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Zekerheden   
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4:11-16) 
32 

 

STILLE TIJD 

Thema: Zekerheden 

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi 

of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

Dag 1 Johannes 10:24-30. 

God laat je nooit meer los! 

Dag 2 Hebreeën 8:12. 

God rekent af met je zonden (zie ook Jesaja 

43:25; 44:22; Micha 7:18-19). 

Dag 3 Hebreeën 4:14-17. 

God helpt je precies als je het nodig hebt 

wanneer je bidt. 

Dag 4 Psalm 32:8-9. 

God belooft je te leren welke weg je moet gaan  

(zie ook Psalm 143:8-10). 

Dag 5BS 2 Timoteüs 1:3-14. 

God is bij machte te bewaren wat jij aan Hem 

hebt toevertrouwd (alternatieve vertaling)1. 

Dag 6 Romeinen 8:31-39. 

Met God voor je ben je méér dan een 

overwinnaar! 

Dag 7 1 Johannes 5:14-15. 

God verhoort je als je vrijmoedig bidt naar Gods 

wil. 

Dag 8 1 Petrus 1:3-7. 

God voltooit wat Hij begint (zie ook Filippenzen 

1:6). 

Dag 9 Jesaja 43:1-2. 

God is je Redder uit de strijd (zie ook 

Openbaring 17:14). 

Dag 10 Johannes 5:24-29. 

Je bent al geestelijk opgestaan en zal ook 

lichamelijk opstaan. 

Denk na over 1 Johannes 5:14.  

Welke vrijmoedigheid mogen christenen hebben 

wanneer zij bidden? 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: De vijf christelijke zekerheden 

Lees studie 32 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE 

Thema: God is bij machte mijn pand te bewaren 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: 2 Timoteüs 1:3-14. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie.  

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

ZEKERHEID 

Filippenzen 1:6 

 

Ik ben ervan overtuigd  

dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, 

het ook zal voltooien  

op de dag van Christus Jezus 

 

Filippenzen 1:6 (NBV) 
 

 

 

 

 

 
1 2 Timoteüs 1:12  

In NBV staat: “ik… ben ervan overtuigd dat Hij  

bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren”,  

d.w.z. “wat God aan mij heeft toevertrouwd”.  

In de HSV staat: “en ik ben ervan overtuigd dat Hij  

bij machte is mijn pand te bewaren tot die dag”,  

d.w.z. “wat ik aan Hem heb toevertrouwd.”  

In het Grieks zegt Paulus twee dingen:  

dat hij iets aan God heeft toevertrouwd (vers 12) en  

dat God iets aan hem heeft toevertrouwd (vers 14). 
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32. De vijf christelijke 
zekerheden  

Zekerheid is nodig om geestelijk te kunnen groeien! 
Vijf beloften in de Bijbel leggen een stevige basis voor 
geloofszekerheid: zekerheid van verlossing, zekerheid 
van gebedsverhoring, zekerheid van overwinning, 
zekerheid van vergeving en zekerheid van Gods leiding. 

1.  ZEKERHEID VAN  
VERLOSSING 

1 Johannes 5:11-13 

  Dit getuigenis luidt:  

God heeft ons eeuwig leven geschonken  

en dat leven is in zijn Zoon.  

Wie de Zoon heeft, heeft het leven.  

Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten  

dat u eeuwig leven hebt,  

u die gelooft in de naam van de Zoon van God.(NBV) 
 

Uitleg bij zekerheid 1 

1. Wat is een getuigenis? 

Een getuigenis is een verslag van wat iemand gezien, 

gehoord of ervaren heeft. Een getuigenis maakt iets 

bekend en wordt in het openbaar gegeven, zodat iedereen 

de waarheid kan horen. In 1 Johannes 5:11-12 geeft God 

een getuigenis (vers 10)! God wil dat iedereen de waarheid 

hoort. Johannes schrijft Gods getuigenis op (vers 13), 

zodat ook alle generaties daarna deze waarheid kunnen 

horen. God zegt in zijn getuigenis dat Hij het eeuwige 

leven aan mensen geeft. Dit eeuwige leven is in Jezus 

Christus, d.w.z. aan Hem verbonden. Verder zegt God dat 

iedereen die Jezus Christus heeft, ook dit eeuwige leven 

heeft. Maar dat iedereen die Jezus Christus niet heeft, dit 

eeuwige leven ook niet heeft. 

