Kennismaking met de bijbel

1.

De Bijbel, wat is dat voor boek?

2.

Wat heb ik met God te maken?

3.

Wie is Jezus Christus?

4. Hoe kom ik in de hemel?
5.

Wat is de christelijke doop?
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Vragen vooraf
Wat is de hemel?
Hemel komt in diverse betekenissen in de bijbel voor. Hemel wordt
bijvoorbeeld gebruikt bij “hemel en aarde”. Ook wordt er wel de
woonplaats van God mee aangegeven. Wat stel jij je voor bij de hemel?
Wie komen er in de hemel?
Als je uitgaat van de hemel als woonplaats van God, wie zijn daar dan
op dit moment? En wie denk je dat er nog naar toe zullen gaan? Kan
iedereen in de hemel komen? Of komen alleen mensen die in God
geloven in de hemel?
Wat gebeurt er met de niet gelovige mensen?
Als een mens sterft, dan wordt zijn lichaam begraven of sommigen
laten hun lichaam cremeren. Wat denk je dat er nog meer gebeurt? Is
er alleen maar een lichaam of is een mens meer? De bijbel spreekt
erover dat de mens behalve een lichaam ook een ziel heeft. Wat
gebeurt er volgens jou met de ziel van de mens als hij sterft?
Is er een oplossing voor het probleem van de zonde?
De mens is na de schepping ongehoorzaam geworden aan God. We
noemen dit de zondeval. Daardoor is er scheiding ontstaan tussen de
mens en God. Hoe denk je dat die scheiding ten gevolge van de
zondeval opgelost kan worden?
Heeft iedereen nu deel aan die vrijspraak?
De bijbel zegt dat Jezus is gestorven om de straf te dragen, die de
mens moest ontvangen als loon voor de zonde. Betekent dat nu dat
Jezus die straf voor alle mensen droeg en dat het probleem van de
zonde dus voor alle mensen is opgelost?
Wat gebeurt er als je je bekeert?
God roept de mensen in de Bijbel op om zich te bekeren. Wat denk je
dat hiermee bedoeld wordt en wat denk je dat er gebeurt als een mens
zich bekeert?
Kun je er wel zeker van zijn dat je naar de hemel gaat?
Sommige mensen die in Jezus Christus geloven zeggen dat ze er zeker
van zijn dat ze naar de hemel zullen gaan. Als een gelovige sterft,
wordt er ook wel gezegd dat die gelovige nu in de hemel is. Kunnen die
mensen daar wel zo zeker van zijn? Wat denk jij daarvan?
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BIJBELTEKSTEN

Wat is de hemel?

Genesis 1:1 In den
beginne schiep God de
hemel en de aarde.

Het woord hemel wordt in de Bijbel in verschillende
betekenissen gebruikt. Zo staat er dat God in het begin de hemel
en de aarde schiep. In dit verband wordt er met hemel het heelal
bedoeld, in tegenstelling tot de aarde.

Johannes 6:38 Want Ik
ben van de hemel
nedergedaald, niet om
mijn wil te doen, maar
de wil van Hem, die Mij
gezonden heeft.
Openbaring 4:1 Na deze
dingen zag ik, en zie, er
was een deur geopend
in de hemel…..
2 Terstond kwam ik in
vervoering van de geest
en zie, er stond een
troon in de hemel en
iemand was op die
troon gezeten….
10
zullen
de
vierentwintig oudsten
zich neerwerpen voor
Hem, die op de troon
gezeten is en Hem
aanbidden, die tot in
alle eeuwigheden leeft,
en zij zullen hun kronen
voor de troon werpen,
zeggende: 11 Gij, onze
Here en God, bent
waardig te ontvangen de
heerlijkheid, de eer en
de macht; want Gij hebt
alles geschapen, en om
uw wil was het en werd
het geschapen.
2 Corinthe 12:2 Ik weet
van een mens in
Christus, …. dat die
persoon
weggevoerd
werd tot in de derde
hemel. 4 dat hij
weggevoerd werd naar
het
paradijs
en
onuitsprekelijke
woorden gehoord heeft,
die het een mens niet
geoorloofd is uit te
spreken.

