begin onder in het dal. Juist omdat het geloof
een gave Gods is, juist daarom is het mogelijk voor u.
Als we met een verkiezende God van doen hebben (en
zo is het), dan hebben we niet met een karige God van
doen. Dat is nl. dezelfde God als die in Zijn Woord
betuigt:”Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig… De
God des verbonds.

Een citaat uit Open Vensters , geschreven door Theo
Visser,
Het probleem bij het nadenken over de uitverkiezing ligt
in de schijnbare tegenstrijdigheid tussen twee waarheden. Wij noemen dat ook wel een antinomie. Een antinomie ontstaat als twee principes, die niet met elkaar te
verenigen lijken, maar die beide onmisbaar zijn, naast
elkaar bestaan. Beiden rusten ze op een duidelijke en
deugdelijke bewijsvoering. Maar voor ons is het niet
mogelijk in te zien hoe die twee met elkaar in overeenstemming te brengen zouden zijn. Je begrijpt dat het
hier gaat om de goddelijke soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens.
Hoe moeten we hier nu mee omgaan? Benadrukken we
het een ten koste van het ander; laten we ons bevattingsvermogen heersen over de bijbelse gegevens? Of
wijten we de schijnbare tegenstrijdigheid aan het tekort
schieten van ons verstand? Dan aanvaarden we dat deze
zaken elkaar aanvullen op een manier die wij niet begrijpen kunnen. Wie hier bezwaren tegen heeft, moet leren
dat hij als mens en zondaar niet het minste recht heeft
om op Gods openbaring kritiek te hebben. Schepselen
zijn niet gerechtigd om bezwaren tegen hun Schepper te
hebben. Laten we eerlijk zijn, ons verstand houdt daar
niet van. Het is fijner alles te kunnen verklaren.
In Efeze 1 lezen we over de uitverkiezing. Hier wordt het
gebruikt als troost. “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in
Hem …” Zij is voor de gelovige de diepste grond voor de
heilszekerheid. Het is helemaal verbonden met Christus.
Het doel van de uitverkiezing staat ook in deze tekst, nl.
“opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in
de liefde.” De grond voor de uitverkiezing is het welbehagen van God. (Ef. 1:9)
De uitverkiezing mogen we niet als uitgangspunt nemen.
We mogen niet uitgaan van Gods verborgen wil, maar
alleen van Zijn geopenbaarde wil. De beloften van God
moeten ons uitgangspunt zijn en we moeten op de verantwoordelijkheid van de mens wijzen.
De D.L. beginnen in het eerste artikel over de ellende
van alle mensen. Meteen daarop volgt een artikel over
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de evangelieprediking. Daarna gaat het over de uitwerking: mensen komen tot geloof; anderen komen niet tot
geloof. Dan wordt verteld dat geloven mogelijk is door
de uitverkiezing. Dus: er wordt niet gepreekt omdat er
een uitverkiezing is en er uitverkorenen bekeerd moeten
worden. (Dan had God wel een protocol met de namen
kunnen geven.)
Gods raad staat boven de uitverkiezing. Dat is er een
onderdeel van. Het is naar Gods raad dat mensen nu het
Woord van God horen.
C.G.Vreugdenhil
- Alles uit Hem - Leiden, Groen en zoon, 1990.
God heeft de genademiddelen mede besloten in Zijn verkiezing.
God wacht niet tot wij Hem kiezen, want dan zou Hij
lang moeten wachten. Hij verkiest. In Hem ligt de oorzaak van de zaligheid van Gods kinderen.
Er gaat niemand verloren omdat hij niet uitverkoren is.
Als we verloren gaan is het omdat we op Gods welmenende roepstem in het evangelie geen acht hebben
gegeven.
G. Boer - Door het geloof,
Buyten en Schipperheyn, A’dam, 1975.
Boeken
Beknopte Gereformeerde Dogmatiek - J. van Genderen en
W.H. Velema, Kok, Kampen, 1992
R. van Kooten - Aan Zijn voeten, Groen, Leiden, 1993
Vragen
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Doel van de schets is, te laten zien, dat Ezau zelf verantwoordelijk is voor zijn daden en dat Jakob alleen uit genade zalig kan worden. Er is geen aanzien des persoons bij
God.
1. Gen. 25:23 Voor de geboorte als de kinderen samen
stieten, vraagt Rebekka aan de Heere wat dat betekent.
Rom.9:10.

