Bijbelse begrippen,
die elke Christen behoort te kennen!
Fred R. Coulter
Aangeboden door:
De Christelijke Bijbelse Kerk van God

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan
zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)
Dit boekje is onderdeel van die getuigenis!

De volgende doctrinaire verklaringen zijn de ware
Bijbelse leerstellingen en doctrines van het Oude en het
Nieuwe Testament,
die Jezus Christus en de Apostelen van Jezus
Christus aan de Oorspronkelijke Kerk van God onderwezen
en in het Nieuwe Testament schreven.

Vermelde Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene
Statenvertaling © 2010 Stichting HSV, tenzij anders
aangegeven.
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Voorwoord
De Christelijke Bijbelse Kerk van God gelooft en praktiseert
de ware leerstellingen van Jezus Christus en Zijn Apostelen,
zoals geopenbaard in de Heilige Bijbel - het Oude en het
Nieuwe Testament.
Deze leerstellingen worden in dit boekje aangeboden.
De Apostolische Nieuw Testament Kerk, ook bekend als de
Oorspronkelijke Kerk van God, geloofde en praktiseerde
de ware leerstellingen en doctrines van Jezus Christus en Zijn
gekozen Apostelen, zoals geopenbaard in de Heilige Bijbel het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
De Nieuw Testament Kerk van God heeft nooit opgehouden
te bestaan, hoewel het altijd een verstrooide "kleine kudde"
is geweest, veracht en gehaat door de wereld en haar grote
religieuze organisaties. Het Nieuwe Testament heeft veel
vervolgingen opgetekend, die de ware gelovigen van Jezus
Christus leden in de tijd van de Apostelen onder ongelovige
Joden en Romeinen.
Later, na de dood van de Apostel Johannes in 100 n. Chr.
verrees een grote afvallige, vervalste Christelijke kerk, 100
n. Chr. - 325 n. Chr. Zij ging verder met het vervolgen van
de discipelen van de ware Kerk van God.
Het begon in de tijd van de Romeinse keizer Constantijn.
Onder bevel van de keizer en de afvallige kerkleiders - haar
bisschoppen en later de pausen – vervolgde en vermoordde
de burgerlijke regering van het Romeinse Rijk de ware
Christenen en dreef hen uit tot achter de grenzen van het
keizerrijk.
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De geschiedenissen, geschreven over de verstrooide
discipelen van Gods ware Kerk - zoals bewaard door
Romeinse en Orthodoxe historici - verwijzen naar hen als
ketters, omdat zij standvastig de aanmatigende, geestelijke
autoriteit van de Roomse Kerk verwierpen. Zij weigerden
de valse, heidens geworden leerstellingen en doctrines te
geloven of te aanvaarden.
Integendeel, zij onderwierpen zich altijd aan de autoriteit van
God de Vader, Jezus Christus en het Woord van God;
geloofden en praktiseerden de ware doctrines en
leerstellingen van de Bijbel.
De volgende doctrinaire verklaringen zijn de ware Bijbelse
leerstellingen en doctrines van de ware Kerk van God van het
Oude en het Nieuwe Testament, die dezelfde Bijbelse
leerstellingen en doctrines zijn, die de Apostelen van Jezus
Christus aan de Oorspronkelijke Kerk van God onderwezen
en in het Nieuwe Testament schreven.
Alle leerstellingen en doctrines van de Christelijke Bijbelse
Kerk van God zijn afgeleid van de Schriftgedeelten, zoals de
vroege Nieuw Testament Kerk van God deed.
Deze verklaringen zijn gemaakt om een korte samenvatting
te geven van elk doctrinair geloof en zijn niet bedoeld als
uitputtende verhandelingen.
De Bijbelse verwijzingen, die op elke verklaring volgen zijn
geenszins een volledige lijst van de vele Schriftgedeelten, die
deze doctrines ondersteunen.
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De God Familie
God - het Hebreeuwse woord is Elohim, een meervoudig
zelfstandig naamwoord met de inherente betekenis van meer
dan één - is een heilige Familie van intelligente Wezens,
samengesteld uit geest.
•
•
•

•

•
•

De God familie is eeuwig en almachtig.
De God familie is perfect in liefde, doel en karakter.
De God familie is Wetgever, Schepper en Onderhouder
van alle substantie en leven en handhaaft en beheerst het
universum.
De Bijbel openbaart dat de God Familie de mensheid
schiep "naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis". Daarom
is God de realiteit van het "beeld en de gelijkenis"
waarvan de mens werd geschapen.
De God Familie bestaat op dit moment uit God de Vader
en God de Zoon.
Deze twee leden van de God Familie hebben dezelfde
vorm of "beeld en gelijkenis", die Zij aan de mens hebben
gegeven, hoewel Zij uit geest bestaan.

Eén van Hun doelen is om de God-Familie uit te breiden.
Volgens dit plan en dit doel willen Zij Hun eeuwig geestelijk
bestaan en Hun onmetelijke schepping delen met die mensen,
die wedergeboren zullen worden bij de opstanding van de
dood in de God-Familie en daarbij Hun geweldige liefde,
glorie en macht erven als zonen en dochters van God tot in
eeuwigheid.
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 1:26
Efeze 3:9-21
Johannes 4:8

Daniël 7:9-10
Efeze 1:3-5, 9-10
Openbaring 1:14-16
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Kolossenzen 1:12-27
Johannes 4:24
Psalm 19:1-7

Psalm 8:1-6&
Jesaja 40:12-28; 57:15
Romeinen 1:20

God de Vader
•

•
•

•
•

•

•

•

God de Vader is het Allerhoogste, glorierijke, goddelijke
Geestelijke Wezen, die de Soevereine Heerser is van het
universum.
God de Vader volbrengt Zijn wil door de kracht van Zijn
Heilige Geest.
God de Vader, die alle macht en alle autoriteit heeft, is
liefde. Hij heeft perfect, heilig karakter en is vol van
genade en barmhartigheid.
God de Vader is meer dan Zijn Zoon Jezus Christus, maar
deelt alles, wat Hij heeft met Zijn Zoon.
God de Vader zond Jezus Christus, Zijn Zoon, om de
liefde en genade van de Vader en Zijn Groots plan voor
de hele mensheid te openbaren.
God de Vader roept elke persoon rechtstreeks tot behoud,
schenkt bekering en geeft de Heilige Geest als een
verwekking, zodat de persoon een verwekt kind van God
de Vader wordt.
God de Vader Zelf heeft ieder persoon, die Hij roept lief
en is rechtstreeks betrokken bij het leven van die persoon
en geeft voortdurend Zijn liefde, genade, barmhartigheid
en zegeningen, zodat hij of zij Zijn liefhebbende, perfecte,
rechtvaardige karakter kan ontwikkelen.
God de Vader hoort en verhoort persoonlijk de gebeden
van al Zijn verwekte kinderen.
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Wat zegt de Bijbel?
1Johannes 4:8,16
Johannes 6:44
Johannes 8:16-18
Johannes 1:1-2, 17-18
Johannes 14:28
Efeze 3:14-19

Johannes 16:27
Hebreeën 1:1-2; 2:3-9
Efeze 4:4-6
Mattheüs 11:27
1 Korintiërs 15:24-28
Openbaring 21:22

God de Zoon, Jezus Christus van Nazareth
Vóór Zijn menselijke geboorte, bestond de Elohim van de
God-Familie, Die de Zoon werd, eeuwig met de Elohim van
de God-Familie, Die de Vader werd. Alle dingen werden
geschapen door God de Vader, door God de Zoon.
De Zoon werd in het Oude Testament geopenbaard als de
Heer God en Wetgever en in het Nieuwe Testament als Het
Woord van God.
Om de Verlosser van de hele mensheid te worden deed Hij
Zelf vrijwillig afstand van Zijn positie in de God-Familie en
gaf Zijn grootsheid, glorie en macht op, om een mens te
worden, geboren uit de maagd Maria en verwekt door God
de Vader, Die voorschreef dat Hij Jezus genoemd werd. Zijn
volledige Nieuw Testament naam is, Jezus Christus van
Nazareth.
Als mens, die zondig menselijk vlees heeft, werd Hij
onderworpen aan dezelfde verleidingen als iedere mens. Hij
zondigde nooit. Als het perfecte Lam van God gaf Hij
Zichzelf om het speciale, unieke offer van God de Vader te
zijn door de kruisiging als een verzoening voor de zonden
van de hele mensheid.
8
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Na drie dagen en drie nachten dood in het graf te zijn, werd
Hij opgewekt tot eeuwig leven door de kracht van God de
Vader en werd de Eerstgeborene uit de doden.
Hij werd opnieuw geïnstalleerd met de volledige goddelijke
natuur en de kracht van de God-Familie. Hij steeg op ten
hemel om aan de rechterhand van God de Vader te zitten als
Hogepriester, Advocaat en Bemiddelaar van de mensheid en
Hoofd van Zijn Kerk.
Jezus Christus zal naar de aarde terugkeren in de kracht en
glorie van Zijn Vader om het Koninkrijk en de regering van
God op de aarde te vestigen. Als Koning der Koningen en
Heer des Heren. Hij zal de aarde voor eeuwig met Zijn
broeders en zusters, de kinderen van God de Vader,
regeren. (Zie Gods genade; De natuur van de mensheid en de
Opstandingen)
Wat zegt de Bijbel?
Johannes 1:1-3
Filippenzen 2:6-11
Efeze 1:6-23
Hebreeën 2:9-14
Hebreeën 4:14-16
Hebreeën 5:7-9
Romeinen 8:3, 29
Openbaring 1:5, 13-16

Openbaring 5:9-10
Romeinen 5:8
Johannes 3:16
Johannes 17:1-26
1 Johannes 2:1-2
Openbaring 13:8
Kolossenzen 1:14-20

De Natuur van de Mensheid
De Elohim van de God-Familie, die later Jezus Christus werd
schiep persoonlijk Adam en Eva met Zijn eigen handen. Hij
schiep hen naar het beeld en de gelijkenis van God, of
Elohim, maar een beetje lager dan God. Mensen zijn gemaakt
9
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van vlees en bloed en hebben geen inherente onsterfelijkheid.
(Zie Behoud)
God voegde echter bij de schepping een geestelijke essentie
toe aan het menselijk verstand, die de "geest van de mens"
wordt genoemd. Dit geestelijke aspect in het menselijk
verstand verleent beredenerende kracht en intellect en geeft
de mens de mogelijkheid en capaciteit om te denken, te
spreken, te leren, te schrijven, te plannen, te bedenken, te
scheppen, te bouwen, te beheren, te onderwijzen, te kiezen,
te eren/vereren, karakter op te bouwen en iedere emotie te
ervaren.
God schiep man en vrouw met de mogelijkheid om intimiteit
uit te drukken, persoonlijke liefde voor elkaar als man en
vrouw en door deze fysieke verbintenis kinderen te scheppen
naar hun eigen soort, gezinnen, clans, stammen en naties
voort te brengen.
Adam en Eva werden zonder zonde geschapen, maar met
een natuur, die onderworpen was aan verleiding. God gaf hen
de vrijheid om te kiezen tussen
•
•

gehoorzaamheid en leven of
ongehoorzaamheid en dood.