Met hemel wordt echter ook de woonplaats van God bedoeld.
Jezus zei tijdens Zijn leven op aarde dat Hij van de hemel was
neergedaald. Voordat Hij mens werd leefde Hij dus bij God in
de hemel. En toen Hij mens werd, daalde Hij af van de hemel.
Omdat God eeuwig is, zou je kunnen zeggen dat ook de
woonplaats van God eeuwig is. Deze woonplaats van God is dus
niet geschapen.
De apostel Johannes kreeg op het eiland Patmos een visioen. Hij
heeft dit opgeschreven in het laatst bijbelboek Openbaring.
Daarin wordt onder andere gezegd dat er een deur geopend werd
in de hemel. Er werd Johannes een blik gegund in de hemel. Uit
de beschrijving die hij geeft, valt af te leiden dat in de hemel
God wordt aanbeden door gelovigen en engelen. In de hemel is
een troon. En Jezus Christus wordt gezien als het Lam, dat daar
staat als geslacht.
Van Paulus lezen we in de Bijbel dat hij tijdens zijn leven werd
weggevoerd naar de hemel. Hij heeft daar onuitsprekelijke
woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te
spreken.
We mogen aannemen dat de hemel een plaats is, waar het
schitterend is en waar alleen maar geluk en vrede is.

Wie komen er in de hemel?
Degenen die geloven in Jezus Christus, worden in de Bijbel
“burgers van de hemel” genoemd. Zij zijn dus geen burgers
meer van de aarde, maar horen als het ware in een ander land
thuis. Zij zijn burgers van de hemel.
Filippi 3:20 Want wij zijn
burgers van een rijk in de
hemelen, waaruit wij ook de Here
Jezus Christus als verlosser
verwachten.
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Voordat Hij stierf, zei Jezus tegen Zijn discipelen dat Hij heen
ging naar het huis van Zijn Vader om plaats te bereiden voor
hen – Johannes 14:1-3. En Hij zegt dan dat er in dat huis vele
woningen zijn. De hemel is dus ook de woonplaats geworden
van degenen die in Christus geloven. De gelovigen zijn nu
echter op de aarde. Omdat hun woonplaats in de hemel is,
worden zij hier vreemdelingen genoemd.
Pas als de Heer Jezus terugkomt naar de aarde om de gelovigen
te halen of als een gelovige sterft, worden zij opgenomen in de
hemel. Als een gelovige sterft, wordt er daarom wel gesproken
over thuis halen van gelovigen. Hun woonplaats, hun thuis is
immers in de hemel.
Het is heel bijzonder dat er mensen in de hemel zullen wonen,
want God heeft de mens oorspronkelijk geschapen om op de
aarde te wonen. Toen Adam en Eva werden geschapen, leefden
zij op de aarde. Als zij niet ongehoorzaam waren geworden aan
God, waren zij niet gestorven. En we mogen dan
menselijkerwijs gesproken aannemen dat zij op aarde zouden
zijn blijven leven. Dat er nu een woonplaats in de hemel is
bereid voor mensen is een speciale zegen voor de gelovigen in
Christus.
Als een gelovige sterft, gaat op dat moment zijn ziel naar de
hemel, ook wel paradijs genoemd – Lucas 23:42-43. Zijn
lichaam wordt begraven. Eenmaal komt Jezus terug naar de
aarde om de gelovigen op te nemen naar de hemel. Degenen die
al gestorven zijn, zullen dan opstaan en een nieuw lichaam
ontvangen.

