
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Kernwoorden - Schets 3 
Belofte 

 
A) Doel 

1. Betekenis 
Geef aan wat de belofte in Bijbelse zin betekent. Maak ook onderscheid tussen de heilsbeloften of 
messiaanse beloften (denk aan Gen. 3:15) en verbondsbeloften (Gen. 17:7). De eerste categorie is 
profetisch van aard. Bij de verbondsbeloften is de belofte van God het eerste maar niet het enige. 
Er ligt ook een eis. Het vraagt om een gelovig aannemen. Maar ook het geloof, dat God eist, is ons 
door Hem beloofd (HC, zondag 27). 

2. Actualiteit 
In en met de komst van Christus zijn veel messiaanse beloften vervuld. Er zijn nog openstaande 
beloften, bijvoorbeeld met betrekking tot de tweede komst van Christus en wat er aan vooraf gaat. 
Dit blijft dus actueel. Daarnaast zijn er nog talrijke andere beloften die in ons leven actueel blijven 
(bijvoorbeeld met betrekking tot geloof en bekering), ga hier ook op in.  

3. Christus centraal 
“Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons.” (1 Korinthe 1:20) Christus en Zijn werk staan centraal in de belofte en in de 
vervulling ervan.  
 
B) Achtergrondinformatie 
De Bijbel begint al in Gen. 3 met de moederbelofte. Het is het 'eerste evangelie', de eerste 
aankondiging van Christus' komst. Hierna wordt de belofte van of profetie over de komst van de 
Messias vaak herhaald. Denk bijvoorbeeld aan wat God zegt tegen Abraham (Gen. 12:2,3), tegen 
Juda door de mond van Jakob (Gen. 49:10), aan David (2 Sam.l 7:11-16) en in de Psalmen. De 
profeten spreken vaak over de Messias, denk met name aan Jesaja (7:14; 9:1 en 5; 11:1,2; 50:6; 53), 
maar ook aan Zacharia (9:9) en Maleachi (3:1).  
Gods belofte is zo zeker dat Jesaja spreekt alsof het al vervuld is: 'Een Kind is ons geboren'. 
God rolt Zijn heilsplan uit en de vervulling van de beloften ligt vast. De messiaanse verwachting is 
het gelovige antwoord op deze beloften. Denk in dit verband aan Simeon en Anna. De evangelisten 
van het Nieuwe Testament kijken terug op de vervulling van de messiaanse beloften en citeren 
talrijke profetieën (denk met name aan Mattheüs). 
Zo zeker als Christus' eerste komst heeft plaatsgevonden, zo zeker zal ook Zijn tweede komst 
plaatsvinden (Mat. 24:30; Judas 14, 15; Opb. 1:7). Dit vraagt om een gelovig, verwachtend uitzien (2 
Pet. 3:13). 
 
Daarnaast geeft God (tal)rijke beloften binnen de verbondsrelatie die Hij met de mens wilde 
aangaan, zogenaamde verbondsbeloften. Hij zegt tegen Abraham: Om u en uw nageslacht tot een 
God te zijn. En tegen Israël: Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een volk zijn (Lev. 26:12). Dit komt ook in het Nieuwe Testament naar voren (2 Kor. 6:16; Hebr. 
8:10).  
In het Nieuw Testament is het duidelijk dat God Zijn verbond wil uitbreiden naar de heidenen 
(Hand. 2:39). Hij zendt Zijn Zoon opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar 
het eeuwige leven zal hebben.  
Het ontstaan van het verbond is eenzijdig, van God afkomstig. In het bestaan is dit verbond 
tweezijdig (God en mens). God belooft onze God te zijn, Hij belooft het eeuwige leven. Deze belofte 
staat niet los van een eis. Wij moeten Zijn volk zijn (en ons zo gedragen), Hij vraagt bekering en 
geloof. Als wij het verbond breken, is er ook de verbondswraak. De zegen is er, maar ook de vloek 
(zie Deut. 28 en 29). 
Aangezien wij niet aan de verbondseis kunnen voldoen (Joz. 24:19) is er offerbloed, een Middelaar 
nodig. In het Oude Testament wijst de offerdienst heen naar het bloed van de volmaakte middelaar 
Jezus Christus. In en door Zijn bloed is het verbond tussen God en mens mogelijk. In dit verbond 
wordt de eis in de harten en verstanden geschreven (Hebr. 10:16)  
 
In Gen. 17:1-8 lezen we van de oprichting van het verbond tussen Abraham en God.  
Vers 1 negen en negentig: dat is 25 jaar nadat hij de belofte van vermenigvuldiging ontvangen had. 
Vers 4 vader van: niet alleen naar het vlees maar in het bijzonder naar de geest.  
Vers 5 Abraham: de letter h is ingevoegd, de eerste van het woord Hamon (= menigte of veelheid). 
Vers 7 eeuwig: eeuwig voor alle gelovigen in Christus.  
 