Nadat zij gezondigd hadden door het eten van de boom van
de kennis van goed en kwaad, veroordeelde God hen om
pijn en verdriet te lijden door te leven met een zondige
natuur en tenslotte de straf van de dood te oogsten.
Deze straf van de dood werd doorgegeven aan de hele
mensheid door de fysieke erfenis van een zondige
menselijke natuur. (Romeinen 8:2)
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De menselijke natuur is inherent en aangeboren vijandig
tegenover God en is niet onderworpen aan Zijn wetten en
geboden. Vanaf de geboorte is de menselijke natuur een
mengeling van goed en kwaad.
Als een mens sterft, houden zijn of haar bewuste gedachten
op. Het lichaam keert terug naar het stof van de aarde en de
geest van de mens gaat terug naar God. Alleen door het
genadige en barmhartige plan van behoud van God de
Vader, door Jezus Christus is het mogelijk voor een persoon
om te worden vrijgekocht en behouden van deze zondige
natuur en van de dood.
Gods uiteindelijke doel voor ieder mens is volledige
verzoening met God de Vader door Jezus Christus, zodat
hij of zij de God-Familie kan binnengaan als een letterlijke
zoon of dochter van God en hetzelfde eeuwige bestaan te
delen als God. (Zie De Opstandingen; Behoud en Gods
Heilige Geest)
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 1:26-27
Psalm 8:3-6
Zacharia 12:1
Genesis 2:7-25; 3:1-19
1 Korintiërs 2:11
Ezechiël 18:4, 20
Markus 7:21-22
Romeinen 8:7-8

Hebreeën 9:27
Prediker 3:19-21
1Korintiërs 15:21-22, 4456
Openbaring 21:7
1 Johannes 3:1-3
Filippenzen 3:21

Gods liefde ten opzichte van ons
De liefde van God wordt geopenbaard door het feit dat de
God-Familie de mensheid schiep naar Hun beeld en Hun
11
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gelijkenis en hen heerschappij gaf over de hele wereld, die
Zij overvloedig schiepen voor hen. De onmetelijke
geestelijke liefde van God de Vader wordt volledig bewezen
aan de mensheid door Zijn totale plan, zoals geopenbaard
in het Nieuwe Testament in het leven, de dood en de
opstanding van Zijn Zoon, Jezus Christus.
•

In Zijn hoogste liefde biedt God de Vader elk mens de
kans om te worden geboren in de God-Familie door de
opstanding uit de dood en letterlijk een kind van God de
Vader te worden, met dezelfde vorm en geestelijke
samenstelling als God de Vader en God de Zoon.

Gods liefde en verzoening worden nu verleend aan degenen,
die Hij roept en zal verleend worden aan de hele mensheid,
volgens Zijn plan. De liefde van God de Vader wordt
bewezen aan degenen, die Hij nu geroepen heeft door Zijn
genade en barmhartigheid en dagelijks geschonken door
Jezus Christus, Zijn voortdurende tussenkomst en
zegeningen en de zorg, waarmee Hij hen loutert.
Wat zegt de Bijbel?
Deuteronomium 4:37
Johannes 3:16
Romeinen 5:7-8
1 Johannes 3:1
Psalm 145:8

1 Johannes 4:8-10, 16
Hebreeën 12:6
Johannes 16:27; 14:21
Efeze 2:4-10

Onze liefde ten opzichte van God
Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Onze liefde
voor God is een gevolg van de roeping van God de Vader
door de kracht van Zijn Heilige Geest, die ons verstand opent
12
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om de grootheid en goedheid van Gods liefde te begrijpen en
de zondigheid van onze eigen natuur.
God de Vader leidt ons tot oprecht berouw en
aanvaarding van het offer en het bloed van Jezus Christus
voor de vergeving van onze zonden.
Wij maken onze bekering en ons geloof in Jezus Christus
zichtbaar door te worden gedoopt in water en het oude "ik"
symbolisch te begraven in de dood van Jezus Christus en op
te staan om in nieuwheid van leven te wandelen.
Door de handoplegging wordt de gave van Gods Heilige
Geest aan ons gegeven als een geestelijk verwekt kind van
God de Vader, die de liefde van God in onze harten geeft.
Het vermogen om God werkelijk lief te hebben komt door
Zijn Heilige Geest in ons.
Wij moeten individueel God de Vader en Jezus Christus
liefhebben met geheel ons hart, geheel ons verstand, geheel
onze ziel, al onze kracht en ons gehele wezen. Jezus zegt, dat
iemand, die God niet méér liefheeft dan alle anderen, Hem
niet waardig is. Onze liefde en onze volledige toewijding tot
God de Vader en Jezus Christus worden zichtbaar gemaakt
door onze bereidheid om te leven bij elk woord van God en
door al Zijn geboden te houden.
Wat zegt de Bijbel?
1 Johannes 4:16-19; 5:2-3
Mattheüs 22:37-38
Efeze 5:1-2
Romeinen 5:5
1 Johannes 2:5, 15
2 Johannes 6

Johannes 14:15-24
Galaten 5:22
Psalm 97:10
Deuteronomium 6:5
Deuteronomium 13:3
Mattheüs 10:37-38
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Onze liefde ten opzichte van de Broeders en Zusters
Christenen moeten een speciale liefde hebben voor elkaar,
omdat God de Vader en Jezus Christus hen ieder individueel
hebben geroepen en ieder persoonlijk liefhebben. Als
verwekte kinderen van God, met Gods Heilige Geest
uitgestort in hun harten, delen alle ware Christenen een
speciale omgang met God de Vader en Jezus Christus. Deze
omgang is het fundament voor het nieuwe gebod, dat Jezus
aan Zijn discipelen gaf om, "elkaar lief te hebben, zoals ik U
liefheb". Deze ware Christelijke liefde is een teken, waardoor
alle mensen de volgelingen van Jezus Christus kunnen
herkennen.
Wat zegt de Bijbel?
Johannes 13:34-35
Johannes 15:9-10
Johannes 3:16-17

1 Johannes 2:6-11; 5:1-2
1 Johannes 4:19-21
2 Johannes 4-6

De Heilige Bijbel
•

De Heilige Bijbel is het Woord van God.

God inspireerde Zijn gekozen dienaren rechtstreeks door de
kracht van Zijn Heilige Geest om de Bijbel op te schrijven
voor de hele mensheid.
•

De Heilige Bijbel bestaat uit zowel het Oude Testament
als het Nieuwe Testament.

Het Oude Testament is in de Hebreeuwse taal geschreven en
bewaard door de Massoreten; de Levieten, die aangesteld
waren door Ezra als de officiële bewakers van het Oude
Testament.
14
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Het Nieuwe Testament is geschreven en bewaard in de Koine
Griekse taal door de oorspronkelijke Apostelen van Jezus
Christus. De Apostel Johannes voltooide het Nieuwe
Testament net voor zijn dood en schreef het boek Openbaring
als het laatste boek van de Bijbel.
God heeft de nieuwtestamentische tekst bewaard via de
Grieks-sprekende kerk. Het was de officiële tekst van de
Grieks-sprekende kerk na de dagen van de Apostelen, van
312-1453 n. Chr. en werd de Byzantijnse Tekst genoemd.
Deze tekst - ook bekend als De Stephens Tekst van 1550werd gebruikt om het Nieuwe Testament te vertalen in het
Engels voor de King James Versie in 1611.
De Heilige Bijbel bevat belangrijke geestelijke kennis, door
God geopenbaard, die door de mens niet zelf kan worden
ontdekt.
Het vermeldt ook de onontbeerlijke schets van de
geschiedenis van het begin van de schepping tot Abraham,
van Abraham tot de geboorte van Jezus Christus en van de
geboorte van Jezus Christus tot het einde van het
Apostolische tijdperk in ongeveer 100 n. Chr.
Het boek Openbaring openbaart belangrijke gebeurtenissen,
die voorspeld worden om plaats te vinden van het einde van
het Apostolische tijdperk tot de terugkeer van Jezus Christus
en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.
De Bijbel is het ware fundament van kennis, verleent
begrip van behoud door Jezus Christus en laat de
mensheid zien, hoe Gods levenswijze te leven, zowel in de
letter als in de geest van Zijn wet.
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Waar Christendom is gebaseerd op het hele Woord van God,
zoals het van toepassing is op de individuele Christen en op
de Kerk.
Wat zegt de Bijbel?
2 Timotheüs 3:16-17
2 Petrus 1:20-21
Deuteronomium 8:3
Psalm 111:7-10
Psalm 119
Psalm 12:6; 19:7-9
Spreuken 30:5
Mattheüs 1:1-17, 4:4

Galaten 1:8-12
Efeze 2:19-20
Lukas 4:4
Openbaring 1:1-3;22:1819
Johannes 6:63
2 Timotheüs 1:9-14
1 Korintiërs 14:37

De natuur van Gods wetten
De wetten en geboden van God, zoals geopenbaard in zowel
het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zijn een
heilig en perfect stel principes, gebaseerd op de liefde van
God. Gods wetten en geboden zijn ontworpen om de mens te
leren, hoe God lief te hebben en te vereren en hoe zijn naaste
lief te hebben.
God heeft vanaf het begin Zijn wetten en geboden kenbaar
gemaakt aan de wereld en vereist van de hele mensheid deze
te houden. De wetten en geboden van God bepalen wat
zonde is en waar geen wet is, is geen zonde. Niemand kan tot
een zondaar gerekend worden, of onder zonde, als God niet
van alle mensen van de wereld vereist om Zijn wetten en
geboden te houden.
De Bijbel toont aan dat God alle naties oordeelt naar hun
gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Zijn wetten en
16
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geeft zegeningen voor gehoorzaamheid en consequenties
voor ongehoorzaamheid of zonde.
Vanwege zonde en goddeloosheid in de tijd van Noach,
verwoeste God de wereld door de Vloed.
De mannen van Sodom en Gomorra werden vernietigd,
omdat zij zondaren waren tegenover God.
De mensen van Ninivé waren een Heidense natie en niet in
een verbond met God, maar God waarschuwde hen door Zijn
profeet Jona voor Zijn dreigende oordeel voor hun zonden
en..... zij bekeerden zich.
De inwoners van het land Kanaän werden verdreven
vanwege hun religieuze en seksuele zonden.
Het volk Israël, Gods uitverkoren volk, zondigde ook ernstig
tegen God en werd in ballingschap gezonden.
Door zonde en ongehoorzaamheid aan Gods wetten en
geboden is de hele wereld schuldig geworden tegenover God.
Generatie na generatie heeft zich overgegeven aan de
zondigheid van de menselijke natuur en heeft uitermate
gefaald om zelfs aan het minimum vereiste van de letter van
de wet te voldoen.
Hoewel God van de mensheid altijd vereist heeft om Zijn
wetten en geboden te houden in de letter van de wet, verlangt
Hij dat ieder mens leert om Hem te vereren in de geest van
de wet.
De volledige geestelijke intentie van Gods wetten is dat een
ieder leert om God lief te hebben met het hele hart, verstand,
ziel, wezen en kracht; en de naaste lief te hebben als zichzelf.
17

Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te kennen

•

De Bijbel openbaart, dat gehoorzaamheid aan Gods
wetten in de geest een voorwaarde is om eeuwig leven
te ontvangen.