Wat gebeurt er met de niet gelovige mensen?
Degenen, die niet geloven, zullen sterven en komen in een plaats
van eeuwige straf. Dit klinkt je misschien wreed in de oren,
maar toch is het rechtvaardig. Laten we proberen dit te
begrijpen.
We hebben al gezien dat God de mens oorspronkelijk schiep om
op de aarde te leven. De mens is echter ongehoorzaam geweest
aan God. God had namelijk van een bepaalde boom in het
paradijs gezegd dat de mens de vruchten daarvan niet mocht
eten. De mens heeft dat wel gedaan. Dit wordt de zondeval
genoemd.
Deze gebeurtenis, die beschreven staat in Genesis 3, heeft
enorme gevolgen gehad:
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Johannes 14:1 Uw hart
worde niet ontroerd; gij
gelooft in God, gelooft
ook in Mij. 2 In het huis
mijns Vaders zijn vele
woningen - anders zou
Ik het u gezegd hebben
- want Ik ga heen om u
plaats te bereiden; 3 en
wanneer Ik heengegaan
ben en u plaats bereid
heb, kom Ik weder en
zal u tot Mij nemen,
opdat ook gij zijn
moogt, waar Ik ben.
Lucas 23:42 En hij
zeide: Jezus, gedenk
mijner, wanneer Gij in
uw Koninkrijk komt. 43
En Hij zeide tot hem:
Voorwaar, Ik zeg u,
heden zult gij met Mij
in het paradijs zijn.
1
Thessalonicenzen
4:16 want de Here zelf
zal op een teken, … bij
het geklank van een
bazuin
Gods,
nederdalen
van
de
hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn,
zullen het eerst opstaan;
17 daarna zullen wij,
levenden,
die
achterbleven,
samen
met hen op de wolken
in
een
oogwenk
weggevoerd worden, de
Here tegemoet in de
lucht, en zo zullen wij
altijd met de Here
wezen.
Genesis 2:16 En de
Here God legde de
mens het gebod op: Van
alle bomen in de hof
moogt gij vrij eten, 17
Maar van de boom der
kennis van goed en
kwaad, daarvan zult gij
niet eten, want ten dage,
dat gij daarvan eet, zult
gij voorzeker sterven.
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Genesis 3:10 En hij
zeide: Toen ik uw
geluid in de hof hoorde,
werd ik bevreesd, want
ik ben naakt; daarom
verborg ik mij. 11 En
Hij zeide: Wie heeft u te
kennen gegeven, dat gij
naakt zijt? Hebt gij van
de
boom
gegeten,
waarvan Ik u verboden
had te eten?
Romeinen 3:10 gelijk
geschreven
staat:
Niemand
is
rechtvaardig, ook niet
een, 11 er is niemand,
die
verstandig is,
niemand,
die
God
ernstig zoekt; 12 allen
zijn
afgeweken,
tezamen zijn zij onnut
geworden;
er
is
niemand, die doet wat
goed is, zelfs niet een.
Romeinen
5:
12
Daarom, gelijk door een
mens de zonde de
wereld
is
binnengekomen en door
de zonde de dood, zo is
ook de dood tot alle
mensen
doorgegaan,
omdat allen gezondigd
hebben.
Hebreeën 2:15 en allen
zou
bevrijden,
die
gedurende hun ganse
leven door angst voor
de dood tot slavernij
gedoemd waren.
Lucas 16:23 Ook de
rijke stierf en hij werd
begraven. En toen hij in
het dodenrijk zijn ogen
opsloeg
onder
de
pijnigingen, … 24 ….ik
lijd pijn in deze vlam.
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Door de zondeval kwam er scheiding tussen de mens en
God. De mens werd angstig voor God. Hij had besef
gekregen van goed en kwaad – Genesis 3:10 en 11.
Een ander gevolg was dat de mens onderworpen werd
aan de zonde. De zonde kreeg de heerschappij over de
mens. Nu de mens eenmaal ongehoorzaam was geweest
aan God, kon de mens niet anders meer dan zondigen –
Romeinen 3:10-12.
Een derde gevolg van de zondeval is dat de mensen
sterven. Dood is een gevolg van zonde. Alle mensen
worden nu in zonde geboren en zijn daardoor
onderworpen aan de dood. De mens leeft met angst voor
de dood – Romeinen 5:12 en Hebreeën 2:15.
Ook voor de aarde had de zondeval gevolgen. De aarde
werd namelijk vervloekt en werd daardoor aan de
vruchteloosheid onderworpen – Genesis 3:17 en
Romeinen 8:19-20.