2. a. Rebekka is het er mee eens. Ze denkt wel dat ze God
moet helpen om het in vervulling te brengen. Dat is te
lezen in de volgende hoofdstukken.
b. Izak is het er misschien eerst wel mee eens geweest.
In vers 28 lezen we van hem dat hij Ezau meer liefhad,
omdat het wildbraad naar zijn mond was. In hoofdstuk
27 is Izak van plan om Ezau de eerstgeboorte-zegen te
geven. Izak had uit zijn eigen leven kunnen weten, dat
God iemand uitkiest om die zegen te geven. Niet
Ismaël, maar Izak kreeg de grote zegen.
3. Ezau geeft voor voedsel het recht van zijn eerstgeboorte weg. Hebr. 12:16. Hieruit blijkt dat hij zeer
onverschillig is in de dingen van God.
4. Hij trouwt met heidense vrouwen.
5. Ezau werd verworpen door Izak, omdat hij de eerstgeboren zegen niet kreeg. Hij vond geen plaats van
berouw bij zijn vader Izak, om hem alsnog de zegen te
geven. Ezau had zelf geen berouw van zijn daad. Dit
blijkt wel uit het feit dat hij Jakob direct zocht te doden.
6. liegen – ik ben Ezau
bedriegen – omdat hij nu de zegen krijgt
ongeloof – hij wachtte niet op God
Opdracht
Aan de hand van deze opdracht kunnen alle vragen die
bij dit onderwerp aan bod komen besproken worden. In
de antwoorden bij de casus zitten allemaal goede elementen. Ik vind het niet juist om hier verkeerde antwoorden te geven. Het is een onderwerp waarbij we snel
scheef gaan. Daarom zijn de antwoorden ook richtinggevend.
Puzzel
1.
2.
3.
4.

Saul
David
Israël
Levi
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5.
6.
7.
8.
9.

Jeremia
Mozes
Levi
Simon en Andreas
Jakobus en Johannes

Antwoord: Verkiezing
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Schets 3 Wedergeboorte
Over wedergeboorte wordt in de Bijbel op drie manieren
gesproken;
1. wedergeboorte in engere zin: de schenking van het
nieuwe leven
2. wedergeboorte in ruimere zin: de openbaring van dat
nieuwe leven of de bekering
3. wedergeboorte in de allerruimste zin: de vernieuwing
van hemel en aarde
In de schets gaat het alleen over wedergeboorte in engere
zin. Het is de daad van God in een mens, waardoor Hij
hem van geestelijk dood levend maakt. Het woord ‘wedergeboorte’ in deze betekenis komt niet zo vaak voor in de
Bijbel. De inhoud wel. Er worden ook andere formuleringen gebruikt, zoals ‘uit God geboren zijn’
Wedergeboorte hoort bij de orde des heils, dat is e weg
langs welke de Heilige Geest ons het heil deelachtig
maakt. Daarin worden de volgende schakels onderscheiden:
roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking.
In de D.L. 3 en 4, 12 wordt verteld wat er in de wedergeboorte gebeurd:
• het hart wordt vernieuwd
• het verstand wordt verlicht
• de wil wordt omgebogen
• onze wandel wordt geheiligd
De Heilige Geest werkt de wedergeboorte door middel van
het Woord, in de prediking en in het persoonlijk lezen van
de Bijbel. (1 Petr.1:23 en 25) De wedergeboorte komt
openbaar in de vruchten: geloof en bekering.
Hoe ervaar je dit?
Er komt een ingrijpende verandering in je leven. Je denken wordt anders. De dingen waar je zin in had, komen op
een andere plaats of je zoekt het niet meer. Het gaat nu
om God en om de gemeenschap met God. Je ziet de dingen van het koninkrijk van God in hun werkelijke waarde.
Je betreurt de tijd dat je de zonden hebt gediend. Je gaat