Alleen door de gift van Gods Heilige Geest wordt deze
gehoorzaamheid mogelijk gemaakt. Door de kracht van Gods
Heilige Geest kan in elke Christen de wetten en geboden van
God geschreven worden in zijn of haar hart en verstand en
kan geleerd worden om dagelijks in de geestelijke
gehoorzaamheid te wandelen, die God verlangt.
De wetten en geboden van God zijn niet in tegenstelling met
genade en geloof, maar worden waarlijk gegrondvest door
geloof. (Zie De gerechtigheid van de Wet; Geloof en Gods
genade)
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 3:11-13; 4:7-11
Genesis 6:5-13; 15-16
Leviticus 18:5
Jeremia 18:7-10
Ezechiël 20:11, 13, 21
Spreuken 4:4
Deuteronomium 28:1-13
Deuteronomium 4:1-13; 6:14
Galaten 3:11
Romeinen 10:5
Romeinen 3:9-22; 4:13-16
Romeinen 2:11-13
Mattheüs 22:36-40

Psalm 19:1-7
Psalm 111:10
Johannes 14:15-24
Psalm 119
1 Johannes 2:4-6
Mattheüs 4:4
Jesaja 42:21
1 Johannes 3:4
Mattheüs 5:17-20
1 Johannes 5:2-3
2 Timotheüs 3:16
Hebreeën 8:10-12;10:16-22
Openbaring 22:14
Openbaring 12:17; 14:12
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De Tien Geboden
De Tien Geboden, uitgesproken door God tot Israël, zijn het
fundament van alle geboden van God. Zij zijn in werking
vanaf het begin van de mensheid, meer dan 3.000 jaar vóór
hun verkondiging op de berg Sinaï. Hun geschreven vorm is
het totaal van de geestelijke wetten die te allen tijde
functioneren, of een persoon zich er bewust van is of niet.
Gehoorzaamheid aan deze geboden brengt zegeningen en
ongehoorzaamheid brengt consequenties.
De Tien Geboden leren ons hoe wij liefde ten opzichte van
God en onze naaste betuigen.
Gehoorzaamheid aan de Tien geboden is een voorwaarde
om eeuwig leven te ontvangen. (Zie Geloof en Gods genade)
Wat zegt de Bijbel?
Exodus 20:1-17
Deuteronomium 5:6-21
Deuteronomium 30:15-20
Mattheüs 19:16-22
Romeinen 7:7-14

Mattheüs 22:36-40
1 Johannes 3:22-24
Romeinen 13:8-10
2 Johannes 6-10

De wekelijkse Sabbat
De wekelijkse Sabbat is de zevende dag van de week,
tegenwoordig bekend als zaterdag.
In het begin werd de Sabbat geschapen door God. Hij
zegende en heiligde de zevende dag bij de schepping als een
speciale dag voor rust en omgang met Hem (God de Vader
en Jezus Christus).
19
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De Sabbat is een herinnering aan de schepping en werd
gemaakt voor de hele mensheid. Het was de geboden dag van
wekelijkse verering gedurende 3.000 jaar voordat de Tien
Geboden werden gegeven aan Israël.
Het vierde gebod is een herinnering om de Sabbat te vieren
en heilig te houden.
Als Heer God van het Oude Testament, schiep Jezus Christus
de Sabbat door te rusten op de eerste zevende dag en door
deze dag te zegenen en te heiligen.
In het Nieuwe Testament verkondigde Jezus Christus dat Hij
Heer van de Sabbatdag is. Tijdens Zijn dienaarschap op aarde
bevestigde Hij opnieuw de heiligheid van de Sabbat en
onderwees de juiste viering. Jezus Christus Zelf liet door
voorbeeld zien, dat het juist was om goed te doen op de
Sabbat, behalve het rusten van het fysieke werk en wereldse
zaken.
De Apostelen van Jezus Christus en de vroege
nieuwtestamentische Kerk vierden de Sabbat en onderwezen
de Christenen uit de Heidenen om het te vieren.
Het houden van de zevende dag Sabbat is een speciaal teken
van het verbond tussen God en Zijn volk. God gebiedt dat het
gevierd wordt van zonsondergang op vrijdag tot
zonsondergang zaterdag.
Tijdens deze heilige tijd worden Christenen geboden om te
rusten van hun werk en samen te komen om God te vereren
en om instructie te ontvangen uit Zijn Woord.
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Het vieren van de zevende dag Sabbat is essentieel voor
behoud en voor ware omgang met God de Vader en Jezus
Christus.
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 2:1-3
Markus 2:27-28
Exodus 20:8-10
Exodus 31:13-17
Jesaja 58:13-14
Jesaja 56:1-7
Jesaja 66:23
Ezechiël 20:12, 20

Leviticus 23:1-3
Lukas 4:4
Handelingen 13:42-44
Handelingen 17:2
Handelingen 18:4, 11
Handelingen 19:8-10
Hebreeën 4:4-10

De jaarlijkse Feesten van God
De Bijbel onderwijst dat er zeven jaarlijkse feesten en zeven
heilige dagen zijn, (jaarlijkse Sabbatten) die door God
ingesteld zijn om te worden gevierd als bijzonder geboden
samenkomsten.
•

Deze jaarlijkse feesten van God beelden Gods plan van
behoud voor de mensheid uit.

De viering van deze heilige bijeenkomsten is een teken
tussen God en Zijn volk. Gods jaarlijkse feesten werden
gedurende de oudtestamentische tijden door Zijn volk
gevierd.
•

In het Nieuwe Testament was het volledige
dienaarschap van Jezus Christus gecentreerd rond de
geestelijke betekenis van deze Feestdagen.
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De nieuwtestamentische Apostolische Kerk vierde trouw
deze jaarlijkse feesten. De Bijbel openbaart dat deze, na de
terugkeer van Jezus Christus, door de hele mensheid gevierd
zullen worden.
Omdat in Gods feesten jaarlijkse Sabbatten zijn, kunnen zij
op elke dag van de week vallen. (Behalve het Pinksterfeest,
dat altijd op de eerste dag van de week [zondag] valt) Als
een heilige dag op een wekelijkse Sabbat valt heeft de viering
van de jaarlijkse heilige dag de voorrang.
Gods jaarlijkse Sabbatten moeten net als de wekelijkse Sabbat
gevierd worden van zonsondergang tot zonsondergang, in
overeenstemming met de Berekende Hebreeuwse Kalender,
(CHC) zoals bewaard door de Levitische Joden.
Gods Feestdagen

Voorgeschreven Bijbelse kalender (CHC)
datum van viering.

Sabbatdag

7e dag van de week.

Lente feesten

Gods plan voor de Eerstelingen

1) Pascha*

14e dag van de eerste
Wordt jaarlijks gevierd.
*Niet een heilige dag.

2) Ongezuurde
Broden
(7 dagen)

15e t/m 21ste dag van de eerste maand.
(de 15e en de 21e dag is een Jaarlijkse
Sabbat of heilige dag)
***een offerande.

3) Pinksterfeest**

**Wordt jaarlijks geteld.
(Is een Jaarlijkse Sabbat of heilige dag)
***een offerande.
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Gods Feestdagen

Voorgeschreven Bijbelse kalender (CHC)
datum van viering.

Najaar feesten

Gods plan voor de wereld

4) Trompettenfeest

1e dag van de zevende maand.
(Is een Jaarlijkse Sabbat of heilige dag)
***een offerande.

5) Grote Verzoendag

10e dag van de zevende maand.
(Is een Jaarlijkse Sabbat of heilige dag)
***een offerande.

6) Loofhuttenfeest
(7 dagen)

15e t/m 21ste dag van de zevende maand.
(de 15e is een Jaarlijkse Sabbat of heilige
dag)
***een offerande.

7) Laatste Grote Dag

22ste dag van de zevende maand.
(Is een Jaarlijkse Sabbat of heilige dag)
***een offerande.

* Wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd.
** Vijftig dagen worden geteld, te beginnen met de eerste dag van de
week, tijdens de Dagen van Ongezuurde Broden.
Het feest wordt gevierd op de vijftigste dag, dat altijd op de eerste dag
van de week valt.
*** Op elke jaarlijkse Sabbat (7) wordt een offerande gegeven ter ere
van God.
****Elke wekelijkse en elke jaarlijkse Sabbat wordt gevierd van
zonsondergang tot zonsondergang. (Leviticus 23:32)
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Wat zegt de Bijbel?
Leviticus 23
Exodus 23:14-17; 31:13
Exodus 12:1-20
Johannes 7:37
Mattheüs 26:17-18
1 Korintiërs 5:7-8

Handelingen 2:1
Handelingen 18:21
Handelingen 20:16
1 Korintiërs 16:8
Zacharia 14:16-19
Jesaja 66:23

Gods voedselwetten voor een goede gezondheid
Als Schepper heeft God niet alleen planten, maar ook dieren
als voedsel voor de mensheid voorzien. God schiep echter
niet alle dierlijke vleessoorten en alle planten om door de
mens te worden gegeten.
Omdat God verlangt dat de mensheid een goede gezondheid
in stand houdt openbaarde Hij aan de mensheid welke
dierlijke vleessoorten Hij specifiek geschapen heeft voor
voedsel.
Deze kennis werd vanaf de schepping bekend gemaakt, zoals
te zien in het verslag van Noach en de vloed. In Leviticus 11
en Deuteronomium 14 specificeert God duidelijk welke
vleessoorten geschikt zijn voor menselijke consumptie en
welke niet.
De indeling van rein en onrein is eenvoudig herkenbaar aan
de kenmerken, die God in de dieren schiep.
Elk warmbloedig zoogdier, die gespleten hoeven heeft en
herkauwt, is rein om te eten. Alle andere warmbloedige
dieren zijn onrein.
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Van de schepsels, die in het water leven zijn alleen vissen
met vinnen en schubben rein om te eten; alle andere zijn
onrein.
Van het gevogelte verbiedt God het eten van het vlees van
vogels die aaseters zijn.
Alle reptielen zijn onrein, net als alle insecten, behalve 4
soorten sprinkhanen.
In tegenstelling tot het geloof van veel traditionele
Christenen verklaart het Nieuwe Testament Gods wetten van
rein en onrein vlees niet nietig of ongeldig.
Het twistgesprek tussen Jezus Christus en de Farizeeën in
Markus 7 ging niet over het eten van rein en onrein vlees.
Het ging over het eten van voedsel met ongewassen handen
van Zijn discipelen.
Het visioen, dat Petrus zag en in Handelingen 10 werd
opgetekend om te openbaren dat geen mens "onheilig of
onrein" genoemd mag worden. (vers 28)
•

Het was geen goddelijke goedkeuring om Gods
wetten van rein en onrein vlees te veranderen of af te
schaffen.