Genesis 3:17 En tot de mens
zeide Hij: Omdat gij naar uw
vrouw hebt geluisterd en van de
boom gegeten, waarvan Ik u
geboden had: Gij zult daarvan
niet eten, is de aardbodem om
uwentwil
vervloekt;
al
zwoegende zult gij daarvan eten
zolang gij leeft,

Romeinen 8:19 Want met
reikhalzend verlangen wacht de
schepping op het openbaar
worden der zonen Gods. 20
Want de schepping is aan de
vruchteloosheid
onderworpen,…

Door de zondeval kwam er scheiding tussen God en de mens.
God kan namelijk geen deel hebben aan zonde. Zonde is in
tegenspraak met Gods natuur, zoals duisternis en licht
tegenpolen van elkaar zijn. Het één kan niet samengaan met het
ander. De ongelovigen zullen ook eenmaal sterven. Dat is ook
een van de gevolgen van de zondeval. Ieder mens heeft de dood
voor ogen. De ziel van een ongelovige gaat na de dood naar het
dodenrijk of de hades – Lucas 16:23. Dat is de plaats waar de
ziel van de ongelovige blijft, tot de dag van oordeel. Dat is een
dag, waarop Christus ieder zal oordelen. De doden zullen dan
worden opgewekt. En alle ongelovigen zullen dan veroordeeld
worden en in de hel worden geworpen. De hel is de eeuwige
verblijfplaats van ongelovigen. Het is een plaats van straf en
pijniging. Het is dus wel duidelijk dat de ongehoorzaamheid van
de mens enorme gevolgen heeft, ook voor de eeuwigheid.
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Is er een oplossing voor het probleem van de zonde?

BIJBELTEKSTEN

God is licht en kan de duisternis van de zonde niet verdragen.
Door de zondeval is ieder mens gescheiden van God. Als er
niets aan gedaan wordt komt ieder mens uiteindelijk in de hel. Is
daar wat aan te doen?

Johannes 3:16 Want
alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven
hebbe. 17 Want God
heeft zijn Zoon niet in
de wereld gezonden,
opdat Hij de wereld
veroordele, maar opdat
de wereld door Hem
behouden worde. 18
Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld;
wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij
niet heeft geloofd in de
naam
van
de
eniggeboren Zoon van
God.

Ja, er is wat aan te doen en de Bijbel leert dat God er iets aan
gedaan heeft. Maar omdat God rechtvaardig is, kan Hij niet
doen alsof er niets aan de hand is. Omdat er zonde is, moet God
straffen. Aan de andere kant wil God niet dat een mens verloren
gaat. Het bijzondere is nu dat God Zijn eigen Zoon heeft
gegeven. Die is mens geworden en die mens, Jezus Christus
heeft de straf van God ondergaan. Dus hoewel Jezus zelf zonder
zonde was, heeft Hij de straf op Zich genomen, die ieder mens
verdiende.
Het kan worden vergeleken met een misdadiger die terecht staat
voor de rechtbank. De misdaad is bewezen. De rechter kan niet
anders dan de misdadiger veroordelen. Maar dan komt er een
ander en die zegt tegen de rechter: “Laat mij de straf maar
dragen en laat de misdadiger vrijuit gaan”.
De Bijbel leert dat Jezus Christus, de Zoon van God, Gods straf
heeft ondergaan, opdat de zondige mens vrijuit zou kunnen
gaan. Jezus heeft Gods oordeel ondergaan door aan het kruis te
sterven. Hij is in de dood gegaan. Christus heeft Zijn bloed
gestort, dat betekent dat Hij Zijn leven heeft gegeven. Dat was
nodig, want zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk.

