
ZEKERHEID  
VAN REDDING

en het begin van 

een nieuw leven

Zo ja, beschrijf dan kort, wanneer en hoe je de zekerheid kreeg van dat 
je gered bent.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

Als je nog steeds geen zekerheid hebt van jouw redding, lees dan alsjeblieft de Bijbeltek-
sten nog eens na in deze Bijbelstudie. Nog beter is het om er met een andere gelovige, 
die deze zekerheid wel heeft, erover te spreken. Je mag met jouw vragen natuurlijk ook 
contact met mij opnemen!
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Je krijgt deze cursus gecorrigeerd – samen met deel 2 – terug.

20  Wie is het “begin en voleinder” van ons geloof?

Hebreeën 12:2                                                     

Door de Heilige Geest

21  Wat getuigt de Heilige Geest van ons (Romeinen 8:16)? 

                                                            

22  Wanneer heb je de Heilige Geest ontvangen (Efeziërs 1:13)? 

                                                           

23  Welke middelen gebruikt de Heilige Geest om ons te leiden naar 
de verzekering van onze redding (Efeziërs 6:17)? 

                                                           

IV. De gevolgen van zekerheid van redding

Echt geloof heeft altijd gevolgen. Wanneer iemand zich bekeert, dan 
verandert dat zijn relatie tot God en zijn medemens. Hij zal in staat zijn 
om een gelukkig en bevrijd geloofsleven te leiden.

24  Wat is er veranderd in onze relatie met God?

1. Johannes 3:1                                                                                               

                                                                                               

25  Hoe wordt de liefde van God zichtbaar in ons leven?

1. Johannes 2:5                                                                                            

26  Welke taak hebben we ten opzichte van onze medemensen?

Handelingen 4:20                                                                                         

                                                                                           

27  Heb jij zekerheid van redding?      Ja      Nee     Mijn antwoord:

                                                                                             Bijbelstudie–deel 1

ezus
M E T

L E V E N
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II. Wie kan zeker zijn van de zaligheid?

4  Zekerheid van redding kan alleen diegene hebben  

die (Handelingen 3:19)                                                                                 

en (Johannes 3:3)                                                                               .

De volgende waarheden verduidelijken deze feiten:

5  Hoe was de mens oorspronkelijk toen God hem schiep? 

Genesis 1:31     

6  Hoe beoordeelt God de mens tegenwoordig? 

Romeinen 3:23            

7  Wat is zonde?

Johannes 16:9                                                                                                      

Galaten 5:19-21                                                                                                         

                                                                                         

                                                                                        

8  Welke gevolgen moet een mens verwachten, die geen vergeving van 

zijn zonden heeft (1. Korinthiërs 6:9-10)?

                                                                                        

9  Wat heeft God gedaan, om onze zonde weg te nemen? 

1. Johannes 4:10                                                                                                          

                                                                                     

10  Wat heeft Jezus Christus gedaan om ons met God te verzoenen?

Romeinen 5:6-8                                                                                                    

11  Is daardoor elke zondaar automatisch gered? 

Johannes 3:36    ja   neen

Er is niets mooiers dan om met Jezus Christus te leven. 
Je hebt de boodschap van Jezus gehoord en je leven aan 
hem toevertrouwd. Nu wil je vooruitgang boeken in het 
geloof en dat is precies waar deze vijfdelige “Bijbelcur-
sus op afstand” jou mee zou kunnen helpen.

Eerst een paar tips om je te helpen het meeste uit je Bijbelstudie te halen: 

 Neem voldoende tijd en zoek alle Bijbelteksten die in de studie vermeld staan op in je 

Bijbel.

 Probeer de vragen kort te beantwoorden in je eigen woorden.

 Stuur de voltooide Bijbelcursus naar mij terug, en je krijgt ’m gecorrigeerd terug, te-

gelijk met het volgende deel.

	 Als	je	alle	vijf	de	lessen	gemaakt	hebt	dan	krijg	je	een	certificaat	als	blijk	van	waarde-

ring.

I. Wat is zekerheid van redding?

Zekerheid van redding is de persoonlijke zekerheid dat je vergeving van 
zonden ontvangen hebt door Jezus Christus en vrede met God en eeuwig 
leven. We kunnen alleen een gelukkig en bevrijd geloofsleven leiden als 
we weten dat onze relatie met God op orde is. Zolang we alleen maar 
een kind van God vermoeden of hopen te zijn, zullen we gekweld wor-
den door onzekerheid en gebrek aan vreugde.

1  De Bijbel deelt de mensen in twee groepen in. 

Volgens Mattheüs 7:13-14 zijn we of op de                                      Weg, 

die tot het verderf leidt of op de  

                                    Weg die tot het leven leidt.

2  Wie niet in Jezus gelooft gaat (Johannes3:16)                                    , 

wie in Hem gelooft die heeft                                                        .

3  Is het mogelijk zekerheid van redding te hebben? 

1. Johannes 5:12   Ja   Nee

12  Hoe krijgt iemand vergeving van zonden (1. Johannes 1:9)?

                                                                                                        

13  Hoe wordt iemand een kind van God? Wat moet hij doen?

Johannes 1:12                                                                                                      

                                                                                                       

14  Hoe werkt dit in de praktijk (Romeinen 10:13)?

                                                                                                          

                                                                                                          

III. Hoe krijg ik de zekerheid van redding?

Door het Woord van God

15  De zekerheid van onze wedergeboorte is gebaseerd op 

1. Peter 1:23                                                                                   .

16  Hoe lang is het Woord van God geldig (Mattheüs 24:35)?

                                                                                                         

17  Is er een bijbelvers die speciaal voor jouw persoonlijke redding een 
bemoediging is? Zo ja, welke?

                                                                                                         

Door het geloof 
18  vraag 18 Wat heeft de gevangenbewaarder van Filippi moeten doen 

om gered te worden? (Handelingen 16:30-31)? 

                         

19  Wat is geloof (Hebreeën 11:1)?
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