11

naar het Woord luisteren. Je krijgt een biddend leven. Het
hoogste geluk zou dan voor je zijn dat het weer goed mag
komen tussen God en jou.
Boeken
C.G.Vreugdenhil- Alles uit Hem blz. 40-51, Groen, Leiden,
1990
D. Rietdijk - Woorden uit het Woord, Groen, Leiden, 1991
J.C.Ryle - Johannes, bijbels dagboek, Groen, Leiden, 1991
J. van Genderen en W.H. Velema - Beknopte
Gereformeerde Dogmatiek, Kok, Kampen, 1992
Vragen
1. Wedergeboorte
2. Wedergeboorte:
• uit God geboren
• levend gemaakt
• besnijden van het hart
• rein hart/ vaste geest
• wet in het hart schrijven
• uit Hem geboren is
• uit God geboren
Met opzet is hier de opdracht om er O.T. of N.T. bij te zetten, zodat ze wel even naar de schriftplaats moeten kijken. Zelf de tekst op laten zoeken had ook gekund.
3. Staat in het begin “… zodat wij in het rijk van God niet
kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden.
4. Met het voorbeeld van de wind.
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5. Door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
Dat betekent dus dat we God moeten zoeken in Zijn
Woord. Door daarin biddend te lezen wil God de wedergeboorte werken.
6. Als de tempelpolitie gestuurd is om Jezus gevangen te
nemen, maar niet durft, wordt er over Jezus veroordelend gesproken in het Sanhedrin. Nicodemus neemt het
voor Jezus op.”We moeten eerst naar Jezus luisteren en
Hem begrijpen, voordat we Hem kunnen veroordelen.”
Dan wordt Nicodemus verachtelijk toegevoegd: Zijt gij

ook uit Galilea? Later draagt Nicodemus zorg voor het
lichaam van Jezus, als Hij gestorven is.
Stellingen
• Als je wedergeboren bent, is je wil veranderd. Dan wil
je juist graag tot eer van God gaan leven en strijd je
tegen de zonde. Je leeft of het van jezelf afhangt, en je
weet dat je alleen uit genade zalig wordt.
• Juist in het doopformulier staat dat we wedergeboren
moeten worden, en zoals we geboren zijn, in het rijk
van God niet kunnen komen. Er wordt helaas vaak wel
zo over gedacht als in de stelling. Men denkt dat een
godsdienstige opknapbeurt wel voldoende is, terwijl er
iets radicaal moet veranderen. Laten we bij het begin
beginnen. Eerst is wedergeboorte nodig. Een kracht
buiten ons is nodig om ons te veranderen. We moeten
van dood levend worden. De doop is wel een pleitgrond. Daarin belooft God de wedergeboorte te willen
schenken, opdat we in een nieuw goedzalig leven zouden wandelen.
• Je kunt het weten. Zie D.L.
- geloof in Jezus, daarna droefheid over de zonde
- Liefde tot medegelovigen 1 Joh. 4:7
- strijd tegen de zonde 1 Petr.2 : 1,2
- persoonlijk gebedsleven.
Puzzel
Herschep mijn hart en reinig Gij, o Heer. (Ps. 51:5)
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Schets 4

Genade

Genade is een eigenschap van God. Het is de goedheid
van God, waardoor Hij zonder van de waardigheid van de
mens, aan hem weldoet.
We onderscheiden:
- algemene genade, dit betreft alle mensen. We hebben
niets verdiend door onze zonde (ook de erfzonde)
zodat alles wat we krijgen genade is, bv. voedsel en
woning. Het is door Christus verdiend.
- bijzondere genade, dit betreft alleen degenen die geloven. Dan vergeeft God de schuld, en verlost Hij van de
straf.

14

God openbaart Zich meteen na de zondeval als een God
van genade. Hij komt tot Adam met de moederbelofte. Het
genadeverbond richt God op met Abraham. Het is Gods
verbond met de gelovigen en hun kinderen, waarin Hij
onder verplichting van geloof en bekering alle heil schenkt
door Christus, de Middelaar van het verbond. Door de
komst van Christus is het tot alle andere volken uitgebreid. Het teken en zegel is nu de doop.
Het genadeverbond gaat van God uit. De HEERE belooft in
dit verbond:
• dat de Vader ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt;
• dat de Zoon ons wast in Zijn bloed van alle zonden;
• dat de Heilige Geest verzegelt dat Hij in ons wonen en
ons tot lidmaten van Christus heiligen wil.
Deze beloften moeten vervuld worden in ons leven, als we
zalig willen worden. In de weg van het onderzoek van
Gods Woord en het gebed (de genademiddelen) wil God
deze beloften vervullen. “Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo
gij ’t smeekt, mild en overvloedig.”
C.H. Spurgeon - Alles uit genade, Franeker, over “Uit
genade zijt gij zalig geworden, door het geloof.“ (Ef. 2:8)
Genade is de bron van onze zaligheid. Omdat God genadig is, hebben zondige mensen vergeving ontvangen.
Het is niet om iets in hen, maar door de grenzeloze lief-