De Apostel Paulus bevestigde de wetten van rein en onrein
vlees als een vereiste voor Christenen. Hij beschreef de
vleessoorten, die voor Christenen toegestaan waren om te
eten als "die God geschapen heeft voor de gelovigen en voor
hen die de waarheid [de Bijbel, het Woord van God is
Waarheid - Johannes 17:17] hebben leren kennen, om onder
dankzegging aanvaard te worden". (1 Timotheüs 4:3)
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Paulus liet duidelijk zien, dat sommige vleessoorten
geschapen waren om te eten en andere waren niet geschapen
om te eten.
Paulus vervolgde, "Want alles wat God geschapen
heeft, [dat Hij bestemd heeft voor menselijke consumptie] is
goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder
dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd
[apart gezet] door het Woord van God [zoals geopenbaard
in de Bijbel] en door het gebed". (vers 4-5)
Wat zegt de Bijbel?
Leviticus 11:1-31
Deuteronomium 14:3-20
Markus 7:1-16
Handelingen 10:1-28

1 Timotheüs 4:3-5
Jesaja 66:17
Genesis 7:2; 8:20

Zonde
Zonde is de overtreding van de heilige wetten en geboden
van God, zowel in de letter als in de geest van de wet.
•
•

•

Daarom is zonde wetteloosheid of anti-wet.
Zonde is ook een schending van iemands bewustzijn. Als
een persoon weet om goed te doen en doet het niet, is het
zonde.
De uiteindelijke straf voor zonde is de eeuwige dood.

Na diepe en oprechte bekering tot God zal iemands zonden
worden vergeven door geloof in het bloed en het offer van
Jezus Christus voor het loon van die zonden, door de
barmhartigheid van God de Vader.
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De enige onvergeeflijke zonde is volhardende, kennis
hebbende en opzettelijke overtreding van Gods geboden en
wetten.
Deze zonde kan niet vergeven worden, omdat het:
•
•
•
•

een opzettelijke verwerping is van Gods behoud,
een opzettelijke verwerping is van de Heilige Geest van
God de Vader
een godslastering is tegen de Heilige Geest van God de
Vader
het verachten is van het offer van Jezus Christus als een
onheilig iets.

Godslastering tegen Gods Heilige Geest is de zonde van
het afkeuren van de werken van God de Vader, tot stand
gebracht door de kracht van Zijn Heilige Geest en die
werken toe te schrijven aan Satan de duivel.
Als een persoon de onvergeeflijke zonde heeft begaan, is zijn
of haar bewustzijn dichtgeschroeid met een heet ijzer en het
is onmogelijk om door Gods Heilige Geest te worden
overtuigd en te worden geleid tot bekering.
Gods oordeel voor de onvergeeflijke zonde is de tweede dood
of eeuwige dood, waarvan geen opstanding is.
Wat zegt de Bijbel?
1 Johannes 3:4*
Romeinen 7:12-14
1 Johannes 1:5; 22:2
Handelingen 2:38
Efeze 1:7
Efeze 1:1; 2:1-10
1 Johannes 5:17

Jacobus 2:10-11; 4:12
Galaten 5:19-21
Romeinen 6:23
Romeinen 14:23*
Handelingen 3:19
Mattheüs 12:31-32
Hebreeën 6:4-6
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Galaten 1:8-9
Hebreeën 10:26-27
Openbaring 20:14-15
Openbaring 21:8

Jacobus 4:17*
Johannes 16:9*

Gods Heilige Geest
De Heilige Geest is geen persoon of een derde lid van een
zogenoemde Drie-eenheid.
De Heilige Geest is de kracht waarmee God de Vader en
God de Zoon Hun wil volbrengen.
Het bevruchten door de Heilige Geest van God de Vader als
een geestelijke verwekking wordt vrij verleend aan iedere
gelovige na bekering van zonde, doop door onderdompeling
en het ontvangen van de Heilige Geest door handoplegging.
Deze verwekking van de Heilige Geest is de ernst en de
zekerheid van de belofte van eeuwig leven door Jezus
Christus. Het is de kracht van God, die van elk verwekt kind
van God een deelnemer maakt van de goddelijke natuur en
de mogelijkheid schenkt om de liefde van God te
ontwikkelen.
•

De vruchten van de Heilige Geest zijn:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Het inwonen van Gods Heilige Geest schenkt de kracht aan
elke persoon om te leven in overeenstemming met Gods wil
en de verleidingen van:
1) de menselijke natuur te overwinnen
2) de wereld te overwinnen
3) Satan te overwinnen.
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Als de geestelijk verwekte gelovige tracht om God de Vader
en Jezus Christus te dienen en te gehoorzamen, zal Gods
Heilige Geest hem of haar leiden in alle Waarheid, dat het
Woord van God bevat en het is onontbeerlijk voor behoud.
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 1:2
Handelingen 2:38
Johannes 14:16, 26
Romeinen 8:9-14
1 Korintiërs 2:9-10
Handelingen
8:15-17;
19:6
Galaten 5:22-23

2 Timotheüs 1:6-7
Efeze 1:13-14
2 Korintiërs 1:21-22
Jesaja 55:1-3
Johannes 7:37-39
1 Johannes 3:9-11
1 Johannes 4:4-8
2 Petrus 1:1-11

Gods Genade
•
•
•
•

•

Genade is de kosteloze en onverdiende gave van God
de Vader door Jezus Christus.
Gods genade is de grootste uiting van de liefde en
allesomvattende barmhartigheid van God de Vader.
Genade is meer dan de vergeving van zonden.
Onder de genade zijn betekent het voortdurend ontvangen
van Gods goddelijke liefde, gunst, zegening, genadige
hulp, welwillendheid, weldaden, giften en goedheid.
God de Vader is de bron van waaruit genade komt naar de
gelovige.

Het ENIGE MIDDEL waardoor genade wordt geschonken is
door de geboorte, het leven, de kruisiging, de dood en de
opstanding van Jezus Christus als het perfecte zonde-offer
van God de Vader.
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De gelovige komt onder de genade van God door geloof in
het offer van Jezus Christus voor de vergeving van zijn of
haar zonden.
God de Vader schenkt Zijn genade aan iedere gelovige na
bekering van zonden en de doop door onderdompeling dat de
uiterlijke manifestatie is van bekering.
Door genade worden de zonden van de gelovige vergeven en
de rechtvaardigheid van Jezus Christus wordt hem of haar
toegerekend.
•

Genade brengt een nieuwe geestelijke relatie tot stand
tussen de gelovige en God de Vader en Jezus Christus.

Door de onverdiende gave van genade is de gelovige niet
alleen verkozen, geroepen, vergeven en aangenomen door
God de Vader door Zijn Geliefde Zoon, maar is ook verwekt
met de Heilige Geest, dat van hem of haar
1) een kind van God de vader maakt en
2) een erfgenaam van eeuwig leven.
Vanaf dit punt begint de geestelijk verwekte gelovige een
nieuw leven onder genade. Genade schenkt geen licentie om
zonde te praktiseren door het negeren of verwerpen van
Gods geboden.
•

Alleen zij, die Zijn geboden houden kunnen in Zijn liefde
en onder Zijn genade blijven.

Iedere gelovige, die Gods genade ontvangt heeft een
persoonlijke verplichting aan God de Vader en Jezus
Christus om zijn of haar oude, zondige gedachten en
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praktijken te verzaken en een nieuw leven te leiden, dagelijks
te groeien in de genade en kennis van Jezus Christus.
Voor iedere gelovige, die onder genade leeft, handelt Jezus
Christus als Verlosser, Hogepriester en Advocaat.
Als de gelovige zonde doet, komt Hij tussenbeide om bij de
Vader te verzoenen en Zijn barmhartigheid en genade te
verkrijgen. Gods genade, die door Jezus Christus komt houdt
de bekeerde gelovige in een voortdurende staat van
onberispelijkheid en zonder zonde.
Wat zegt de Bijbel?
Efeze 2:4-10, 4:7
1 Johannes 3:6-8
Romeinen 5:1-11, 15-18
Romeinen 3:22-25; 2:4
Galaten 2:20
Romeinen 4:1-13
Psalm 103:2-4
Galaten 1:15
Galaten 5:1-4

Jesaja 55:6-7
Judas 4, 21
Genesis 6:8
2 Timotheüs 1:9
1 Korintiërs 15:10
Romeinen 11:5-6
Efeze 1:3-9
Efeze 3:1-21
1 Petrus 5:10

Berouw
Berouw is volledige wroeging en spijt van zijn of haar
zonden, die de overtredingen van de wetten en geboden van
God zijn.
•

Berouw is de eerste stap in de verzoening van de zondaar
met God de Vader en Jezus Christus.
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Echt berouw begint als God de Vader het verstand van een
persoon opent om te begrijpen dat hij of zij een zondaar is
tegen God de Vader en dat zijn of haar eigen zonden een deel
hadden in het doden van Jezus Christus.
De genade van God de Vader leidt elke zondaar tot berouw.
Berouw beweegt een ieder om zijn of haar zonden te belijden
aan God de Vader en om vergeving, kwijtschelding en gratie
te vragen voor die zonden, door het bloed van Jezus Christus.
Het ware, diep goddelijk berouw* zal een diepgaande
verandering voortbrengen in de gedachten en houding van
een persoon, bekering genaamd, dat zal resulteren in een
voortdurend verlangen om te leven naar elk woord van God.
De ware berouwvolle persoon zal zich afkeren van zondige
gedachten en ongoddelijke praktijken en zal streven om zijn
of haar leven aan te passen aan de wil van God, zoals
geopenbaard in de Heilige Bijbel en zoals geleid door de
Heilige Geest.
Berouw en belijdenis van zonden is een voortgaand proces in
de geestelijke groei van een Christen naar de perfectie van
Jezus Christus.
Wat zegt de Bijbel?
Romeinen 2:4
Handelingen 2:37-38
Lukas 24:47
2 Korintiërs 5:17
Romeinen 8:5-9
2 Korintiërs 7:9-11*
Handelingen 3:19
Jeremia 17:5-9

Markus 1:15
Lukas 13:3, 5
2 Timotheüs 2:25
Psalm 51
Handelingen 11:18
1 Johannes 1:6; 2:2
Johannes 6:44-45
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Waterdoop
Na oprecht, goddelijk berouw en aanvaarding van Jezus
Christus als persoonlijke Verlosser, moet de gelovige
gedoopt worden door volledige onderdompeling in water
voor de kwijtschelding van zijn of haar zonden.
De waterdoop symboliseert de dood en begrafenis van elke
berouwvolle gelovige - een geestelijke samenvoeging in de
dood van Jezus Christus. Door deze dood, door de doop,
wordt de gelovige een deelgenoot van de kruisiging en dood
van Jezus Christus en Zijn bloed wordt toegepast als
volledige vereffening voor zijn of haar zonden.
Het opkomen uit het water is symbolisch voor het verenigd
zijn in de opstanding van Jezus Christus. Als de gelovige
uit het watergraf van de doop opstaat, staat hij of zij op tot
nieuwheid van leven.
Om een nieuwe persoon te worden moet elke gedoopte
gelovige verwekt worden met de Heilige Geest door de
handoplegging.
De gelovige wordt dan geleid door de Heilige Geest om in
liefhebbende gehoorzaamheid te wandelen naar God de
Vader en geloof in Jezus Christus.
Wat zegt de Bijbel?
Handelingen 2:38
Mattheüs 3:13-16
Mattheüs 28:19-20

Kolossenzen 2:12
Handelingen 8:12-17
Romeinen 6:3-13
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Rechtvaardiging
Rechtvaardiging of rechtvaardigmaking wordt kosteloos
geschonken aan de geroepen en bekeerde gelovige door God
de Vader, door het offer van Jezus Christus. Rechtvaardiging
vindt plaats als de zonden van de gelovige verwijderd zijn
door het bloed van Jezus Christus en hij of zij in de juiste
positie met God de Vader is geplaatst.
Om Gods gift van rechtvaardiging te ontvangen moet een
persoon:
•
•
•

zich bekeren tot God,
geloven in het offer en bloed van Jezus Christus voor de
vergeving van zonden en
gedoopt worden door onderdompeling.