Heeft iedereen nu deel aan die vrijspraak?
Het feit dat Jezus Christus Zich heeft opgeofferd en Zijn leven
heeft gegeven, betekent dat nu dat ieder mens vrij uit gaat?
Worden alle mensen nu vrijgesproken van het oordeel dat over
hen was gekomen? God heeft de straf over de zonde immers op
Zijn Zoon gelegd.
Nee, zo staat dat niet in de Bijbel. De mens werd geschapen met
een vrije wil en had de keus om God wel of niet te
gehoorzamen. Zo is het ook met de vrijspraak. De misdadiger
uit het voorbeeld, kon tegen degene die de straf wilde
overnemen, zeggen dat hij dat niet wilde en dat hij zelf de
veroordeling wilde ondergaan. De misdadiger uit het voorbeeld
moest er wel mee akkoord gaan dat een ander zijn straf zou
ondergaan. Dit bedoelt de Bijbel met bekering – Handelingen
17:30. Je erkent dan dat je onder Gods oordeel bent, doordat je
een zondaar bent en je accepteert en vertrouwt erop dat Jezus
jouw straf op Zich neemt en voor jou betaalt – Johannes 3:36.

Hebreeën
9:22
En
nagenoeg alles wordt
volgens de wet met
bloed gereinigd, en
zonder
bloedstorting
geschiedt
er
geen
vergeving.
Handelingen 17:30 God
dan verkondigt....heden
aan de mensen, dat zij
allen overal tot bekering
moeten komen, 31
omdat Hij een dag heeft
bepaald, waarop Hij de
aardbodem rechtvaardig
zal oordelen door een
man,
die
Hij
aangewezen
heeft,
waarvan Hij voor allen
het bewijs geleverd
heeft door Hem uit de
doden op te wekken.
Johannes 3:36 Wie in
de Zoon gelooft, heeft
eeuwig leven; doch wie
aan
de
Zoon
ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, maar
de toorn Gods blijft op
hem.
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Openbaring 1:5 en van
Jezus
Christus,
de
getrouwe getuige, de
eerstgeborene der doden
en de overste van de
koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft
en ons uit onze zonden
verlost heeft door zijn
bloed.
Kolosse 1:13 Hij heeft
ons verlost uit de macht
der
duisternis
en
overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon
zijner liefde.
Hebreeën 2:15 en allen
zou
bevrijden,
die
gedurende hun ganse
leven door angst voor
de dood tot slavernij
gedoemd waren.
1
Thessalonicenzen
1:10 en uit de hemelen
zijn
Zoon
te
verwachten, die Hij uit
de doden opgewekt
heeft, Jezus, die ons
verlost van de komende
toorn.
2 Petrus 2:9 dan weet de
Here de godvruchtigen
uit de verzoeking te
verlossen
en
de
onrechtvaardigen
te
bewaren om hen op de
dag des oordeels te
straffen

Zo is het ook met de mens, die Gods veroordeling moet
ondergaan. Jezus wil de straf overnemen. Maar dat geldt alleen
als een mens daarmee akkoord gaat. Met andere woorden,
iemand moet accepteren dat Jezus zijn of haar straf heeft
gedragen. Hij of zij moet het wel geloven dat het zo is. Als
iemand dat doet, kan die mens vrij uit gaan en komt niet meer
onder het oordeel van God. De Bijbel spreekt in dit verband van
verlossing. De mens die accepteert dat Jezus de straf van hem of
haar overneemt, wordt verlost van







onze zonden – Openbaring 1:5
de macht van de zonde en de duisternis – Kolosse 1:13
de angst voor de dood – Hebreeën 2:15
de komende toorn van God – 1 Thessalonicenzen 1:10
de eeuwige straf van de hades (het dodenrijk) en de hel –
2 Petrus 2:9.