2. Wat is het eeuwige leven? 

Het eeuwige leven is een nieuw soort leven. Het is een 

bijzonder leven, een zinvol leven, een uitdagend leven, een 

spannend leven, een leven dat voldoening geeft! En dat 

leven eindigt nooit! Bovenal is het een persoonlijke en 

intieme relatie met God door Jezus Christus (Johannes 

17:3). Dus het eeuwige leven is dat je God in Christus 

voor eeuwig persoonlijk mag kennen en vertrouwelijk met 

Hem mag omgaan. 

3. Hoe verkrijg je het eeuwige leven? 

Het eeuwige leven is een gave van God! Je kunt het 

eeuwige leven niet verdienen. God geeft het eeuwige leven 

alleen maar via één persoon in de geschiedenis, Jezus 

Christus. Wanneer je Jezus Christus in je hart en leven 

aanneemt, ontvang je ook het eeuwige leven! Wanneer 

iemand Jezus Christus niet aanneemt, ontvangt hij het 

eeuwige leven niet. 

4. Zekerheid van eeuwig leven 

Johannes schreef Gods getuigenis op zodat iedereen die 

Jezus Christus aanneemt, mag weten dat hij of zij het 

eeuwige leven heeft (vers 13). Je zekerheid van je verlos-

sing wordt dus niet bepaald door je ‘gevoelens’ maar door 

je ‘kennis’ over wat God beloofd heeft! Wanneer je Jezus 

Christus in je hart en leven aangenomen hebt als je 

Verlosser en Heer, dan mag je altijd zeker weten dat je het 

eeuwige leven hebt. Je mag er zeker van zijn, omdat God 

het beloofd heeft en omdat je gedaan hebt wat God zei, 

namelijk Jezus Christus aannemen in je hart. 

2.  ZEKERHEID VAN  
GEBEDSVERHORING 

Johannes 16:24 

  Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, 

maar vraag het en je zult het ontvangen.  

Dan zal je vreugde volmaakt zijn. (NBV) 

 

Uitleg bij zekerheid 2 

We bidden ‘in de naam van Jezus Christus’, omdat Hij de 

Middellaar is tussen God en mensen. De naam ‘Jezus’ be-

tekent ‘Verlosser’ en de naam ‘Messias (in het Hebreeuws) 

of ‘Christus’ (in het Grieks) betekent ‘Gezalfde’. 

We bidden in de naam van Jezus Christus, omdat: 

1. Hij voor ons de ‘gerechtigheid’ verkregen heeft 

Door voor onze zonden te sterven en uit de dood op te 

staan (2 Korintiërs 5:21 HSV). Door onze eenheid met 

Jezus ziet God, wanneer Hij naar een gelovige in Christus 

kijkt, alleen de gerechtigheid van Jezus! God luistert naar 

het gebed van een christen die gerechtvaardigd (vergeven) 

is in Christus (1 Petrus 3:12). 

2. Hij het karakter, de woorden en de daden van God 
aan ons bekend gemaakt heeft 

We kunnen God persoonlijk en vertrouwelijk kennen, 

omdat we Jezus Christus kennen. De Bijbel zegt namelijk 

dat wie Jezus Christus gezien heeft, de onzichtbare God 

gezien heeft (Johannes 14:9-10). En: wie Jezus Christus 

kent, kent God (Johannes 8:19). Wie in Jezus Christus 

gelooft, gelooft in God (Johannes 12:44). En wie Jezus 

Christus ontvangt (aanneemt), ontvangt God (neemt 

Hem aan) (Johannes 13:20). God luistert naar de gebeden 

van christenen die in de naam van Jezus Christus bidden. 

3. Hij Gods wil (de weg die God wil die we gaan) aan 
ons bekend gemaakt heeft 

God luistert naar de gebeden van christenen die bidden in 

overeenstemming met Gods wil (1 Johannes 5:14). 

Dus door Jezus Christus hebben we direct toegang tot 

God in de hemel (Efeziërs 2:18) en mogen we op elk 

tijdstip en onder alle omstandigheden vrijmoedig en vol 

vertrouwen tot God naderen (Efeziërs 3:12; Hebreeën 

4:14-16).  
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3.  ZEKERHEID VAN  
OVERWINNING 

1 Koninthiërs 10:13 

U hebt geen beproevingen te doorstaan  

die niet voor mensen te dragen zijn.  