De gelovige is dan gezuiverd van zonde en is zonder
veroordeling en wordt geplaatst in de juiste positie met God
de Vader.
Deze staat van rechtvaardiging wordt de "gift van
rechtvaardigheid" genoemd, omdat God de Vader de
rechtvaardigheid van Jezus Christus kosteloos schenkt aan de
gelovige.
Wat zegt de Bijbel?
Romeinen 2:13
Romeinen 4:5-8, 24-25
Romeinen 5:1-10, 17-21

Romeinen 3:24-31
1 Korintiërs 6:11
Romeinen 8:28-30
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De gerechtigheid van de Wet
God is zowel Schepper als Wetgever. Toen God de mensheid
schiep, stelde Hij ook rechtvaardige wetten in, die de relatie
van de mens met Hem en met zijn naaste regelen.
De wetten van God trekken een duidelijke lijn tussen daden,
die goed en rechtvaardig zijn in Gods ogen, in tegenstelling
tot daden, die slecht en zondig zijn. Zonder Gods wetten
zouden er geen zonden zijn. De Bijbel verklaart dat".....waar
geen wet is, is ook geen overtreding.....(Romeinen
4:15)......door de wet is immers kennis van zonde".
(Romeinen 3:20)
Het Bijbelse verslag van de zonden van Adam en Eva en de
naties, die van hen afstammen maakt duidelijk, dat de wetten
van God vanaf het begin gelden voor de mensheid.
In oudtestamentische tijden werd een man of vrouw, die
Gods geboden hield en aan Zijn eisen voldeed in de letter van
de wet, rechtvaardig bevonden voor God. Dit soort van
rechtvaardigheid, die verdiend werd door het doen van de
werken van de wet, bracht vele fysieke en materiële
zegeningen van God - gezondheid en voorspoed, bevrijding
van vijanden, vrede en lang leven.
Toen God een verbond sloot met Israël verkondigde Hij via
Mozes dat degenen, die Zijn wetten en geboden hielden “er
door leven", omdat zij gespaard zouden worden voor de
straffen en vervloekingen, die vastgesteld waren voor
wetovertreders - inclusief de doodstraf.
Hoewel de gerechtigheid van de wet vele zegeningen tot
gevolg had voor hen, die gehoorzaamden, kon men met het
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vervullen van de letter van de wet geen eeuwig leven
verwerven.
•

De belofte van behoud en eeuwig leven is Gods vrije en
onverdiende gift en wordt alleen geschonken door de
gerechtigheid van geloof.

De vereiste gerechtigheid van de letter van de wet was een
"schoolmeester" of leraar om de goddeloosheid en zwakte
van de menselijke natuur te openbaren en de noodzaak aan te
geven voor een betere gerechtigheid -de gerechtigheid van
geloof.
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 3:11-13; 4:7-11
Genesis 6:5-13; 15:16
Leviticus 18:5
Jeremia 18:7-10
Ezechiël 20:11, 13, 21
Spreuken 4:4
Deuteronomium 28:1-13

Deuteronomium 4:1-13; 6:14
Galaten 3:11
Romeinen 10:5
Romeinen 3:9-22; 4:13-16
Romeinen 2:11-13

De gerechtigheid van geloof
De gerechtigheid van geloof is de gift van rechtvaardiging,
die de gelovige ontvangt door de overvloed van de genade
van de Vader. Het wordt "de gerechtigheid van geloof"
(Romeinen 4:13) genoemd, omdat alleen door het geloof van
Jezus Christus het mogelijk is om deel te hebben aan deze
gerechtigheid.
Als een gelovige gerechtvaardigd is door geloof in Jezus
Christus en de gift van Gods Heilige Geest ontvangt als een
verwekt kind van God de Vader, schrijft de Vader de
gelovige de ware rechtvaardigheid van Jezus Christus toe,
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zodat" de genade zou regeren door gerechtigheid tot het
eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere".
(Romeinen 5:21)
Deze toegeschreven gerechtigheid is de gift van God door
geloof in Jezus Christus en kan niet verdiend worden door
het doen van werken van de wet. De gerechtigheid van Jezus
Christus, die door God de Vader aan de gelovige wordt
toegeschreven gaat de gerechtigheid, die door de letter van
de wet wordt vereist, ver te boven.
In Zijn perfecte gerechtigheid nam Jezus Christus niet alleen
de letter van de Wet in acht, maar vervulde Hij ook elk van
de geboden van Zijn Vader in de volledige geest van de Wet.
Zijn geestelijke gehoorzaamheid was zo perfect, puur en
oprecht dat Hij altijd die dingen deed, die God de Vader
behaagde. Deze perfecte gerechtigheid werd bereikt door de
kracht van Gods Heilige Geest, die Hij zonder maat ontving
van de Vader.
Door Zijn persoonlijk voorbeeld en Zijn leerstellingen
vergrootte Jezus de Wetten en Geboden van God en
openbaarde de volheid van hun intentie en bedoeling. Hij
liet zien dat de geest van de wet, de letter van de wet niet
ongeldig verklaarde, maar een voller, geestelijke
gehoorzaamheid vereiste. Deze geestelijke gehoorzaamheid
is meer dan het vermogen van de natuurlijke geest en de
menselijke wil en kan alleen bereikt worden door Jezus
Christus.
•

•

De Bijbel openbaart dat, wanneer de gelovige verwekt is
door de Heilige Geest van God de Vader, hij of zij de
gezindheid van Christus begint te krijgen.
Met de denkwijze van Christus wordt de gelovige gesterkt
om te leven naar elk woord van God in de volle geest van
de wet, niet alleen in de letter.
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Met "Christus in U, de hoop op de heerlijkheid"
(Kolossenzen 1:27) begint God de wetten en geboden van
God in het hart en het verstand van de gelovige te schrijven.
De wetten en geboden van God worden dus met hun
volledige, ware geestelijke betekenis gevestigd door genade
en de gift van de gerechtigheid van geloof.
Deze gift van geestelijke gerechtigheid - die God aan de
gelovige schenkt - geeft hem of haar de kracht om de
vruchten van de Geest voort te brengen tot aan het eeuwig
leven. Door de gerechtigheid van geloof vervult de gelovige
werkelijk de Bijbel, "de rechtvaardige zal uit het geloof
leven". (Hebreeën 10:38)
Wat zegt de Bijbel?
Romeinen 4:3-8
Romeinen 5:17-21
Romeinen 3:20-31
Romeinen 6:1-19
Galaten 2:20-21
Galaten 5:16, 18, 22-25

Kolossenzen 1:27-28
Romeinen 7:6
Hebreeën 8:10
Hebreeën 10:16
Filippenzen 2:5, 13

Heiliging
•

Heiliging is de daad van het apart zetten van iemand
of iets voor een heilig doel en gebruik.

Christenen zijn in voortdurende staat van heiliging na:
1. bekering,
2. doop door onderdompeling en
3. het ontvangen van Gods Heilige Geest als een verwekt
kind van God de Vader.
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In de Bijbel wordt naar Christenen verwezen als heiligen wat betekent, degenen die door heiliging van God de Vader,
heilig zijn gemaakt.
Wat zegt de Bijbel?
1 Korintiërs 1:2
Efeze 5:25-27
2 Thessalonicenzen 2:1314
1 Korintiërs 6:11

Exodus 31:13; 40:9-13
Leviticus 21:1, 8
Efeze 1:3-4
Jeremia 1:5
Johannes 17:15-19

Doop met de Geest
De doop met de Geest is de daad van het ontvangen van Gods
Heilige Geest als een verwekt kind van God de Vader. Deze
geestelijke verwekking wordt aan iedere gelovige
geschonken door de handoplegging na de doop door
volledige onderdompeling in water.
Na het ontvangen van de gift van Gods Heilige Geest wordt
de gelovige een verwekt kind van God de Vader. De doop
van Gods Heilige Geest plaatst de gelovige in de geestelijke
Kerk van God, het Lichaam van Jezus Christus, waar alle
verwekte kinderen van God leden van zijn.
Wat zegt de Bijbel?
Mattheüs 3:11
Handelingen 2:38
Handelingen 8:15
Handelingen 19:6
1 Korintiërs 2:12

Romeinen 8:9-16
1 Petrus 1:3
1 Johannes 3:9, 24
Romeinen 8:9-16
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Geloof
Geloof is de kennis van en actief geloof in het bestaan en
de macht van de levende God en Zijn enige verwekte Zoon,
Jezus Christus.
Geloof is:
• een gift van God en
• een vrucht van Gods Heilige Geest.
Door de gift van Gods Heilige Geest als een verwekking van
God de Vader, wordt aan ware gelovigen de inwonende
tegenwoordigheid geschonken van Jezus Christus en het
ware geloof van Jezus Christus. Dit geloof is de feitelijke
geestelijke substantie van Gods Heilige Geest, die aan de
gelovige de verzekering en het vertrouwen geeft, dat wat
God heeft beloofd, Hij zal volbrengen.
De vruchten van rechtvaardigheid in het leven van de
gelovige zullen het ware geloof van Jezus Christus
voortdurend zichtbaar maken, die door God aan elke
gelovige werd gegeven. Geloof wordt volmaakt gemaakt
door het doen van goede werken, die God de Vader door
Jezus Christus heeft voorgeschreven. Dit actieve en levende
geloof is absoluut nodig voor behoud door genade. Zonder
goede werken is geloof, dood. Zonder geloof zijn goede
werken in Gods ogen van geen waarde. Goede werken alleen
kunnen geen behoud en eeuwig leven brengen.
Hoewel waar geloof goede werken zal voortbrengen in het
leven van een gelovige, verdienen deze goede werken geen
behoud. De goede werken, die door waar geloof worden
gedaan, zijn niet de oorzaak, maar het resultaat van Gods
gift van behoud aan de gelovige.
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Wat zegt de Bijbel?
Hebreeën 11:1-6
Galaten 5:22
Galaten 2:20; 3:1-14
Efeze 2:4-10
Romeinen 4:20-21
Jakobus 2:14-22
1 Petrus 1:1-9
Romeinen 1:17

Filippenzen 1:6; 3:3-19
1 Korintiërs 13:2
Titus 1:16
Openbaring 14:12
Lukas 7:50
Mattheüs 8:1-13
Jakobus 5:14-15

Behoud
Behoud is de gift van God de Vader door Zijn genade en
wordt aan de gelovige geschonken door geloof in Jezus
Christus. Genade kan niet verdiend worden door werken van
de wet, maar er zijn voorwaarden, waaraan voldaan moet
worden om de gift van behoud te ontvangen.
God vereist:
•
•

dat men zich van zonde bekeert; dat is de overtreding van
Zijn wetten en geboden en
geloven in Zijn Zoon Jezus Christus, Wiens bloed de straf
voor de zonden van de hele mensheid betaalde.

