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In deze Bijbelstudie
I
God is onveranderlijk;
II
Genade is meer dan alleen vergeving;
III
Groeien naar de volmaaktheid.

I

GOD IS ONVERANDERLIJK

- Een belangrijk kenmerk van God God is voor eeuwig Dezelfde!
Jesaja 48
Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de
Laatste.

12

Hebreeën 1
en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw
jaren zullen niet ophouden.

12

- Jezus is God! Hij is voor eeuwig Dezelfde.
Hebreeën 13
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

8

Gods karakter en heiligheid zijn dus eveneens onveranderlijk.
Gods gebod aan de mens is daarom ook onveranderlijk.
- Gods gebod onder de wet “Wees heilig, want Ik ben heilig!”
Leviticus 11
Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben.
U moet heilig zijn, want Ik ben heilig.

45
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- Gods gebod onder de genade “Wees heilig, want Ik ben heilig!”
1 Petrus 1
zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
15 Maar

- Bijbelse waarheid God zal en kan niet Zijn standaard verlagen!
Openbaring 3
ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!
16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.
15Ik

Een heilig leven geldt ook voor vandaag.
Romeinen 12
roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
2
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
1Ik

Hebreeën 12
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

14

Geestelijke leiders en de Gemeente dienen Gods standaard hoog te houden.
2 Timotheüs 2
u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te
schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

15Beijver

2 Timotheüs 4
bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen
bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle
geduld en onderricht.
3Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken
wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen
begeerten.
4
Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
1Ik

Zij die uit God geboren zijn, leven naar Gods Woord.
Johannes 8
uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.
48De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan
bent en door een demon bezeten bent?
47Wie
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Mattheüs 7
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

21

II

GENADE IS MEER DAN ALLEEN VERGEVING

- Belangrijk om te onthouden Genade is veel meer dan alleen maar vergeving van zonde.
Onder de wet was er eveneens vergeving van zonde.
Psalm 130
U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven?
4Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.
3Als

Psalm 103
doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
10Hij

De wet kan echter de mens niet weerhouden om te zondigen.
Genade daarentegen biedt de mens naast vergeving ook hulp aan.
Hebreeën 4
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid
verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

16

Om heilig te leven hebben wij dus genade nodig.
Genade leert de gelovigen te leven naar Gods wil.
Titus 2
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
12en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige
wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
13terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze
Zaligmaker, Jezus Christus.
14Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
15Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.
11

- Van Dale be·zon·nen (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord): bedachtzaam
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Bedachtzaam zijn, houdt in dat u zich continu bewust bent van uw woorden, daden en zelfs uw
gedachten.
Door genade kan de gelovige overwinning behalen over de zonde.
De wet kon de mens niet volmaakt maken, maar genade kan dat wel!
Met de genade kwam ook een betere hoop.
Hebreeën 7
De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere
hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel.

19

III

GROEIEN NAAR DE VOLMAAKTHEID

Vanwege de genade van God kunnen wij groeien naar de volmaaktheid.
Hebreeën 6
wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de
volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof
in God,

1Laten

De apostel Paulus streefde naar de volmaaktheid.
Filippenzen 3
Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen.
Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
13Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,
14maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het
doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
12

Paulus had die volmaaktheid niet zelf bedacht. Hij kende Jezus, Zijn Heer, en Zijn Woord.
Mattheüs 5
Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

48

Volmaakt heeft in de Bijbel vaak de betekenis van compleet of volwassen.
Gelovigen dienen te groeien naar de volwassenheid.
2 Petrus 3
groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de
heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

18Maar
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Hebreeën 6
wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de
volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof
in God,

1Laten

1 Petrus 2
verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor
mag opgroeien,
3indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is,
2En

Kolossenzen 1
houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te
smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht
draagt en groeit in de kennis van God,
9Daarom

- Vraag Wat moeten predikers aan de ongelovigen prediken?
- Antwoord Predikers dienen bekering (d.m.v. de wet) aan de ongelovigen te prediken.
Markus 1
En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het
Koninkrijk van God,
15en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het
Evangelie.
14

Handelingen 2
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen

38

Handelingen 3
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking
zullen komen van het aangezicht van de Heere,

19

- Vraag Wat moeten predikers aan de gelovigen prediken?
- Antwoord Predikers dienen de gelovigen uit te dagen om te blijven groeien in Christus!
- Jezus’ gebed voor de Zijnen “Heilig hen door Uw Waarheid.”
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Johannes 17
heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn,
zoals Ik niet van de wereld ben.
15Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
16Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
14Ik

De apostel Paulus spoorde de gelovigen aan om de heiliging te volbrengen.
2 Korinthe 7
wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van
vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

1Omdat

Romeinen 15
Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.

2

Galaten 5
Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk
van slavernij belasten.

1

De apostel Petrus moedigde de gelovigen eveneens aan om heilig te leven.
1 Petrus 1
Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
15

1 Petrus 2
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een
voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;

21
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