de en goedheid van God. Deze bron van genade is ontzaglijk ruiem en diep. Net als de andere eigenschappen
van God is ze oneindig, onbegrensd. Het geloof is alleen
maar het kanaal. De genade is de bron en de stroom.
Het geloof is als de waterleiding waardoor de genade
vloeit om dorstende mensen te laven. De waterleiding
moet wel in orde zijn om de stroom te geleiden. Toch …
de kracht ligt in Gods genade, niet in ons geloof.
Boeken
C.H. Spurgeon - Alles uit genade, Franeker,
J. van Genderen en W.H. Velema - Beknopte
Gereformeerde Dogmatiek, Kok, Kampen, 1992
R. van Kooten - Aan Zijn voeten, Groen, Leiden, 1993
Vragen
Probeer evt. wat dieper door te vragen bij de antwoorden. Dit kan door evt. een tegen positie in te nemen,
waardoor je antwoorden uitlokt.
1. Hij vraagt niets, zegt alleen wat. Hij dankt God voor
zichzelf.
2. De tollenaar vraagt om genade.
3. Dit is een teken van berouw, zoals je zegt dat je jezelf
wel voor je hoofd kan slaan omdat je iets doms gedaan
hebt.
4. Hij noemt zijn goede werken en hij bidt rechtopstaand
en vooraan in de tempel voor iedereen zichtbaar. Dat is
op zichzelf niet verkeerd, maar het toont zijn houding.
5. Hij staat van verre en durft zelfs zijn ogen niet op te
heffen.
6. Hij ontvangt vergeving, want hij gaat gerechtvaardigd
naar zijn huis. Als je rechtvaardig ben voor God, is het
alsof je geen zonde hebt gedaan.
7. We bidden normaal geknield. Dit is een houding die
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min of meer voor het gebed ‘gereserveerd’ is. Staand
bidden was in het Oosten gebruikelijk en in veel van
onze kerken ook i.i.g. voor de ambtsdragers. Bidden is
spreken met God en dat kan altijd en overal. Toch is je
houding niet onbelangrijk. Er mag iets van ontzag voor
God uit blijken.
8. Dit is verschillend. Je kunt aangeven dat het goed is om
God ’s morgens om bewaring voor zonden te vragen en
’s avonds om vergeving.
9. Persoonlijk. Wellicht ken je als leidinggevende zelf een
indrukwekkend verhaal over hoe God ook in onze tijd
gebeden verhoord. In verschillende boeken wordt er
ook over geschreven. Je kunt er dus goed iets bij zoeken en dat voorlezen. Het maakt vaak wel indruk.
Stellingen
Als je wacht tot je tijd hebt, komt er nooit wat van. Je zult
merken, dat als je het doet, je er geen nadeel van ondervindt voor je huiswerk. God zegent dat.
Wij zijn eerder geneigd zelf ergens voor te werken en het
zo te verdienen. Dat zit ons in het bloed. Dat zie je ook
steeds weer in de Bijbel. Het is dus heel moeilijk, maar wel
de enige manier om gered te worden.
Puzzel
Wees mij genadig, …
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…en hoor mijn gebed
…HEERE, want ik ben verzwakt.
...HEERE, zie mijn ellende aan.
…want ik ben eenzaam en ellendig.
...en antwoord mij. (de a moet 3 keer)
…HEERE wees mij een Helper.
…HEERE want mij is bange.
…genees mijn ziel/ en richt mij op.
…o God, naar Uw goedertierenheid.
…o God, want de mens zoekt mij op te slokken.
…want mijn ziel betrouwt op U.
…want ik roep tot U de ganse dag.
…naar Uw toezegging.

Oplossing: Wees mij zondaar genadig.