Jezus Christus, de Zoon van God, is Leidsman en Voleinder
van het geloof (Hebreeën 12:2) en van eeuwig behoud voor
allen, die in Hem geloven. Door het bloed van Jezus Christus
en het aanvaarden van Zijn offer wordt de gelovige verzoend
met God de Vader en worden zijn of haar zonden totaal
vergeven en vergeten.
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Door Gods genade wordt de gelovige behouden voor de
consequentie van de zonde, dat de eeuwige dood is - en wordt
de gift van eeuwig leven geschonken door de verwekking
met de Heilige Geest van God de Vader.
Behoud begint als God de Vader het verstand van een
persoon opent voor geestelijk begrip, dat leidt tot bekering
tot God en geloof in Jezus Christus als persoonlijke
Verlosser.
Na gedoopt te zijn door volledige onderdompeling in water,
wordt aan de gelovige de gift van Gods Heilige Geest
geschonken door de handoplegging.
De gelovige begint dan een nieuw leven van gehoorzaamheid
aan God door geloof en werkt zijn of haar eigen behoud uit
door de inwonende kracht van Gods Heilige Geest en in
harmonie met Gods Woord. Het is een levenslang proces van
geestelijke groei.
De Bijbel openbaart dat er drie verschillende fasen zijn in
het proces van behoud:
1. De gelovige is behouden van vroegere zonden en van
Satan de duivel. (Efeze 2:1-10)
2. De gelovige wordt nu behouden, als hij of zij verder gaat
met het Woord van God - het Evangelie - in
liefhebbende gehoorzaamheid door geloof. (1
Korintiërs 1:18; 15:2)
3. De gelovige zal uiteindelijk worden behouden bij de
opstanding. (Romeinen 7:24-25; 1 Korintiërs 15:12-57;
1Timotheüs 3:14-16)
Het behoud van de gelovige zal niet worden voltooid totdat
hij of zij door de kracht van God uit de doden wordt
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opgewekt en opnieuw geboren wordt als een geestelijk
wezen in het Gezin van God.
•

Op Gods tijd en plan zal iedereen een kans hebben
op behoud.

Wat zegt de Bijbel?

Efeze 2:4-10
Romeinen 6:23
2 Korintiërs 7:10
Johannes 6:44-45
Romeinen 2:4
Romeinen 6:4-6
1 Thessalonicenzen 4:1417
Hebreeën 11:6
1 Korintiërs 15:42, 52

Handelingen 8:12, 15-17
Handelingen 11:18
1 Timotheüs 2:4
Markus 16:16
Romeinen 5:6-10
Romeinen 4:21-25
Handelingen 19:5-6
Hebreeën 12:1-4
Openbaring 20:6

Handoplegging
De handoplegging is een speciale handeling, die door
geordineerde oudsten in de kerken van God wordt
uitgevoerd, terwijl aan God de Vader in gebed gevraagd
wordt om een geestelijke gift of zegen aan iemand te
verlenen.
De handoplegging wordt vereist:
•
•
•
•
•

voor het ontvangen van Gods Heilige Geest na de
waterdoop;
voor het zalven van zieken met olie voor genezing;
voor het ordineren van degenen, die verkozen worden
voor geestelijke of fysieke dienst aan de kerk;
voor het zegenen van kleine kinderen;
voor een speciale zegen tijdens een huwelijk ceremonie
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Wat zegt de Bijbel?
Handelingen 8:15-17
Handelingen 19:5-6
Jakobus 5:14-15

Mattheüs 19:13-15
Markus 16:17-18
Handelingen 6:6; 13:3

Genezing
De Bijbel openbaart dat God soms toestaat dat ziekte de
mensen aantasten voor een speciaal doel. Met deze
uitzondering dat de ziekte, die wij ondergaan het gevolg is
van fysieke of geestelijke zonden.
Goddelijke genezing is Gods vergeving van die zonden. God
de Vader grijpt persoonlijk in als Hij genezing verleent aan
degenen, die zich tot Hem wenden in tijden van ziekte of
verwonding.
Deze goddelijke tussenkomst kan bestemd zijn voor
iedereen, op elk moment, als God het wil, omdat Jezus
Christus de prijs betaalde voor genezing van elke ziekte, met
de striemen van de geseling, die Hij vóór Zijn kruisiging
kreeg. Als God ons geneest worden onze zonden vergeven
door de striemen van het lijden van Jezus Christus. Wonderen
van genezing worden vaak verleend.
De Bijbel onderwijst dat iemand, die verlangt om door God
genezen te worden, de oudsten van de Kerk roept om hem of
haar te zalven met olie in de naam van Jezus Christus en te
bidden om Gods genezing en tussenkomst.
God in geloof vertrouwen voor genezing is een persoonlijke
zaak tussen iedere persoon en God.
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Wat zegt de Bijbel?
Exodus 15:26
Psalm 103:2-3
Mattheüs 9:27-30
1 Petrus 2:24
1 Korintiërs 11:23-30
Mattheüs 8:1-17

Jakobus 5:14-16
Jesaja 53:4-5
Markus 16:15-18
2 Korintiërs 12:7-10
Johannes 9:1-11

Het geestelijk Lichaam van Christus
De Kerk van God wordt in de Bijbel beschreven als het
geestelijk Lichaam van Jezus Christus.
God de Vader heeft Jezus Christus aangesteld als het Hoofd
van de Kerk in alle dingen.
De ware Kerk van God is samengesteld uit allen:
•
•
•
•
•

die door God de Vader geroepen zijn
die Zijn Zoon, Jezus Christus hebben aanvaard als
persoonlijke Verlosser
die zich bekeerd hebben van hun zonden
die gedoopt zijn door onderdompeling en
die Gods Heilige Geest hebben ontvangen als een
verwekking van God de Vader.

Deze personen zijn geestelijke broeders en leden van één
Kerk: het geestelijk Lichaam van Jezus Christus - hoewel
zij wijd en zijd over de wereld verspreid kunnen zijn.
Het is door één en dezelfde Geest - de Heilige Geest van God
de Vader - dat elkeen gedoopt wordt in het Lichaam van
Jezus Christus.
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Deze geestelijke relatie met Jezus Christus en God de Vader
is het fundament van alle ware Christelijke
broederschappen.
Jezus omschrijft Zich aan Zijn discipelen als "de ware
wijnstok" en de Vader als "de Landman". Alle ware
Christenen zijn takken van de ware Wijnstok en moeten vast
blijven zitten aan de Wijnstok om geestelijk te groeien.
Hoewel er slechts één geestelijk Lichaam van Christus is,
zijn haar leden verspreid in talloze lokale broederschappen
en individuele kerken/gemeenten in de wereld.
Omdat alle leden van het Lichaam van Christus Gods Heilige
Geest hebben, beperkt God Zich niet tot het werken door
één enkele organisatie.
Iedereen, die deel uitmaakt van het Lichaam van Christus zal:
1. de vruchten van Gods Heilige Geest uitdragen;
2. de naam van God dragen en
3. zal Zijn geboden houden zoals uitvergroot door Jezus
Christus.
De belangrijkste functie van de Kerk is het voeden van de
broeders van Jezus Christus met geestelijk voedsel uit Gods
Woord, zodat zij kunnen groeien tot "de grootte van de
volheid van Jezus Christus". (Efeze 4:13)
De Kerk heeft ook een opdracht van God om bekering en
behoud door Jezus Christus te prediken in de hele wereld en
om het goede nieuws van het komend koninkrijk en de
regering van God te prediken in voorbereiding voor de
terugkomst van Jezus Christus om op aarde te regeren.
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Wat zegt de Bijbel?
Efeze 1:22-23
Johannes 21:15-17
Efeze 4:4-6; 11-16
Mattheüs 28:18-20
1 Korintiërs 12:6-13
Handelingen 2:47

Mattheüs 24:14
Romeinen 8:9, 28-29
Johannes 15:1-8
Hebreeën 2:9-18
Openbaring 1:12-20

Het dienaarschap van de Nieuwtestamentische Kerk van
God
De nieuwtestamentische Kerk van God heeft een vorm van
dienaarschap, gemodelleerd naar de instructies van Jezus
Christus zoals opgetekend in het Nieuwe Testament.
Degenen, die in dit dienaarschap dienen verheffen zich niet
boven hun broeders door autoriteit uit te voeren of rang, maar
streven er naar om hun broeders te dienen in nederigheid en
liefde. De geordineerde oudsten van de nieuwtestamentische
kerk van God begrijpen dat zij door God geroepen zijn tot
geestelijke dienst om de noden van hun broeders te vervullen.
Een oudste kan dienen als een dienaar, leraar, pastor,
evangelist of in andere benodigde capaciteiten. De functie,
die elke oudste vervult varieert in overeenstemming met de
mate van de gift van Jezus Christus.
•

De kwalificaties voor oudsten vindt men in 1 Timotheüs
3 en Titus 1.