Tenslotte moet het besluit volgen om de Heer te gehoorzamen.
In Johannes 3:36 zagen we dat wie ongehoorzaam is aan de
Zoon van God, het leven niet zal zien.
Als we de vergelijking met de misdadiger doortrekken zou je
kunnen zeggen dat als iemand zich bekeert, hij de volgende
verklaring ondertekent. (Te onthouden met B.A.B.)
BEKENTENIS
Ondergetekende bekent schuldig te zijn aan de zonde
tegenover God. Ondergetekende erkent dat het
rechtvaardig zou zijn als hij/zij de straf zou ondergaan die
het gevolg is van de zonde.
ACCEPTATIE
Ondergetekende accepteert dat Jezus Christus zijn/haar
straf heeft ondergaan. Hij/zij gelooft dat Jezus Christus de
Zoon van God is en daardoor in staat is zijn/haar straf te
dragen.
BESLUIT
Ondergetekende besluit Jezus als Heer te dienen en te
gehoorzamen overeenkomstig Zijn Woord.
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Wat gebeurt er als je je bekeert?
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Wat gebeurt er nu precies als die bekering waarover gesproken
is, plaats vindt? Want eerder zagen we dat God, die licht is, de
duisternis en het kwaad niet kan verdragen. En ieder mens is een
zondaar sinds de zondeval. Wat gebeurt er dan dat iemand die
zich bekeert wel bij God kan wonen. De gelovige krijgt immers
een woonplaats in de hemel.

Johannes 3:3 Jezus
antwoordde en zeide tot
hem:
Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand wederom
geboren wordt, kan hij
het Koninkrijk Gods
niet zien. 4 Nikodemus
zeide tot Hem: Hoe kan
een
mens
geboren
worden, als hij oud is?
Kan hij dan voor de
tweede maal in de
moederschoot ingaan en
geboren worden 5 Jezus
antwoordde: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand geboren
wordt uit water en
Geest, kan hij het
Koninkrijk Gods niet
binnengaan. 6 Wat uit
het vlees geboren is, is
vlees, en wat uit de
Geest geboren is, is
geest. 7 Verwonder u
niet, dat Ik u gezegd
heb: Gijlieden moet
wederom
geboren
worden.

Het antwoord hierop is dat de mens die zich tot God bekeert, een
heel nieuw leven in zich krijgt. Die mens wordt opnieuw
geboren. En dat is absoluut nodig om de hemel in te kunnen
gaan. Je kunt je zelf geen nieuw leven geven. Gods Geest doet
dat.
Door de zondeval is ieder mens als het ware dood voor God.
Maar als die mens zich bekeert, dat wil dus zeggen accepteert
dat Jezus de straf voor hem betaalt, dan ontvangt die mens
vergeving voor alle zonden en dan wordt die mens levend voor
God. Gods Geest maakt een nieuwe schepping van die mens. De
bijbel zegt zelfs dat die mens deel krijgt aan de Goddelijke
natuur. Op een andere manier drukt de bijbel dit uit doordat er
staat dat allen die Jezus hebben aangenomen kinderen van God
worden.
Dat nieuwe leven dat de mens, die het offer van Jezus
accepteert, ontvangt, is leven uit God. Aan dit leven komt geen
einde meer door de dood. De bijbel noemt het eeuwig leven.
Betekent dit dan dat een gelovige niet meer sterft. We weten
natuurlijk wel dat ook gelovigen sterven. Maar toch is het anders
dan bij ongelovigen. Sterven betekent dat er scheiding komt
tussen het lichaam en de ziel. Maar omdat een gelovige nieuw
leven in zich heeft dat van God is, gaat zijn ziel op het moment
van het sterven naar de hemel. Zijn lichaam blijft wel achter op
de aarde en wordt begraven, maar zijn ziel leeft voort bij God.
De ziel van de ongelovige daarentegen gaat naar het dodenrijk.
Daar is God niet, er is scheiding van God en daarom is er sprake
van dood.

