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Studie 4. Het verlossingswerk van Jezus Christus  Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus

Richteren 21:25. 25 In die dagen was er geen koning in Israël: 

eenieder deed wat juist was in zijn ogen.  

Genesis 1:31. 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was 

zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: 

de zesde dag.

 

DE 1EEEE STAP: JEZUS CHRISTUS WERD EEN MENSWERD EEN MENSWERD EEN MENSWERD EEN MENS. 

Matteüs 8:16-17. 16 Toen het nu avond geworden was, brachten ze 

velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de 

boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht 

aan toe waren, 17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de 

profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich geno-

men, en onze ziekten gedragen. 

Handelingen 10:37-38. 37 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, 

wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: 

38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest 

en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed-

deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God 

was met Hem.  

Filippenzen 2:5-7. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in 

Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, 

het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar 

Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen 

en aan de mensen gelijk te worden. 

Johannes 1:1, 14. 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij 

God en het Woord was God. 

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 

Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.  

1 Johannes 1:3. 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij 

u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van 

ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 

Johannes 14:6. 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Handelingen 4:12. 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is 

onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waar-

door wij zalig moeten worden. 

Jesaja 43:10-11. 10 U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en 

Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, 

en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd 

en na Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er 

geen Heiland.  

    

De 2EEEE stap: Jezus Christus WERD EEN DIEWERD EEN DIEWERD EEN DIEWERD EEN DIENAARNAARNAARNAAR. 

Marcus 10:42-45. 42 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U 

weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heer-

schappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefe-

nen.43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belang-

rijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 44 En wie van u de eerste 

zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. 45 Want ook de 

Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om 

te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. 

Johannes 13:4-5,12-15. 4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, 

nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. 5 Daarna goot 

Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te 

wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel 

had. 

12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had 

aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik 

aan u gedaan heb? 13 U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het 

terecht, want Ik ben het. 14 Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw 

voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. 15 Want Ik 

heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u 

heb gedaan.  

    

De 3EEEE stap: Jezus Christus STIERFSTIERFSTIERFSTIERF AAN HET KRUISAAN HET KRUISAAN HET KRUISAAN HET KRUIS. 

Hebreeën 9:7-10,18-22. 7 In het tweede deel echter ging alleen de 

hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor 

zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. 8 Daarmee 

maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom 

nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in 

gebruik was.9 Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. 

In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geof-

ferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn 

geweten betreft tot volmaaktheid te brengen.10 Het betrof hier 

alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke 

verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. 

18 Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. 19 Want 

nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes 

meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken 

met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde het boek 

zelf en heel het volk, 20 terwijl hij zei: Dit is het bloed van het ver-

bond dat God u bevolen heeft te houden. 21 Ook de tabernakel en 

ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde 

manier met het bloed. 22 En bijna alles wordt volgens de wet door 

bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen 

vergeving plaats.  

Hebreeën 10:1-4. 1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de 

toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan 

nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken 

brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders 

niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst 

verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn 

van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. 3 Maar 

nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden 

herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en 

bokken de zonden wegneemt. 

Psalm 5:5-6.    5 Want U bent geen God Die vreugde vindt in godde-

loosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven. 6 De dwazen 

blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrij-

ven, 

Filippenzen 2:8. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij 

Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot 

de kruisdood    

Hebreeën 4:15. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen 

medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles 

op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 

Hebreeën 7:26-28. 26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: 

heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven 

de hemelen verheven. 27 Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepries-

ters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en 

pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en 

altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. 28 Want de wet stelt men-

sen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het 

woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die 

tot in eeuwigheid volmaakt is. 
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Johannes 10:11-18. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft 

zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder 

is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat 

de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de 

schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is 

en zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder 

en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de 

Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de 

schapen. 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaaps-

kooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem 

horen en het zal worden één kudde en één Herder. 17 Daarom heeft 

de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te 

nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; 

Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit 

gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. 

1 Petrus 1:18-21. 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke 

dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, 

die u door de vaderen overgeleverd is 19 maar met het kostbaar 

bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 20 Hij 

is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar 

in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 21 Door Hem ge-

looft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heer-

lijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. 

Johannes 1:29, 3:16. 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich 

toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de 

wereld wegneemt! 

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggebo-

ren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verlo-

ren gaat, maar eeuwig leven heeft.    

1 Petrus 2:24. 24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen 

heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerech-

tigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.    

Romeinen 5:6-10. 6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus 

op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 7 Want bij hoge 

uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens 

imers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 

8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor 

ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan zullen 

wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behou-

den worden van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, 

met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer 

zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend 

zijn. 

1 Petrus 3:18. 18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden 

geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij 

ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, 

maar levend gemaakt door de Geest, 

2 Korintiërs 5:20-21. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, 

alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u 

met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem. 