Zijn liefde voor de broeders en voor God de Vader en Jezus
Christus is het bewijs dat God een man heeft geroepen om
een oudste te zijn.
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Een geordineerde oudste moet een houding handhaven van
ware bekering en toewijding aan God de Vader en Jezus
Christus. Hij moet een diep verlangen hebben om de broeders
van God te dienen en het vermogen om het evangelie van
Jezus Christus te onderwijzen.
Het doel van het dienaarschap is om het Lichaam van
Christus geestelijk te onderwijzen en op te bouwen. Het is de
verantwoordelijkheid van de dienaren om de ware
leerstellingen van de Bijbel te onderwijzen en te bewaren, de
geestelijke noden van de broeders te dienen en in leiderschap
te voorzien in de plaatselijke gemeenten.
Degenen, die geordineerd zijn om te evangeliseren hebben
ook een verantwoordelijkheid om het evangelie van Jezus
Christus te verkondigen aan ongelovigen; om allen, die
willen luisteren, te onderwijzen en te dopen in alle naties.
Wat zegt de Bijbel?
Johannes 15:16
Mattheüs 20:20-28
Mattheüs 28:19-20
Titus 1:5-9
1 Timotheüs 3:1-7
1 Petrus 5:1-10
Johannes 21:15-17
Mattheüs 24:14
Efeze 4:11-13

Johannes 13:14-16
Hebreeën 13:7, 17
Lukas 22:24-26
Handelingen 13:3; 14:23
1 Timotheüs 5:22
2 Timotheüs 1:6-14
2 Timotheüs 2:1-4; 14-26
2 Timotheüs 3:14; 4:4
Jeremia 23:28

Verantwoordelijkheid voor gezin
De Bijbel onderwijst dat Christenen toegewijd moeten zijn
om in het onderhoud te voorzien van hun gezinnen. Elke
Christen, die in staat is om te werken, maar zich niet inspant
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om zijn of haar gezin te ondersteunen is "erger dan een
ongelovige". (1 Timotheüs 5:8)
Jezus Christus Zelf onderwees dat een Christen eerst zijn of
haar gezin in het onderhoud moet voorzien, vóór het
gebruiken van het persoonlijke inkomen voor andere doelen,
inclusief offerandes aan God. Jezus veroordeelde de Joden,
die offerandes gaven of "korban" (offergave) aan de
tempelschatkist en intussen hun behoeftige ouders
veronachtzaamden.
God wil niet dat Christenen de basisbehoeften van hun
gezinnen veronachtzamen om tienden en offeranden te
geven. De Christenen, die een beperkt inkomen hebben en
alleen in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien
hebben geen werkelijke vermeerdering, waarover tienden
betaald worden. God verlangt barmhartigheid en geen
opoffering.
Wat zegt de Bijbel?
1 Timotheüs 5:4, 8, 16
Markus 7:10-13
Spreuken 31:10-28

Spreuken 27:23-27
Spreuken 28:19

Verantwoordelijkheid voor de armen
Christenen worden door Jezus Christus geboden om de
armen en de behoeftigen onder hen te ondersteunen met
medeleven en begrip. Een Christelijke houding van ware
liefde en dienstbaarheid moet de basis zijn van al het geven.
God verlangt van elk één, die Hij voorspoed heeft gegeven
om blij en vrijwillig vanuit het hart te geven, zoals hij of zij
in staat is.
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Degenen, die een overvloed hebben, maar niet geven
vanwege een egoïstische houding zijn schuldig aan hebzucht
en zondigen tegen God.
Wat zegt de Bijbel?
Handelingen 2:44-45
Handelingen 4:34-45
Psalm 41:1-3
Spreuken 28:27
Spreuken 19:17

Mattheüs 26:11
2 Korintiërs 9:1-9
Galaten 2:10
Jakobus 2:14-17

Verantwoordelijkheid voor de Kerk
In de wereld van vandaag is geld nodig om de geboden van
Jezus Christus te vervullen om het Evangelie te prediken, de
kudde van God te voeden en voor de noden van de Kerk te
zorgen.
Daarom wordt aan Christenen door de Heer Jezus Christus
de opdracht gegeven om hun financiële middelen te delen
met degenen, die dienen in het dienaarschap van God.
Paulus schreef, "weet u niet dat zij die de tempeldienst
verrichten, van het heilige eten? En dat zij die steeds bij het
altaar verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het
altaar?" "Zo heeft de Heere ook [Grieks houtoos, alzo, op
dezelfde manier] met het oog op hen die het Evangelie
verkondigen, opgedragen [Grieks diatassoo, bevelen,
voorschrijven, gebieden], dat zij van het Evangelie leven". (1
Korintiërs 9:13-14)
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Degenen, die steun ontvangen van hun broeders zijn
rekenschap verschuldigd aan God en aan de broeders hoe
deze tienden en offeranden worden gebruikt.
Elke dienaar, die met de broeders handel drijft door het
gebruik van intimidatie, dwang of angst om tienden en
offeranden van hen af te dwingen, zal een streng oordeel van
God ontvangen.
God waarschuwt Zijn dienaren tegen het uitbuiten van de
armen van Zijn kudde en te nemen van de schrale
voorzieningen van de behoeftigen. God respecteert en zegent
de armen, die geven wat zij kunnen, hoe klein het bedrag ook
is, zoals Jezus de arme en behoeftige weduwe prees, die haar
"kleine" bijdrage gaf.
Wat zegt de Bijbel?
1 Korintiërs 9:1-14
Lukas 21:1-4
Lukas 19:12-17
Lukas 16:10-13
Zacharia 7:7-13

1 Timotheüs 5:17-18
Lukas 10:17
Mattheüs 24:45-51
Mattheüs 6:19-21

Het Bijbelse principe van tienden betalen
God schiep de aarde en alle rijkdommen van de aarde, waar
fysieke rijkdom uit voort komt. Hoewel God alle rijkdommen
van land en zee in eigendom heeft, heeft Hij al deze dingen
aan de mensheid gegeven om te gebruiken en van te genieten.
Door te gebruiken wat God geschapen heeft is de mensheid
in staat om voedsel te produceren, dieren te fokken, de bossen
te oogsten, de aarde te ontginnen en de zee te bevissen.
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Omdat God al deze dingen aan de mensheid heeft
gegeven, vraagt Hij de mens om Hem te erkennen als
de Almachtige, Verzorger en Ondersteuner.

De Bijbel openbaart dat God het principe van tienden betalen
instelde, naast vrijwillige offeranden als een eeuwigdurende
manier voor de mensheid om Hem te eren.
Het Oude Testament verklaart dat tienden en offeranden aan
God toebehoren en "heilig zijn voor God". Jezus bevestigde
deze waarheid opnieuw toen Hij zei, "geef dan..... aan God
wat van God is". (Mattheüs 22:21)
Het verslag van het offer van Abel in het boek Genesis maakt
duidelijk dat deze praktijk vanaf het begin van de mensheid
bestond en niet beperkt was tot Gods verbond met Israël bij
Sinaï.
Vóór de instelling van het Oude Verbond werden tienden en
offeranden aan God, gegeven aan Melchizedek, de priester
van de Allerhoogste God. Het boek Genesis tekent op, dat
Abraham tienden gaf aan Melchizedek. Ongetwijfeld gaven
Izak en Jakob ook tienden en offeranden aan Melchizedek.
Toen God Zijn verbond met Israël sloot werden de tienden
en offeranden verplaatst naar het Levitische priesterschap.
God zei, "en zie, aan de nakomelingen van Levi heb Ik alle
tienden gegeven". (Numeri 18:21) Onder het Oude Verbond
vereiste God van Zijn volk om Hem de eerstelingen van hun
oogst en de eerstgeborenen van hun vee te geven, alsook een
tiende van de toename, die voortkwam van hun oogsten, vee,
het winnen van kostbare mineralen uit de aarde en de
opbrengst van het handel drijven.
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God zei via de profeet Maleachi dat de priesters Gods
geboden overtraden door verontreinigde offeranden te
offeren en God te beroven. Net zoals degenen, die geen
tienden en offeranden gaven aan de Levieten - zoals God had
geboden - beroofden God.
Onder het Nieuwe Verbond heeft het priesterschap van
Melchizedek het Levitische priesterschap vervangen en de
Bijbelse autoriteit om tienden en offeranden van God te
ontvangen is teruggeplaatst naar de orde van Melchizedek.
Jezus Christus, die aan de rechterhand van God de Vader zit
bekleedt nu het eeuwig ambt van Hogepriester van de orde
van Melchizedek.
De Christenen van tegenwoordig geven hun tienden en
vrijwillige offeranden om het werk van Jezus Christus te
ondersteunen via Zijn Kerk, anders beroven zij God.
Bij het volgen van het Bijbelse principe van tienden betalen,
is elke Christen persoonlijk verantwoordelijk om zijn of
haar echte toename vast te stellen.
Jezus zei, "geef dan aan de keizer wat van de keizer is",
(Mattheüs 22:21) en laat zien dat belastingen betaald moeten
worden aan "de keizer". (Civiele regeringen)
Belastingen zijn uitgesloten bij het vaststellen van iemands
toename. Uitgaven, die betrekking hebben op de zaak of
beroep zijn ook uitgesloten, wat het werkelijke netto
inkomen vermindert.
Christenen, waarvan de inkomens zo beperkt zijn, dat hun
hele netto inkomen nodig is om de basis onderhoudsuitgaven te dekken, hebben in Gods ogen geen echte
toename, waarover tienden betaald moeten worden.
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Het geven van geld wordt niet vereist voor behoud. Als God
echter een Christen financieel gezegend heeft behoort hij of
zij vrijwillig te geven, zoals geleid door Gods Heilige Geest.
Elke Christen moet uit het hart geven in een bereidwillige
houding van liefde en dienstbaarheid, in overeenstemming
met de zegeningen, die God hem / haar heeft geschonken zowel geestelijk als fysiek.
God heeft beloofd om degenen, die tienden betalen en
offeranden geven te zegenen met alles wat toereikend is, in
alle dingen.
Wat zegt de Bijbel?
Genesis 1:26-28
Deuteronomium 8:1-18
Genesis 4:3-7
Numeri 18:1-29
Maleachi 3:7-11
Hebreeën 7:1-10

1 Samuel 2:12-17
Maleachi 1:6-14
Maleachi 2:1-10
Mattheüs 22:21
Mattheüs 5:17-20
Mattheüs 6:19-21

Het Evangelie
Het woord evangelie betekent "goede nieuws". Het evangelie
is de geweldige boodschap van Gods plan van behoud voor
de hele mensheid, door het leven, de dood en de opstanding
van Jezus Christus, Zijn enige verwekte Zoon.
Het Nieuwe Testament noemt deze boodschap, het evangelie
van genade. Het evangelie van genade is het goede nieuws
dat Jezus Christus de Verlosser is van de wereld en dat door
Zijn bloed allen, die zich bekeren en in Hem geloven, hun
zonden vergeven kunnen worden en in het Gezin van God
binnen kunnen gaan.
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Het evangelie is ook een boodschap over het komende
Koninkrijk van God op aarde. Het is het goede nieuws, dat
wanneer Jezus Christus naar de aarde terugkeert, Hij het
Koninkrijk van God en de regering van God zal vestigen. Hij
zal over alle naties regeren als Koning der koningen en Heer
der Heren. De heiligen aan wie onsterfelijkheid gegeven is
bij de eerste opstanding zullen het koninkrijk met Jezus
Christus erven en zullen met Hem heersen en regeren als
koningen en priesters.
Het evangelie moet aan alle naties gepredikt worden als een
getuigenis, voordat Jezus Christus terugkeert om Zijn
Koninkrijk te vestigen.
Door het prediken van het evangelie worden heiligen door
God voorbereid voor Zijn Koninkrijk, door degenen te
roepen, die Hij kiest tot berouw en bekering.
Wat zegt de Bijbel?
Handelingen 20:24
Johannes 3:16
1 Johannes 2:1-2
Markus 1:14-15
Mattheüs 24:14
Romeinen 10:8-18

