


V20. Ben je PASSIEF 
of ACTIEF als 

Christen?



B26. Ben je een CHRISTEN, DISCIPEL of SLAAF?

B31. Zijn christenen ARME ZONDAARS of HEILIGEN?

B32. Worden we gered uit GELOOF of WERKEN?

B33.Echt geloof is LEVEND, ZICHTBAAR en HOORBAAR!

B35. Jezus volgen kost je ALLES! (en levert je ook ALLES op!)

B42. Hoor je als christen te EVANGELISEREN?

B50. Ben je (te) RADICAAL, FANATIEK, of LAUW?



Snap je wie je bent IN Christus?

Wat is een christen?

- Het woord “christen”, (Strong 5546 Christia’nos) komt 
van het woord “Christos”, wat betekent “kleine 

Christus”. “Christen” was eigenlijk geen woord dat Jezus 
gebruikte. Ook de eerste “christenen” niet. Dat woord 
werd pas 13 jaar nadat Jezus gekruisigd was gebruikt. 
Tot die tijd gebruikten ze het woord “discipel” - een 

discipel van Jezus.

- Het woord christen komt 3 keer voor in de Bijbel, 
Handelingen 11:26, 26:27-28 en 1 Petrus 4:15-16. Het 
woord discipel komt meer dan 200 keer voor en wordt 

door iedereen gebruikt inclusief Jezus.



Een discipel (Strong 3101 Mathetes) is een volgeling, 
leerling of pupil van iemand die wordt getraind om net zo 

te worden als zijn meester. In onze tijd is dit principe 
bijna verdwenen omdat we in de schoolbanken zitten, een 

stage komt er nog het beste in de buurt.

Wat is een discipel?

Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in 
Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 
geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid 
kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Johannes 8:30 - 32 HSV



Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en 
hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen 

naar Mijn Vader.
Johannes 14:12 HSV

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft 
Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het 
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat 

Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders. 

Romeinen 8:29 HSV



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. 

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 

geprofeteerd, en in Uw Naam demonen 
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten 

gedaan? 

Alleen degene die de wil doen van de Vader zullen het koninkrijk binnengaan!



Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik 
heb u nooit gekend; ga weg van Mij, 

u die de wetteloosheid werkt! 
Mattheüs 7:21-23 HSV

Waarom noemt u Mij: Heere, 
Heere, en doet niet wat Ik zeg? 

Lukas 6:46 HSV



Wat krijg jij straks te horen van God?

Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en 
trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, 

over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van 
uw heer. 

Mattheüs 25:21 HSV

Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte 
en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet 

gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet 
gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers 
moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne 

met rente teruggekregen hebben. 



Neem daarom het talent van hem af en 
geef het aan hem die de tien talenten heeft. 
Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven 

worden, en hij zal overvloedig hebben; 
maar van hem die niet heeft, van hem zal 
afgenomen worden ook wat hij heeft. En 

werp de onnutte dienaar uit in de 
buitenste duisternis; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars. 
Mattheüs 25:26-30 HSV



Gered uit werken of geloof alleen?

Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, 
zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het 
geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door 

welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het 
geloof. 

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof 
gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God 

alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van 
heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, Die 

besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen 
door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? 

Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.
Romeinen 3:26-31 HSV



Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als 
iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft 

geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 

Als er nu een broeder of zuster zonder kleding 
zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks 

voedsel, en iemand van u zou tegen hen 
zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word 

verzadigd, en u zou hun niet geven wat het 
lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat 

dan? 
Jakobus 2:14-16 HSV



U ziet dus nu dat een mens uit werken 
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit 

geloof. 

En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde 
manier uit werken gerechtvaardigd, toen 
zij de boden heeft ontvangen en langs een 

andere weg heeft laten weggaan? Want 
zoals het lichaam zonder geest dood is, zo 
is ook het geloof zonder de werken dood.

Jakobus 2:24-26 HSV



Zij belijden dat zij God kennen, maar zij 
verloochenen Hem met hun werken, 

aangezien zij verfoeilijk zijn en 
ongehoorzaam en tot elk goed werk 

ongeschikt.
Titus 1:16 HSV

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben 
met het woord of met de tong, maar met de 

daad en in waarheid. 
1 Johannes 3:18 HSV

Laten we niet alleen zeggen dat we gehoorzamen maar het ook doen!



Als je lauw bent is het belangrijk dat je geestelijk goud en olie koopt 
om straks niet buiten te staan!

En schrijf aan de engel van de gemeente in 
Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 

waarachtige Getuige, het begin van Gods 
schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet 

koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 

Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet 
heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: 
Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan 

niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, 
beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 



Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van 
geest. Dien de Heere. 
Romeinen 12:11 HSV

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, 
gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en 

witte kleren, opdat u bekleed bent en de 
schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. 

En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult 
kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht 

en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 
Openbaring 3:14-19 HSV



Het vertellen over Jezus is het mooiste werk om te doen!

En hoe kan iemand over Hem vertellen, als hij 
niet wordt gestuurd? Er staat : "Wat is het 

heerlijk om de voetstappen te horen aankomen 
van iemand die goed nieuws komt brengen!" 

Maar niet iedereen heeft het goede nieuws dat hij 
hoorde ook geloofd. Jesaja zegt: "Heer, wie heeft 

geloofd wat hij van mij hoorde?" Dus je kan alleen 
gaan geloven als je eerst echt hebt gehoord wat er 

over Christus wordt verteld. 
ROMEINEN 10:12-17 BasisBijbel



Geef jij jezelf als een offer aan God?

Ik 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. 

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.
Romeinen 12:1 - 2 HSV
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