In 2 Petr. 1:1-11 lezen we over de grootste en dierbare beloften die we van God krijgen ons door de 
kennis van Christus. Op die manier krijgen we deel aan de Goddelijke natuur en de zaligheid. Wij 
worden vervolgens aangespoord tot een godsvruchtig leven.  
Vers 1 met ons verkregen hebben: het dierbare geloof wordt verkregen. Gegeven om niet.  
Vers 3 geschonken heeft: alles wat tot het leven en de godzaligheid hoort wordt geschonken uit 
enkel genade, zonder enige verdienste van ons. 
Vers 4 de grootste en dierbare beloften: de grootste, omdat het hier gaat om allergrootste en 
dierbare zaken: namelijk de eeuwige zaligheid, het deel krijgen aan de Goddelijke natuur. 
Vers 5 en gij: dit is een scharnierpunt in het tekstgedeelte. Eerst wordt de grond en oorzaak 
aangewezen van onze godzaligheid. Nu worden wij aangespoord tot goede werken, tot het dragen 
van vruchten van de Heilige Geest en het geloof.  
Vers 10 vorige zonden: de zonden die voor de bekering zijn gedaan. 
Vers 11 rijkelijk toegevoegd worden: in rijke mate verkrijgen. Denk in dit verband ook aan 2 Kor. 
9:6. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties voor verdere verdieping 
 
Geloofsbelijdenis:  
D.L. 1, par. 2; 2, par. 5; 3/4, par.8 
HC  vraag 66, 74 
NGB art. 17. 
 
Literatuur:  
Andrew Gray –  Grote en dierbare beloften 
Th. Watson –  De hoofdsom van de geloofsleer 
Ralph Erskine –  De Schatkamer van de Evangelische beloften 
J.G. Woelderink –  Het Doopsformulier 
C. Harinck –  De prediking van het Evangelie 
H.F. Kohlbrugge –  Been van Mijn benen. Over de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal 
 
C) Suggesties voor avondinvulling 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Zoek geestelijke muziek op waarin het gaat over 
wat God beloofd en hoe wij daarmee om moeten 
gaan. Probeer na te gaan of deze muziek Bijbels is 
verwoord. Bijvoorbeeld: 
http://www.youtube.com/watch?v=7V0M1KW1ttY 
 

Muziek luisteren 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Alternatieve startopdracht 
Pak het tekstgedeelte 2 Petrus 1:1-11 er nog 
eens bij. Ga in dit gedeelte na wat er staat, 
wat de boodschap voor jou is en hoe je er 
gehoor aan kunt geven.  
 

Tekst voor tekst 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Genesis 17:1-8 
1. Tot wanneer geldt het verbond dat God met 
Abraham sluit (v.7)? 
2. Welke beloften uit dit tekstgedeelte zijn vervuld? 
 
2 Petrus 1:1-11 
3. Wat wordt bedoeld met vers 10? 
4. Wat zegt dit Bijbelgedeelte jou?  
 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Genesis 17:1-8 
1. Wat is de inhoud van het verbond dat de 
Heere met Abraham sluit? 
2. Welke beloften uit deze verzen zijn al 
vervuld? Welke nog niet? 
 
2 Petrus 1:1-11 
1. Wat wordt bedoeld met grootste en 
dierbare beloften (vs 4)? 
2. In welke twee delen wordt dit 
tekstgedeelte verdeeld? 

http://www.youtube.com/watch?v=7V0M1KW1ttY
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevragen 
Startopdracht 
Vragen 1, 2, 4, 6 
Beloofd is beloofd 
Casus 

Keuzevragen 
Vragen 1, 3, 4, 5, 6 
Bijbelstudieopdracht 
Beloofd is beloofd 
Stellingen 
Casus 
 

Overige verwerking 
Zoek eens een aantal Bijbelteksten op die te maken 
hebben met het thema ‘belofte’. 
 
 
 

Thema Bijbeltekst  
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

Overige verwerking 
Zoek enkele belangrijke beloften uit de 
Bijbel en maak een tijdbalk wanneer de 
beloften vervuld zijn of vervuld zullen 
worden.  
 

Tijdbalk 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16   

 

 
D) Antwoorden en suggesties 
Startopdracht 

 Belofte maakt schuld. Dit geldt binnen de gewone omgangsvormen. Als je iets beloofd hebt, 
moet je het nakomen. Als God iets beloofd heeft, zal Hij het zeker doen. 

 De vruchten zullen de beloften der bloemen overtreffen. Het is nu al goed, maar het 
eindresultaat wordt nog veel beter. In zekere zin gaat dit ook op voor sommige van Gods 
beloften. Bijvoorbeeld: Hij maakt alle dingen nieuw. Dat begint hier al bij de bekering, maar 
dat zal straks volkomen zijn.  

 Belofte is een hemd der dwazen. Een nietszeggende belofte kan toch tijdelijk gelukkig 
maken. Dit is niet van toepassing op onze schets.  

 Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Veel mensen zijn al blij met een 
belofte zonder dat zij iets ontvangen hebben. Sommige mensen gaan zo ook om met Gods 
beloften (bijv. met hun doop). Maar God zal nooit iets beloven en het vervolgens niet doen 
(Num. 23:19).  

