


36. Zijn ALLE mensen 
AUTOMATISCH Gods 

kinderen?



God heeft alle mensen geschapen

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de 
Eerstgeborene van heel de schepping. Want door 

Hem zijn alle dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en 

die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, 
overheden of machten; alle dingen zijn door Hem 

en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle 
dingen, en alle dingen bestaan tezamen door 

Hem. 
Kolossenzen 1:15-17 HSV



De God Die de wereld gemaakt heeft en 
alles wat daarin is, Deze, Die een Heere 
van de hemel en van de aarde is, woont 

niet in tempels die met handen gemaakt 
zijn. 

Hij wordt ook door mensenhanden niet 
gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat 
Hij Zelf aan allen het leven, de adem en 

alle dingen geeft. 



En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke 
geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij 

heeft de hun van tevoren toegemeten tijden 
bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 

opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem 
misschien al tastend zouden mogen vinden, 

hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in 
Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; 

zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: 
Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 

Handelingen 17:24-28 HSV



God houd van alle mensen

En zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen 

verhoogd worden, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft. 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft. 



Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld 
gezonden opdat Hij de wereld zou 

veroordelen, maar opdat de wereld door Hem 
behouden zou worden. 

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van 
de eniggeboren Zoon van God. 

Johannes 3:14-18 HSV



Jezus gebruikt een gelijkenis om aan te geven wie de kinderen van God zijn en 
de kinderen van de boze

Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad 
zaaide in zijn akker.  Maar toen de mensen sliepen, kwam 

zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 
Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook 

het onkruid tevoorschijn.
Mattheüs 13:24 - 26 HSV

Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, 
is de Zoon des mensen.  De akker is de wereld, het goede 

zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn 
de kinderen van de boze.
Mattheüs 13:37 - 38 HSV



De Joden die niet in Jezus geloofden waren kinderen van de duivel

Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij 
liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. 

Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij 
gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn 

woord niet kunt horen. 

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw 
vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin 

af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit 

wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van 
de leugen.

Johannes 8:42 - 44 HSV



Wie leeft en volhard in de zonde is een kind van de duivel

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel 
zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken 
zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, 

want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, 
omdat hij uit God geboren is.  

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de 
duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet 

doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder 
niet liefheeft.

1 Johannes 3:8 - 10 HSV



Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, 
onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, 
een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en 

van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze 
woorden, want om deze dingen komt de toorn van 
God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.  

Wees dan hun metgezellen niet. Want u was 
voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de 

Heere; wandel als kinderen van het licht.
Efeze 5:5 - 8 HSV



Je moet opnieuw geboren worden om een kind van God te worden!

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam 
was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze 
kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: 

Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als 
leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U 

doet, als God niet met hem is.  

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw 

geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God 
niet zien.



Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer 

in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?  
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees 

geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.  

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet 
opnieuw geboren worden.  De wind waait waarheen hij wil 
en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan 
komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit 

de Geest geboren is.
Johannes 3:1 - 8 HSV



Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen 
hebben Hem niet aangenomen. Maar allen 
die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kinderen van God te 

worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil 

van vlees en ook niet uit de wil van een 
man, maar uit God geboren zijn.

Johannes 1:11 - 13 HSV



Door de Heilige Geest mogen we God nu onze Vader noemen! 

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de 
Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst 

leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 
ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van 
God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen 
van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat 

wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Romeinen 8:14 - 17 HSV



Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons 
gegeven heeft: dat wij kinderen van God 

worden genoemd. Daarom kent de wereld ons 
niet, omdat zij Hem niet kent.  

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het 
is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. 
Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal 
worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij 

zullen Hem zien zoals Hij is.
1 Johannes 3:1 - 2 HSV



God wil dat we voor alle mensen bidden want Hij wil dat alle mensen zalig worden

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, 
gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan 

worden voor alle mensen, voor koningen en allen 
die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil 

leven zullen leiden, in alle godsvrucht en 
waardigheid. 

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, 
onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig 
worden en tot kennis van de waarheid komen.

1 Timotheüs 2:1-4 HSV
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