God is trouw en zal niet toestaan  

dat u boven uw krachten wordt beproefd:  

Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg,  

zodat u haar kunt doorstaan. (NBV) 

 

Uitleg bij zekerheid 3 

1. Beproevingen en verzoekingen (verleidingen) 

De woorden ‘beproeving’ en ‘verzoeking’ in het Nieuwe 

Testament zijn vertalingen van een en hetzelfde woord in 

het Grieks (peirasmos). Een ‘beproeving’ (test) is iets wat 

God doelbewust ontwerpt om je sterker en wijzer te 

maken (Jakobus 1:2-4,12). Maar een ‘verzoeking’ is iets 

wat de boze ontwerpt om je te verleiden tot zonde, om je 

zo zwakker te maken of te beschadigen. We kunnen 

verzocht worden door onze eigen zondige natuur (Jakobus 

1:13-15), door de zondige wereld rondom ons (1 Johan-

nes 2:15-17) en door de duivel (Lees Lucas 4:1-13). 

2. Ook wanneer je verzocht (beproefd) wordt, mag je 
op God vertrouwen 

a. God is groter dan al je verzoekingen. Hij zal nooit 

toelaten dat een verzoeking groter is dan jouw vermogen 

om de verzoeking te weerstaan! God is ook trouw en 

rechtvaardig. Bij elke verzoeking biedt Hij je namelijk een 

uitweg of een mogelijkheid om te ontsnappen uit de 

verzoeking!  

b. Wanneer wij het “Onze Vader” bidden en zeggen: 

“Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 

boze” (Matteüs 6:13 HSV), dan betekent dat niet dat God 

ons in verzoeking brengt! God brengt niemand in 

verzoeking (Jakobus 1:13). Dit gebed betekent dat we 

God vragen om ons te helpen op het moment dat we 

verzocht worden. Dan bidden we dat Hij niet toelaat dat 

wij doen wat we van nature geneigd zijn te doen, 

namelijk, toegeven aan de verzoeking. We erkennen met 

dit gebed dat we verzoekingen van de boze alleen met 

Gods hulp kunnen weerstaan! Wanneer we op God 

vertrouwen en bidden, “Laat me alstublieft niet in een 

situatie van verzoeking vallen; verlos me van de boze en 

van zijn verzoeking”, dan zal God ons uit de lastige 

situatie verlossen. 

c. God kan toelaten dat je door de duivel, de zondige 

wereld of je zondige natuur verzocht wordt. Waarom? 

Terwijl het de bedoeling van de duivel, de zondige wereld 

en de zondige natuur is, ons door de verzoeking af te 

breken of te laten vallen. De bedoeling van God is ons 

door deze beproeving juist op te bouwen! Vanuit het 

standpunt van de duivel, de zondige wereld of onze oude 

natuur kan een bepaalde gebeurtenis een verzoeking zijn, 

maar vanuit het standpunt van God is diezelfde gebeurtenis 

altijd een beproeving (test)! God kan toelaten dat je ver-

zocht wordt door een bepaalde zonde, maar alleen in die 

zin dat de verzoeking een beproeving (test) is. God wil dat 

je die beproeving (test) haalt! In zo’n situatie zou je kun-

nen bidden, “Heer, geef me uw genade zodat ik niet faal, 

maar deze beproeving doorsta!”  

Een voorbeeld uit de Bijbel: God liet toe dat de duivel Job 

tot het uiterste verzocht, maar Job vertrouwde op God en 

werd daardoor uiteindelijk een sterker en meer volwassen 

gelovige (Jakobus 1:2-3). 

d. God kan ook toelaten dat je je zondige aard volgt en in 

verzoeking valt. God besluit dan om niet in te grijpen. Dit 

gebeurt vooral bij mensen die zonder God of onafhanke-

lijk van God willen leven en bij christenen die niet bidden 

(Jakobus 4:2). God heeft het recht om niet in te grijpen 

als zo’n persoon verzocht wordt! Een onafhankelijke en 

zelfingenomen persoon kan niet rekenen op Gods trouw 

en hulp. Omdat God zich van zo iemand terugtrekt, is de 

verzoeking te sterk voor hem. Niemand kan op eigen 

kracht aan de verzoeking ontsnappen. 