Kun je er wel zeker van zijn dat je naar de hemel
gaat?
Als iemand zich heeft bekeerd en Gods Geest heeft die mens
opnieuw geboren doen worden, dan gaat de ziel van die mens
naar de hemel op het moment dat die mens sterft. Maar kun je
daar wel zo zeker van zijn? Het is nogal belangrijk om te weten
of je wel of niet verloren zal gaan. Hoe kun je daar zo zeker van
zijn als sommigen wel beweren?

Johannes 1:12 Doch
allen,
die
Hem
aangenomen
hebben,
hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen
Gods te worden, hun,
die in zijn naam
geloven, 13 die niet uit
bloed, noch uit de wil
van het vlees, noch uit
de wil eens mans, doch
uit God geboren zijn.
2 Corinthe 5:17 Zo is
dan wie in Christus is
een nieuwe schepping,
het
oude
is
voorbijgegaan, zie, het
nieuwe is gekomen.
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Johannes 3:18 Wie in
Hem gelooft, wordt niet
veroordeeld; wie niet
gelooft,
is
reeds
veroordeeld, omdat hij
niet heeft geloofd in de
naam
van
de
eniggeboren Zoon van
God.
Johannes
5:24
Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, wie mijn woord
hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en
komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan
uit de dood in het leven.
1 Johannes 5: 1 Een
ieder, die gelooft, dat
Jezus de Christus is, is
uit God geboren; en
ieder, die Hem liefheeft,
die
deed
geboren
worden, heeft (ook)
degene lief, die uit Hem
geboren is.
11 En dit is het
getuigenis: God heeft
ons
eeuwig
leven
gegeven en dit leven is
in zijn Zoon. 12 Wie de
Zoon heeft, heeft het
leven; wie de Zoon van
God niet heeft, heeft het
leven niet. 13 Dit heb ik
u
geschreven,
die
gelooft in de naam
van de Zoon Gods,
opdat gij weet, dat gij
eeuwig leven hebt.
Johannes 14:6 Jezus
zeide tot hem: Ik ben de
weg en de waarheid en
het leven; niemand
komt tot de Vader dan
door Mij.

Hoe kom ik in de hemel?