Schets 5

Vergeving

Er is voor gekozen om vooral over de vergeving t.o.v. God
te vertellen. Het vergeven van anderen is een heel breed
onderwerp waarover je apart wel een schets kunt schrijven.
In de Bijbel openbaart God Zich als de God Die zonden
vergeeft. Ex.34:7 “Die de ongerechtigheid en zonden vergeeft.” We lezen het heel bijzonder als God juist de wet
heeft gegeven en het volk Israël gaat bidden voor het gouden kalf. Dit is een pleitgrond voor Mozes. Num.15:26 en
Ex.34:9.
In het gebed van Salomo en Daniël lezen we ook over vergeving.
In de volgende psalmen komt het aan de orde: 25, 32, 86,
99, 103, 130, Lofzang van Maria.
In Jesaja 33:24 lezen we dat in de eeuwige heerlijkheid
een volk woont dat vergeving van zonden heeft.
In het N.T. lezen we in het ‘Onze Vader’: en vergeef ons …
In de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we de vergeving der zonden. Zie ook de uitleg van de H.C. vraag 56
en 126.
De Heere Jezus bidt aan het kruis: Vergeef het hun want
ze weten niet wat ze doen. Stefanus vertoont bij zijn sterven daarin het beeld van de Heere Jezus.
In 1 Joh. 1 gaat het over belijden van zonden. Dan zal vergeven worden.
In de zendingsopdracht van de Heere Jezus wordt v.
nadrukkelijk genoemd:… En prediken bekering en vergeving der zonden.
De volgende vragen zijn goed als richtlijn om er zelf over
na te denken:
• Wat is vergeving?
• Wat heb ik verkeerd gedaan?
• Tegen wie?
• Wie moet vergeven?
• Kan dat zomaar? Ziet God de zonden door de vingers?
• God is rechtvaardig. Hoe moet het dan?
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Uit: J.C.Ryle, Het hart van het christelijk geloof, GroenLeiden, 1991
Vergeving is noodzakelijk.
Alle mensen hebben vergeving nodig. We worden als zondaar geboren. Als we geen vergeving ontvangen gaan we
voor eeuwig verloren.
Er is niemand die goed doet, ook niet een (Ps. 14:3 en
Rom. 3) Zonde is verontreiniging, schuld, last. De eerste
stap op weg naar de hemel is, dat we zien dat we de hel
verdienen. Overdenk uw zonden in gedachten, woorden
en werken eens van één dag, zoals God dat ziet. Bidt met
Job:”Maak mijn zonden mij bekend.”
Hoe krijgt u vergeving?
De predikant kan het niet geven. Hij kan wel de weg wijzen. Je moet zelf die weg gaan. De weg is: vetrouw op
Jezus Christus als je Zaligmaker. Rust alleen daarop. (niet
op eigen werken; ook niet gedeeltelijk)
De eerste vereiste is dus geloof. Niet kennis of heiligheid.
Dit zijn vruchten van geloof. Die komen niet het eerst.
Vergeving is de kern van het evangelie. Toen de
Hernhutters in Groenland preekten, kwam er geen vrucht
toen ze alleen over de zondeval vertelden, maar pas toen
ze over vergeving preekten.
Aanmoediging aan hen die vergeving zoeken.
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Vergeving is:
• groot en zeer uitgestrekt. Jes. 1:18/ 1 Joh.1:7
• -volledig en compleet. Ps. 103:12
• vrij en onvoorwaardelijk
• een aangeboden vergeving. Jes. 55:1
• een gewillige vergeving. God is gewilleger te vergeven
dan wij zijn om het te ontvangen.
• een beproefde vergeving. Een oude weg die velen voor
ons gegaan zijn.
• een vergeving die tegenwoordig is. Je ontvang direkt.
• een eeuwige vergeving.
Er zijn teveel mensen die denken dat ze vergeving hebben
ontvangen, terwijl dat nergens uit blijkt. Ook zijn er mensen die van zichzelf niet kunnen geloven dat hun zonden