In Romeinen 1:24-25a staat bijvoorbeeld dat wanneer 

mensen met opzet de waarheid verruilen voor een leugen, 

God hen dan kan overgeven aan hun zondige begeerten. 

Zonder God kan niemand de macht van de zonde 

overwinnen!  

3. Wat kun je doen om verzoekingen te overwinnen? 

a. Vlucht weg van de verzoeking. Van de volgende 

verzoekingen moet je altijd wegvluchten: seksuele immo-

raliteit (Genesis 39:12; Spreuken 4:14-15,23-27; 5:1-23; 

1 Korintiërs 6:18), afgoderij (1 Korintiërs 10:14), liefde 

voor geld (1 Timoteüs 6:9-11) en van je vroegere onstui-

mige verlangens (2 Timoteüs 2:22; zie 1 Petrus 4:3-4). 

b. Onderwerp je ter plekke aan God (zie Hebreeën 2:18). 

Zoek God meteen op in gebed (Matteüs 7:7-11; Jakobus 

4:8). Weersta dan de duivel en hij zal van je wegvluchten 

(Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9). 

c. Zoek gelijk andere christenen op (Prediker 4:9-10). 

d. Begin meteen aan God te denken. Leer bepaalde bijbel-

gedeelten uit je hoofd en gebruik ze vooral wanneer je 

geconfronteerd wordt met leugens, negatieve gedachten 

(Efeziërs 6:16) en onreine gedachten (Psalm 119:9,11). 

e. Reageer direct op een christelijke manier op wereldse 

verzoekingen om kwaad te doen (Lucas 6:27-28; Matteüs 

5:38-42). Doe bijvoorbeeld iets positiefs met je handen of 

dien andere mensen (Johannes 8:3-11). 

f. Gebruik je geestelijke gezag en beveel de boze weg te 

gaan in de naam van Jezus Christus (Matteüs 4:3-4; 

Handelingen 16:18). 

g. Waak en bid, vooral wanneer je moe bent of geestelijke 

strijd ervaart (Matteüs 26:41). 

h. Vermijd verkeerde ambities (1 Timoteüs 6:9-10) en 

verkeerde gewoonten (Job 31:1). 

i. Zeg meteen “Nee!” Weiger verleidelijke voorstellen 

(Genesis 39:9-10) en wrede plannetjes (Johannes 8:3-8). 
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4.  ZEKERHEID VAN  
VERGEVING 

1 Johannes 1:9 

  Belijden we onze zonden,  

dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, 

ons onze zonden vergeven  

en ons reinigen van alle kwaad. (NBV) 

 

Uitleg bij zekerheid 4 

1. Belijd je je zonden 

Het woord ‘belijden’ betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen 

als God’. Het betekent ‘het met God eens zijn’ wanneer 

Hij een bepaalde zonde aan ons laat zien. Het betekent 

‘instemmen’ met wat de Bijbel over zonde zegt. Wanneer 

jij je zonden belijdt, vertel je aan God niet alleen het 

slechte wat je gedaan hebt, maar ook het goede dat je 

nagelaten hebt te doen. 

2. Dan zal God jou vergeven en reinigen 

a. Wanneer God onze zonden vergeeft, verwijdert Hij de 

schuld en de schaamte, die de zonde met zich meebrengt. 

‘Schuld’ is een juridisch woord en drukt uit dat we in de 

krijt staan bij God. We voelen en weten dat we tekort 

schieten in onze relatie tot God. ‘Schaamte’ is een sociaal 

woord en drukt uit dat we in onze eer zijn aangetast. We 

voelen vooral dat we tekortschieten of vernederd zijn in de 

ogen van andere mensen.  

Jezus stierf als een zoenoffer voor onze zonden. Dat bete-

kent dat Hij Gods rechtvaardige boosheid of verontwaar-

diging over onze zonden van ons afwentelde (Romeinen 

3:25a; 5:9-10). De Bijbel zegt: Hij droeg de straf voor 

onze zonden (Jesaja 53:5). Hij vergaf onze zonden (Psalm 

32:5). Wij zijn niet langer schuldig in Gods ogen. Hij zal 

ons nooit meer veroordelen (Johannes 5:24) of verdoemen 

voor onze zonden (Romeinen 8:1). Hij heeft ons de recht-

vaardige status van Jezus Christus gegeven (2 Korintiërs 

5:21). Wanneer God naar ons kijkt, ziet Hij ons alleen ‘in 

Jezus Christus’. Hij wierp onze zonden in de diepte van de 

zee, waar niemand meer bij kan komen (Micha 7:18-19). 