Markus 16:15-16
Mattheüs 28:19-20
Jesaja 9:6-7
Handelingen 11:19-21
Romeinen 8:16-17
1 Korintiërs 15
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Het Koninkrijk van God
Het Koninkrijk van God is de regering van het Gezin van
God. Het Koninkrijk van God regeert op het ogenblik het
universum.
Hoewel het Koninkrijk van God nu de aarde niet regeert, zijn
allen, die Gods Heilige Geest hebben onder de regering van
God de Vader door de heerschappij van Jezus Christus.
Het Koninkrijk van God zal opnieuw worden gesticht op de
aarde bij de terugkomst van Jezus Christus als Koning der
koningen en Heer der Heren.
Op dat moment begint het Millennium en de onsterfelijke
heiligen, als de kinderen van God, zullen regeren als
koningen en priesters met Jezus Christus in het Koninkrijk
van God.
Nadat God de Vader het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel
brengt naar de nieuwe aarde, zal het Koninkrijk het hele
universum voor alle eeuwigheid regeren vanuit het nieuwe
Jeruzalem.
Wat zegt de Bijbel?
Openbaring 2:26
Daniël 2:44
Micha 4:1-4
Openbaring 3:12, 21
Hebreeën 11:13-16
1 Korintiërs 15:50-54

Openbaring 5:10
Jesaja 11:1-10
Kolossenzen 1:13
Openbaring 21
Jesaja 66:22-23
Johannes 3:3-7
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De Opstandingen
De Bijbel openbaart twee
opstandingen uit de doden:

verschillende

soorten

1. het terugbrengen tot fysiek leven als een vleselijk,
menselijk wezen en
2. de transformatie tot eeuwig leven als een onsterfelijk,
geestelijk wezen.
De Bijbel doet verslag van de opstanding van individuele
personen tot fysiek leven op verschillende tijden door de wil
van God.
In oudtestamentische tijden werd een zoon van een weduwe
tot leven gewekt door het gebed van Elia, de profeet. De
opwekking van Lazarus uit de doden door Jezus is een
bekend voorbeeld uit nieuwtestamentische tijden. Dit waren
speciale daden van barmhartigheid van God, die het fysieke
leven van de personen verlengde. Aan degenen, die door God
op deze manier werden opgewekt, werd geen onsterfelijkheid
gegeven en allen stierven weer.
Jezus was de eerste, die tot onsterfelijkheid werd opgewekt
door de kracht van God de Vader.
Om mens te worden heeft Jezus Zich ontdaan van Zijn glorie
en macht als de Heere God van het Oude Testament. Toen
Hij verrezen was, werd Hij hersteld in Zijn volle glorie,
macht en aanzien als God.
Jezus Christus wordt de Eerstgeborene genoemd van alle
doden, omdat Hij de eerste is van veelvoudige miljoenen, die
tot onsterfelijkheid zullen worden opgewekt.
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Als Jezus Christus naar de aarde terugkeert, zullen alle ware
Christenen die gestorven zijn, worden opgewekt tot eeuwig
leven als onsterfelijke geestelijke wezens.
De Christenen, die nog leven bij de terugkeer van Jezus
Christus zullen onmiddellijk veranderd worden van vlees in
geest. Deze transformatie naar geest is de nieuwe geboorte
als de heiligen van God - zowel dood als levend - werkelijk
"herboren" zijn in het Gezin van God. Alle heiligen zullen
samengesteld zijn uit geest, zoals God samengesteld is uit
geest en zij zullen volledige leden zijn van Gods goddelijk
Gezin.
Zij zullen met Jezus Christus regeren als koningen en
priesters op de aarde. Deze opstanding wordt in de Bijbel
beschreven als de eerste opstanding.
Na de 1000-jarige regering van Jezus Christus en Zijn
heiligen zal er een opstanding zijn tot fysiek leven van
allen, die gestorven zijn zonder kans op behoud ontvangen te
hebben.
Tijdens dit tweede fysieke leven zal elke persoon zijn of haar
eerste en enige kans voor behoud hebben door Jezus Christus.
Degenen, die het behoud van God volledig aanvaarden zullen
Gods Gezin als geestelijke wezens binnengaan.
Degenen, die behoud door Jezus Christus verwerpen zullen
veroordeeld worden tot de eeuwige dood. Zij zullen zich
aansluiten bij alle onverbeterlijke zondaren, die gedurende de
geschiedenis gestorven zijn en die ook tot fysiek leven
opgewekt zullen worden.
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Allen, die geweigerd hebben om behoud te aanvaarden en
willens en wetens de onvergeeflijke zonde hebben gedaan godslastering tegen de Heilige Geest van God de Vader zullen opgewekt worden om het eindoordeel van God te
ontvangen.
Hun vonnis zal de dood in de vuurpoel zijn. Deze dood is de
tweede en uiteindelijke dood, waar geen verrijzenis uit
mogelijk is.
Wat zegt de Bijbel?
1 Koningen 17:17-24
Johannes 11:20-44
Markus 5:35-42
1 Korintiërs 15:3-4, 20-23
Romeinen 1:4
Hebreeën 2:9-10
Johannes 5:28-29
1 Korintiërs 15:23, 35-55

Openbaring 20:4-6
Mattheüs 27:52-53
Openbaring 20:11-12
Ezechiël 37:1-14
Openbaring 20:11-15
2 Petrus 3:10-12
Mattheüs 25:41-46

Eeuwig oordeel
God oordeelt nu iedere gelovige, die op dit moment geroepen
is. Gods oordeel van iedere persoon begint wanneer God zijn
of haar verstand opent om Gods levenswijze te begrijpen.
Met Zijn liefde, genade en barmhartigheid geeft God een
ieder, die zich overgeeft aan Zijn Heilige Geest, de kracht en
macht om in liefde, geloof en genade te groeien en
1) de menselijke natuur,
2) de wereld en
3) Satan de duivel
te overwinnen.
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God de Vader houdt iedere gelovige persoonlijk
verantwoordelijk om te groeien in de kennis van Zijn
Woord en in de geestelijke statuur en volheid van Zijn Zoon
Jezus Christus.
Als de gelovige God liefheeft met heel zijn hart en leeft in
gelovige gehoorzaamheid aan Zijn Woord, krijgt hij of zij de
rechtvaardigheid van Jezus Christus aan hem of haar
toegeschreven als een gift van God. De gelovige wordt dan
geoordeeld als volledig rechtvaardig en onberispelijk voor
God de Vader.
Allen, die in deze toegeschreven rechtvaardigheid van geloof
blijven, zullen in de eerste opstanding zijn en zullen bij de
terugkeer van Jezus Christus eeuwig leven ontvangen.
De personen, die door de eeuwen heen geen kans op behoud
hebben gekregen tijdens hun leven zullen hersteld worden tot
fysiek leven in de tweede opstanding.
Dit zal plaats vinden na de 1000-jarige regering van Jezus
Christus en de heiligen. Iedereen, die in de tweede
opstanding opgewekt zal worden, zal dezelfde kans op
behoud krijgen als degenen, die in de eerste opstanding
waren. Iedereen zal de weg van behoud geleerd worden en
zal de kans hebben om zich te bekeren en het offer te
aanvaarden van Jezus Christus voor de vergeving van zijn of
haar zonden.
Iedereen zal dezelfde tijdsperiode toegekend worden om
Gods weg van behoud te kiezen. Deze periode - het Grote
Witte Troon Oordeel genoemd - zal waarschijnlijk 100
jaar duren.
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Gedurende deze tijd zullen allen - die leren te leven in
overeenstemming met Gods wil, groeien in genade en in de
kennis en karakter van Jezus Christus - eeuwig leven
ontvangen.
Aan het einde van deze periode van oordeel zullen allen, die
voor behoud gekozen hebben het Koninkrijk van God
binnengaan als geestelijke kinderen van God. Op dat
moment zullen allen, die hun kans voor behoud hebben
verworpen, veroordeeld zijn tot de tweede dood - hun
eeuwig oordeel.
Alle onverbeterlijke zondaren van de afgelopen eeuwen, die
de onvergeeflijke zonde hebben gedaan - opzettelijk het
behoud van God verwerpen - zullen tot fysiek leven worden
opgewekt en zich aansluiten bij de levende zondaren om het
vonnis te ontvangen van de tweede dood als hun eeuwig
oordeel.
God zal alle onverbeterlijke zondaren op hetzelfde moment
vernietigen in de vuurpoel. Dit is de tweede dood, waarvan
geen opstanding is.
Wat zegt de Bijbel?
1 Petrus 4:17
Micha 4:1-4
Hebreeën 10:26-27
Romeinen 2:16
Handelingen 10:42
Openbaring 20:11-14
Romeinen 14:10-12

2 Petrus 2:9
Openbaring 20:5-6
1 Samuël 16:7
2 Timotheüs 4:8
Ezechiël 37:12-14
Jesaja 65:20
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De doop door vuur
De doop door vuur is geen doop, die nagestreefd moet
worden door geestelijk verwekte gelovigen - zoals sommigen
onderwijzen - maar een doop, die bestemd is voor de
onverbeterlijke zondaren.
De Bijbel openbaart, dat de doop door vuur de eeuwige
vernietiging is van de zondaar door onderdompeling in de
poel van vuur en zwavel.
Degenen, die in de vuurpoel geworpen worden zullen niet
voor altijd gepijnigd worden, maar zullen opbranden. Dit is
de tweede en permanente dood en Gods uiteindelijke oordeel
voor de onbekeerde, die de onvergeeflijke zonde heeft gedaan
door willens en wetens Zijn weg tot behoud door Jezus
Christus te verwerpen.
Allen, die hun harten hebben verhard in hun zonden en hun
rebellie tegen God en de onvergeeflijke zonde hebben
gepleegd door welbewust Gods Heilige Geest te weerstaan
en godslasterlijk erover te spreken, maken het voor
zichzelf onmogelijk om tot bekering te worden geleid.
Zij zijn onverbeterlijke zondaren en zullen in de vuurpoel
samen vernietigd worden.
Wat zegt de Bijbel?
Mattheüs 3:11-12
Openbaring 20:14-15
Maleachi 4:1-3

Mattheüs 12:31-32
Openbaring 21:8
•••••••
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Literatuur
De Christelijke Bijbelse Kerk van God biedt een
verscheidenheid aan publicaties, audio en video’s aan,
speciaal in de Engelse taal.
• http://www.churchathome.org/
• http://www.cbcg.org/
http://www.churchathome.org/video/why-were-you-bornpt1.html
In de Nederlandse taal:
Gods Plan met U! - Van een zaadcel tot een Kind van
God - Waarom werd U geboren?
•
•
•
•

Oordeel Rechtvaardig Oordeel.
Voorbereiding voor het Pascha en Feest van
Ongezuurde Broden.
De Pascha Ceremonie
De Dag dat Jezus de Christus Stierf!

De literatuur van De Christelijke Bijbelse Kerk van
God heeft geen abonnementsprijs. Deze gratis publicaties
worden mogelijk gemaakt door tienden en giften van de
leden van De Christelijke Bijbelse Kerk van God en door
hen die gekozen hebben om medewerker te worden om het
Ware Evangelie van Christus te verkondigen.

Vrijwillige bijdragen worden dankbaar aanvaard!
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U kunt overmaken op rekening:
ING, Swift code / BIC: INGBNL2A
Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21
T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.
Om een online bijdrage over te maken gaat u naar:
https://eindtijdevangelie.org/giften/
Regionaal Kantoor
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via onderstaande
Web site.

Nederland en België:
https://eindtijdevangelie.org
https://www.kerkinhuis.org
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