1 Johannes 1:8 - 2:2. 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 

misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze 

zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 

vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij 

zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar 

en is Zijn woord niet in ons. 1 Mijn lieve 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 Rechtvaardi-

ge. 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor 

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

1 Petrus 4:1-5,12-19. 1 Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees 

geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie 

in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, 2 om nu, in 

de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten 

van mensen, maar naar de wil van God te leven. 3 Want wij hebben 

de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen 

gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, 

dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke 

afgoderij. 4 Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in de-

zelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. 5 Maar zij 

zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de 

levenden en de doden te oordelen. 

12 Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw 

beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 

13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het 

lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn 

heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 14 Als u smaad wordt 

aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft 

wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 

15 Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of 

kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders 

bemoeit. 16 Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor 

niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. 17 Want nu is 

het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het 

eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie 

van God ongehoorzaam zijn? 18 18 En als de rechtvaardige nauwe-

lijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? 

19 Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen 

aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van 

het goede. 

Romeinen 15:30-31. 30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze 

Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met 

mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, 31 dat ik verlost mag 

worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, 

namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, 

Jakobus 5:16. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, 

opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige 

brengt veel tot stand. 

    

De 4EEEE stap: Jezus Christus STOND OP UIT DE DOODSTOND OP UIT DE DOODSTOND OP UIT DE DOODSTOND OP UIT DE DOOD. 

1 Korintiërs 15:17-20. 17 En als Christus niet is opgewekt, is uw 

geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. 18 Dan zijn ook zij die 

in Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Als wij alleen voor dit leven 

op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest bekla-

genswaardige van alle mensen. 20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit 

de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.    

Romeinen 6:3-14. 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus 

gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem 

begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de 

doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in 

een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één 

plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan 

zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.  

6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 

opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet 

meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is 

rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, 

geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat 

Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood 

heerst niet meer over Hem. 10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij 

voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven be-

treft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood 
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voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 

12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de 

begeerten daarvan te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter 

beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel 

uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend 

geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor 

God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 

onder de wet, maar onder de genade. 

    

De 5EEEE stap: Jezus Christus VOER OP NAAR DE HEMEVOER OP NAAR DE HEMEVOER OP NAAR DE HEMEVOER OP NAAR DE HEMELLLL. 

Efeziërs 1:20-23. 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem 

uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse 

gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heer-

schappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn 

voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gege-

ven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van 

Hem Die alles in allen vervult 

1 Kor. 15:25-26. 25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die 

tenietgedaan wordt, is de dood. 

Matteüs 4:4. 4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De 

mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de 

mond van God komt. 

Johannes 16:8. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen 

van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 

Hebreeën 1:14. 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezon-

den worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? 

Handelingen 20:17,28. 17 Maar hij stuurde iemand uit Milete naar 

Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen.  

28 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen 

binnenkomen, die de kudde niet sparen; 

Johannes 5:28-29. 28 Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te 

midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft 

om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door 

Zijn eigen bloed. 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan 

hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan 

hebben, tot de opstanding ter verdoemenis  

Mattheüs 25:31-46. 31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in 

Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al 

de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden 

zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de 

schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn 

linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 

rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Ko-

ninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 

35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst 

en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt 

Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben 

ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u 

bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem ant-

woorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten 

gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij 

U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en heb-

ben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de ge-

vangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoor-

den: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste 

broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41 Dan 

zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van 

Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn 

engelen bestemd is. 42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij 

niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te 

drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet 

gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de 

gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen 

Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of 

dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en 

hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, 

Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan 

hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan 

in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 

2 Petrus 3:13. 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 

nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Johannes 3:16. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem ge-

looft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Hebreeën 7:25. 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie 

door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te 

pleiten 

Romeinen 8:29-30. 29 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. 30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, 

die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft 

Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die 

heeft Hij ook verheerlijkt. 

Hebreeën 2:18, 4:15. 18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen 

Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. 

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan 

hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze 

als wij is verzocht, maar zonder zonde. 

Romeinen 8:28. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, 

alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeen-

komstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

Filippenzen 1:6. 6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk 

begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 

Hebreeën 7:25. 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie 

door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te 

pleiten. 

Romeinen 8:37-39. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwin-

naars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan 

overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, 

noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 

39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kun-

nen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere 

Jesaja 59:1-2. 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet 

zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou 

kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen 

u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen 

zijn, zodat Hij u niet hoort. 

Romeinen 3:23. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de 

heerlijkheid van God, 

Efeziërs 2:8-9. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het 

geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, 

opdat niemand zou roemen. 

Galaten 3:11. 11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt 

voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

Handelingen 4:12. 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is 

onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waar-

door wij zalig moeten worden. 

Johannes 5:24. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord 

hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig 

leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overge-

gaan in het leven.  

 