 Iemand aan zijn woord houden. God mag je altijd Zijn beloften voorhouden. Hij wil er zelfs 
om gebeden zijn.  

 
Vraag 

1. a. - 
 b. In de Bijbel staan talrijke heerlijke beloften. Messiaanse beloften over de komst en 
 wederkomst van Jezus Christus en beloften met betrekking tot ons persoonlijk heil. Als er 
 gepreekt wordt vanuit het Woord, dan zullen deze beloften ook gehoord worden.  

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijbelstudieopdracht 

 Jes. 42 en 61 gaan over de komst van de Knecht des Heeren. Christus Zelf verkondigt de 
vervulling in Luk. 4:18,19. Deze profetieën gelden allereerst voor het volk Israël. Maar het 
heil heeft zich in Christus uitgebreid naar alle volken.  

 Hosea profeteert in Hos. 1:10 dat het volk Israël erg groot zal worden. Toch zegt Paulus in 
Rom. 9:26-33 dat er ondanks dat maar een overblijfsel behouden zal worden.  

 In Lev. 26:12 en Openb. 21:3 belooft God dat Hij bij Zijn volk zal wonen. In het OT is deze 
belofte aan het volk Israël gegeven. In Openbaring geldt dit voor alle gelovigen, voor een 
ieder die overwonnen heeft (zie ook vs. 7).  

 
Vraag 

2. Enkele voorbeelden van beloften over: 

 eten en drinken: Ex. 3:8; Lev. 25:19; Deut. 23:24; Ps. 23:2; 34:11; 55:23; 81:11; 132:15; 
Spr. 3:9,10; Joel 2:24-26; Mal. 3:10 

 nieuw hart: Ps. 51:12; Ps. 86:11; Ez. 36:25,26; Joh. 7:38; Openb. 3:20 

 kleding: Ps. 112:3; Spr. 8:18; Matth. 6:30; Openb. 3:5 

 verdriet: Ps. 126:5; Jes. 25:8; Matth. 5:4; Openb. 7:17; 21:4. 

 eeuwig leven: Matth. 5:12; 24:13; Mark. 10:30; Joh. 3:16; 5:24; 12:25; Rom. 8:17,18;   
6:22; 1 Joh. 2:16; Openb. 2. 

 zorgen, ziekte, eenzaamheid: Ps. 23; 34:8,9; Fil. 4:19; 1 Petr. 1:6; 5:7; Jak. 5:15 
 
Stellingen 
Het gaat erom hoe je met de belofte van de Heere omgaat. Er zijn hierin uitersten te zien: 
vanzelfsprekendheid (Hij belooft het, dus...) of als een onmogelijkheid (Hij belooft het wel, maar...). 
Beide uitersten kunnen met ongeloof te maken hebben. Belofte eist geloof.  
 
Vragen 

3. a. De belofte van God is het eerste maar niet het enige. Er ligt ook een eis. Het vraagt om 
een gelovig aannemen. Maar ook het geloof, dat God eist, is ons door Hem beloofd (HC, 
zondag 27). Zie verder ook de achtergrondinformatie. 
b. God heeft Abraham de landsbelofte gegeven. Hij is op weg gegaan in gelovige 
gehoorzaamheid en is daardoor met zijn nageslacht inwoner geweest in het land. Op deze 
manier wordt de belofte vervuld. Toch verwachtte hij, door het geloof, een hemels 
vaderland. Sara heeft door het geloof in de belofte op hoge ouderdom een kind ontvangen.  
Eerst is er dus de belofte die vraagt om gelovige gehoorzaamheid. Dan zal de belofte ook 
nooit zijn vervulling missen.  

 
4. a. Augustinus bedoeld hiermee te zeggen dat hij zelf niet aan de eis van God kan voldoen. 

Als God geeft wat hij daarvoor nodig heeft, dan kan God ook eisen om dat te geven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bijvoorbeeld: 'Heere, trek mij tot u, zo zal ik tot U komen' (denk ook aan Hooglied 1:4). 
 

5. De doop betuigt en verzegelt ons de afwassing van de zonden door Jezus Christus.  

 De Vader betuigt en verzegelt dat Hij een verbond opricht met ons en voor ons zorgt. 

 De Zoon verzegelt dat Hij onze zonden afwast in Zijn bloed zodat wij rechtvaardig zijn 
voor God.  

 De Heilige Geest verzekert ons dat Hij in ons wonen wil en de weldaden van Christus zal 
laten toe-eigenen.  

Dit toont de gewilligheid van God met betrekking tot ons heil. Het derde punt van het 
formulier handelt over de verplichting die dat voor ons meebrengt.  

 
6. a. Aanhoudend, biddend pleiten, bij wijze van spreken met de vinger bij Zijn eigen belofte 

(hier staat het, U hebt het beloofd...). 
b. Door er ongelovig mee om te gaan.  

 
 
 
E) Extra voorbereiding 
 
Zorg voor materiaal dat bij de alternatieve startopdracht of extra verwerkingsvormen nodig is: 

 muziekfragmenten 

 Bijbels 

 Concordanties 
Papier en tekenmateriaal voor de tijdbalk 