vergeven zijn, terwijl duidelijk is dat ze op weg zijn naar
de hemel.
Waaraan is vergeving te herkennen?
a. haten van de zonde.
b. liefhebben van Christus. De dienst waarin Christus het
meest verheerlijkt wordt, verheugt hen het meest. De
mensen tot wie zij zich het meest aangetrokken voelen
zijn zij in wie iets van Christus zichtbaar wordt.
c. nederigheid
d. grootste verlangen is om Hem te behagen Die hen
gered heeft.
e. vergevingsgezindheid. Zij bedenken hoe God hen om
Christus’ wil heeft vergeven en proberen hetzelfde te
doen bij medemensen.
Onderzoek uzelf of u vergeving ontvangen hebt.
Boeken
J. van Genderen en W.H. Velema - Beknopte
Gereformeerde Dogmatiek, Kok, Kampen, 1992
R. van Kooten - Aan Zijn voeten, Groen, Leiden, 1993
Vragen
Het verhaal.
a. De Christenreis van John Bunyan.
b. Het zondepak
c. Als hij op het kruis ziet.
d. Je zonden verdwijnen, worden vergeven, door het
geloof in de Heere Jezus. ‘Op het kruis zien’ wil zeggen dat je je vergeving alleen verwacht van dit offer
van de Heere Jezus.
Spoor de jongeren aan om dit boek, in een versie die voor
hen begrijpelijk is, te lezen. Het is na de Bijbel één van de
meest gelezen boeken ter wereld!
1. Hij vergeeft zijn zonden. Hij zorgt eerst voor zijn ziel,
dan voor zijn lichaam.
Extra om over door te praten: Zijn je zonden zo erg dat
ze vergeven moeten worden? Zou zo’n verlamde man
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nu zoveel zonden hebben? Hij kon niets doen.
Dit kun je illustreren met het voorbeeld van een omelet
dat uit 10 eieren bestaat (vergelijking met de 10 geboden) Je gooit 9 goede eieren in de pan, maar de laatste
is een rotte. Eet je de omelet nog op? Nee, je gooit ‘m
weg. Zo maakt één zonde, al jouw goede werken tot
niets. Je hebt vergeving nodig.
2. De schriftgeleerden vinden dit godslastering, omdat ze
niet in Jezus als God geloven wilden geloven. De ergste
godslastering is juist om niet in de Heere Jezus te geloven.
3. a. Hij is de Zoon van God. Hij zal Zelf de straf dragen.
b. Hij geneest de man van de verlamming. De daden
van de Heere Jezus zijn altijd gericht op het welzijn van
mensen. Die van de duivel juist op hun ondergang.
4. We moeten ze belijden. Dit hoort God graag.
5. Hij is getrouw en rechtvaardig. De Heere Jezus heeft als
het Lam van God de zonde der wereld weggedragen.
Door het geloof in de Heere Jezus kan God de zonden
vergeven.
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6. Anders ga je voor eeuwig verloren. Je zonden zijn dan
nog op jezelf en dus krijg jij de straf. Als je zonden vergeven worden zijn ze door Jezus gedragen. Dan ga jij
vrijuit.
Dit kun je illustreren met je handen. Leg een boek op
je ene hand. Dat zijn je zonden. Als God naar je hand
kijkt ziet hij je zonden, waar Hij over moet toornen.
Vergeving vindt plaats doordat de zonden op Jezus
gelegd worden. Leg het boek op je andere hand. Nu
ziet God jou zonder zonden. Laat het wonder hiervan
zien.
7. Zien op Jezus is geloven in Jezus. De Israëlieten die in
de woestijn door de slangen waren gebeten, moesten
naar de koperen slang kijken, die Mozes omhoog hield.
Later, in Johannes 3 gebruikt de Heere Jezus dit beeld
voor het geloof. Hij zegt dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden, opdat een ieder die in Hem gelooft…. Zien op Jezus is dus geloven in Hem. Zoals de
Israëlieten voor hun behoud naar de slang moesten kij-

ken, zo moeten wij alleen zien op Jezus. Alleen van Hem
is hulp en eeuwig leven te verwachten. Het betekent dus
ook dat je je ogen aftrekt van alles wat om je heen is.
Stellingen
• Dat is niet hetzelfde. Dat ligt ons voor in de mond. Het
is meer een verontschuldiging en je hebt niet echt
schuld. De vergeving gaat samen met schuld belijden
en berouw over de zonden. Er wordt wel die vertaling
gegeven: vergeving is populair gezegd ‘sorry’ zeggen.
Dat is echter veel te oppervlakkig.
• Je hebt de Heere Jezus allereerst nodig als Borg voor
vergeving van je zonden. Dat gaat dieper als Vriend en
is absoluut nodig voor je eeuwig behoud. Dat laatste
kan er wel bij zijn.
• Uit de geschiedenis van de zondares uit Luk. 7 : 47
blijkt dat dat inderdaad zo is. De gelijkenis in de verzen ervoor bewijst dat ook.
Puzzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

niet waar
waar
waar
niet waar
waar
waar
niet waar
waar
niet waar
niet waar
niet waar
waar
niet waar
waar
waar

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Ps. 103 vers 2
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