


V22. Is God BOOS 
of VERBLIJD? 

(is de oorlog voorbij?)



B1. GELOVIG of ONGELOVIG?

B7. Wie is God?

B17 WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

B18. GOEDKOPE of KOSTBARE genade?

B28. Blijf WEG van zonde & Is IEDERE zonde GELIJK?

B31. Zijn christenen ARME ZONDAARS of HEILIGEN?

B32. Worden we gered uit GELOOF of WERKEN?

B37. EENS gered, ALTIJD gered?

B30. De VREZE des HEEREN, ouderwets of noodzakelijk?



God is liefde, genadig, geduldig en rijk aan goedheid en trouw!

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 
liefde. Vers 16 En wij hebben de liefde die God tot 
ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie 

in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
1 Johannes 4:8,16 HSV

Maar U, Heere, bent een barmhartig en 
genadig God, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid en trouw. 
Psalm 86:15 HSV



God kan ook toornig zijn over ongerechtigheid!

Toen zeiden die mannen tegen Lot: Wie hebt u hier verder nog? 
Een schoonzoon, uw zonen, of uw dochters: breng allen die u in 

de stad hebt, uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze 
plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot 
geworden is voor het aangezicht van de HEERE . Daarom heeft 

de HEERE ons gezonden om haar te gronde te richten. 
Genesis 19:12-13 HSV

Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra 
regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. Hij keerde 

deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle 
inwoners van de steden en het gewas op het land. 

Genesis 19:24-25 HSV



Is de God van het Oude testament dezelfde als in het Nieuwe Testament?

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar 
wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Johannes 3:36 HSV

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. 

Johannes 3:16 HSV



En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren 
en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik 

hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent 
rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal zijn, 
dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed 
van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, 

hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij 
verdienen het. 

En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan 
zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn 

waarachtig en rechtvaardig. 
Openbaring 16:4-7 HSV



En plotseling was er bij de engel een menigte van de 
hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan 

God in de hoogste hemelen , en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen. 

Lukas 2:13-14 HSV

God heeft een welbehagen in de mensen en bracht met Jezus vrede!

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen 
dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld 

met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar 
dat allen tot bekering komen. 

2 Petrus 3:9 HSV



Hoe kijkt God naar jou? (je bent een heilige)

Daarom, als iemand in Christus is, is hij 
een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 

geworden. En dit alles is uit God, Die ons 
met Zichzelf verzoend heeft door Jezus 

Christus, en ons de bediening van de 
verzoening gegeven heeft. 

2 Korinthe 5:17-18 HSV



1. Het kruis (Hebreeën 10:14)

2. Het bloed van Jezus (1 Petrus 1:1-2, Hebreeën 10:29, 
Hebreeën 13:12)

3. In Jezus Christus (2 Petrus 1:3-4, 1 Korinthe 1:1-2, 30-31)

4. Ons geloof (2 Thessalonicenzen 2:13, Handelingen 26:18)

5. Onze werken (2 Korinthe 7:1, Filippenzen 2:12-13) 

6.  Het Woord van God (Johannes 17:17-19, Efeze 5:25-27)

7. De Heilige Geest (1 Korinthe 6:11. 2 Thessalonicenzen 2:13)

7 aspecten waardoor wij nu geheiligd zijn:



Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar 
Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden 
en daardoor God dienen op een Hem welgevallige 

wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een 
verterend vuur.

Hebreeën 12:28-29 HSV

God is heilig, rechtvaardig & een verterend vuur!

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word 
zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er 
staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. 

1 Petrus 1:15-16 HSV



Wat gebeurd er dan als ik zondig?

De GEEST is wat je bent. Het is jouw essentie.
De ZIEL is hoe je bent. Het zijn jouw gedachten, wil en emoties. Je hebt een ZIEL.
Het LICHAAM is het vat dat reageert op de ziel.



Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, 
namelijk overspel, hoererij, onreinheid, 

losbandigheid, afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, 

woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, 
afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, 

dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; 
waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder 
gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het 

Koninkrijk van God niet zullen beërven. 
Galaten 5:19-21 HSV

Wat zijn de werken van het vlees?



Wat zijn de werken van de Geest?

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt 
de wet zich niet. 

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met 
zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij 

door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest 
wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk 

worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
Galaten 5:22-26 HSV



Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in 

ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 
getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid. 

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, 
maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord 

niet in ons.
1 Johannes 1:8 - 10 HSV

Het probleem heet zonde, de oplossing is Jezus!



- We worden gered uit geloof ALLEEN! (Galaten 3:1-12, 
Romeinen 9:30-33)

- Uit een LEVEND geloof zullen goede WERKEN voortkomen! 
(Jakobus 1:19-27, 2:14-26)

Is Gods liefde gebaseerd op onze prestaties?

Nee! (Romeinen 8:38-39)       Ja! (1 Thess. 1:8-9)

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf 
in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in 
Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in 

acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
Johannes 15:9-10 HSV

Worden we gered uit geloof of werken?



Is de oorlog voorbij? (eens gered, altijd gered?)

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en 
zij volgen Mij.En Ik geef hun eeuwig leven; en 

zij zullen beslist niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand 

rukken. 

Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is 
meer dan allen, en niemand kan hen uit de 
hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader 

zijn Één. 
Johannes 10:27-30 HSV



Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch 
leven, noch engelen, noch overheden, noch 

krachten, noch tegenwoordige, noch 
toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, 

noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, 

onze Heere.
Romeinen 8:38-39 HSV

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door 
Wie u verzegeld bent tot de dag van de 

verlossing.
Efeze 4:30 HSV



En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en 
vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, 

nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, 
door de dood, om u heilig en smetteloos en 

onberispelijk voor Zich te plaatsen, 

als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd 
en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van 
het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt 

is in de hele schepping die onder de hemel is, 
waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 

Kolossenzen 1:21-23 HSV



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. Broeders, ikzelf 

denk niet dat ik het gegrepen heb, maar 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.
Filippenzen 3:12-14 HSV



Zijn onze toekomstige zonden ook al verzoend?

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, 
opdat u niet zondigt. En als iemand 

gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak 
bij de Vader, Jezus Christus, de 

Rechtvaardige. En Hij is een verzoening 
voor onze zonden; en niet alleen voor de 

onze, maar ook voor de zonden van de hele 
wereld. 

1 Johannes 2:1-2 HSV



Want als wij willens en wetens zondigen, nadat 
wij de kennis van de waarheid ontvangen 
hebben, blijft er geen slachtoffer voor de 

zonden meer over, maar slechts een 
verschrikkelijke verwachting van oordeel en 

verzengend vuur, dat de tegenstanders zal 
verslinden. 

Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan 
heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, 

op het woord van twee of drie getuigen.  



Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard 
geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft 

en het bloed van het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van 

de genade gesmaad heeft? 

Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij 
komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de 
Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God.

Hebreeën 10:26 - 31 HSV



Moeten zonden nog beleden worden?

Belijd elkaar de overtredingen 
en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig 
gebed van een rechtvaardige 

brengt veel tot stand. 
Jakobus 5:16 HSV



En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de 
Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen 

allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot 
gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun 

zondige daden belijden en bekennen. 

Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, 
brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in 
tegenwoordigheid van allen. En men berekende de 

waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend 
zilverstukken. Zo nam het Woord van de Heere met 

kracht toe en werd steeds sterker. 
Handelingen 19:17-20 HSV



Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt . Uw Naam 
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 
zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook 

wij onze schuldenaren vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de 
mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader 
u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen 

niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet 
vergeven. 

Mattheüs 6:9-15 HSV
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