Het is niet nodig ons nog langer te schamen voor ons zon-

dige verleden. God zal onze zonden uit het verleden nooit 

meer ter sprake brengen (Hebreeën 10:17-18)! En Hij 

verwelkomt ons met enthousiasme in zijn familie (Lucas 

15:20-24). 

b. Wanneer God onze zonden vergeeft, verwijdert Hij de 

gevolgen ervan. Gods vergeving betekent niet dat Hij altijd 

alle gevolgen van onze verkeerde daden wegneemt. God 

vergaf bijvoorbeeld David, maar zijn kind stierf (2 Samuel 

12:13-14). Toch vindt er wel altijd een innerlijke reiniging 

plaats! God reinigt ons (Psalm 51:9; Jesaja 1:18). Hij geeft 

ons weer een goed geweten (Hebreeën 9:14). Hij schept in 

ons weer een rein hart en een vaste geest (Psalm  

51:12-14). En Hij vernieuwt ons gedrag (Psalm 51:15). 

Hij geeft ons weer een rechtvaardige manier van leven 

(Lees Johannes 8:11). 

c. Wanneer God onze zonden vergeeft, verwijdert Hij de 

verslavende macht van de zonde. God verbreekt de versla-

vende macht van de zonde en van de zondige gewoonte in 

ons. Zo kunnen wij ons in dienst stellen van God en ons 

helemaal aan Hem toewijden (Romeinen 6:6,13,19). 

3. God is trouw en rechtvaardig 

Omdat God volkomen rechtvaardig is, kan Hij verzoening 

voor onze zonden maken! En omdat God volkomen trouw 

is, vergeeft Hij daadwerkelijk onze zonden als wij onze 

zonden aan Hem belijden. 

5.  ZEKERHEID VAN  
GODS LEIDING 

Spreuken 3: 5-6 

  Vertrouw op de HEER met heel je hart,  

steun niet op eigen inzicht.  

Denk aan Hem bij alles wat je doet,  

dan baant Hij voor jou de weg. (NBV) 

 

Uitleg bij zekerheid 5 

1. Vertrouw God met je hele hart 

God ‘vertrouwen’ betekent dat je God tot het vaste funda-

ment van je leven maakt. Dat je volkomen op God steunt 

om je te behouden, op te bouwen en te leiden. Alle terrei-

nen en aspecten van je leven vertrouw je aan zijn zorg toe. 

Het is niet mogelijk een gebouw te bouwen op een halve 

fundering. Zo is het ook niet mogelijk om een sterk chris-

telijk leven te bouwen op een half vertrouwen in God. 

Niemand kan God met een ‘half hart’ vertrouwen. We 

moeten blijven vechten tegen de neiging om alleen op 

onszelf of op andere mensen te vertrouwen. We moeten 

niet vanuit een menselijk oogpunt naar de wereld om ons 

heen kijken, maar proberen om alle gebeurtenissen op aar-

de te bekijken vanuit Gods perspectief (Psalm 73:16-17). 

2. Houd God voor ogen bij alles wat je doet 

Hoe kun je dat doen?  

a. Je niet schamen een christen te zijn of om dingen op 

een christelijke wijze te doen (Matteüs 10:32-33). 

b. Je Bijbel bestuderen over zaken waar je mee bezig bent 

of keuzes die je moet maken (Handelingen 17:11). 

c. Bidden voordat je spreekt en handelt (Nehemia 1:11). 

d. Erop gericht te zijn God te behagen en Hem te 

verheerlijken in alles wat je doet (1 Korintiërs 10:31). 

3. God baant de weg voor jou 

a. God kan er voor zorgen dat onze plannen en 

voornemens lukken (Spreuken 16:3) 

b. God kan er voor zorgen dat onze vijanden vrede met 

ons sluiten (Spreuken 16:7). 

c. God kan gesloten deuren en gesloten harten openen 

(Kolossenzen 4:2-4). 

d. “Voor God is niets onmogelijk” (Jeremia 32:17,27). 

 