De enige die het beslist is God. Daarom is het van belang na te
gaan wat God er van zegt in de Bijbel. Je kunt als gelovige wel
allerlei vragen en twijfels hebben. Dat is ook de ervaring van
velen die Christus hebben aanvaard. Er komen dan momenten
van twijfel. Ben ik wel gered? Heb ik mij echt wel bekeerd? Heb
ik wel de juiste stappen gezet om gered te worden?
De enige manier om zekerheid te hebben, is na te gaan wat God
erover zegt in de bijbel en dat te geloven. Wel, God zegt in de
bijbel dat ieder mens die niet gelooft reeds veroordeeld is. Net
als die misdadiger uit het voorbeeld. Die was al veroordeeld. Zo
is het volgens de bijbel ook met de ongelovige – Johannes 3:18.
Maar, zegt de bijbel dan, als je gelooft in de Here Jezus, dan heb
je eeuwig leven – Johannes 5:24.
Johannes heeft enkele brieven geschreven, die in de bijbel zijn
opgenomen. In een daarvan schrijft hij: “Dit heb ik u
geschreven, ... opdat u weet dat u eeuwig leven hebt.”. Wat heeft
hij dan geschreven, opdat de lezers zouden weten dat zij eeuwig
leven hebben. Wel, hij schreef dat ieder die gelooft dat Jezus de
Christus is, uit God geboren is. Christus betekent gezalfde. Het
duidt erop dat Jezus degene is die door God gezalfd en bestemd
is om te redden. Johannes zegt dus eigenlijk dat ieder die gelooft
dat Jezus degene is die redt van het oordeel, uit God geboren is.
Verderop schrijft Johannes dat God ons eeuwig leven heeft
gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft
het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Deze en vergelijkbare gedeelten uit de bijbel zijn de basis voor
het zeker weten dat een gelovige in de hemel komt. Als een
mens in Jezus Christus gelooft en er komt twijfel in hem op, dan
kan hij zich baseren op dergelijke teksten om zeker te weten dat
hij eeuwig leven heeft. Een eeuwig leven houdt in dat het niet
sterft. Daarop kan die mens zijn zekerheid baseren dat hij in de
hemel komt.
Als Jezus tegen zijn discipelen zegt dat Hij naar Zijn Vader gaat
om plaats voor hen te bereiden, dan heeft hij het over de hemel,
waar vele woningen zijn. Een van de discipelen vraagt Hem dan
de weg daar naar toe. Jezus zegt dan: “Ik ben de weg, de
waarheid en het leven.”. Jezus is dus de weg naar de hemel.
Door in Hem te geloven weet je zeker dat je daar komt.
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Aan de hand van onderstaande vragen kun je desgewenst het
onderwerp van deze studie verder onderzoeken. Er is getracht
zoveel mogelijk uit te gaan van wat de bijbel over dit onderwerp
leert. Probeer daarom in de genoemde teksten na te gaan wat er
over het onderwerp van deze studie in de bijbel staat.

Marcus 12:25 Want
wanneer zij uit de
doden opstaan, huwen
zij niet, en worden zij
niet
ten
huwelijk
genomen.

Wat is de hemel?

Johannes 6:38 Want Ik
ben van de hemel
nedergedaald.

Wat kunnen we leren over de hemel - Marcus 12:25.
Waarom kan Jezus Christus onderwijs geven over de hemel Johannes 6:38.
Wat gebeurde er in de hemel toen Johannes daar werd ingevoerd
- Openbaring 4.

Openbaring 4:1 Na deze dingen
zag ik, en zie, er was een deur
geopend in de hemel; en de
eerste stem, die ik gehoord had,
alsof een bazuin met mij sprak,
zeide: Klim hierheen op en ik
zal u tonen, wat na dezen
geschieden moet. 2 Terstond
kwam ik in vervoering des
geestes en zie,er stond een
troon in de hemel en iemand

was op die troon gezeten. 3 En
die erop gezeten was, was van
aanzien de diamant en sardius
gelijk; en een regenboog was
rondom de troon, van aanzien de
smaragd gelijk. 4 En rondom de
troon waren vierentwintig tronen,
en op die tronen waren
vierentwintig oudsten gezeten, in
witte klederen gekleed en met
gouden kronen op hun hoofden.

Wat vertelt Paulus over zijn ervaring van weggevoerd te worden
naar de hemel? En hoe noemt hij de plaats waar hij naar toe is
gevoerd - 2 Corinthe 12:2.
Hoe wordt die plaats in Openbaring 2:7 genoemd.
Hoe noemt Jezus de plaats waar de misdadiger naar toe zou gaan
na zijn sterven - Lucas 23:43.

2 Corinthe 12:2 Ik weet
van een mens in
Christus, veertien jaar is
het geleden - of het in
het lichaam was, weet
ik niet, of dat het buiten
het lichaam was, weet
ik niet, God weet het dat
die
persoon
weggevoerd werd tot in
de derde hemel.
Openbaring 2:7 Wie een
oor heeft, die ore, wat
de
Geest
tot
de
gemeenten zegt. Wie
overwint, hem zal Ik
geven te eten van de
boom des levens, die in
het paradijs Gods is.
Lucas 23: 42 En hij
zeide: Jezus, gedenk
mijner, wanneer Gij in
uw Koninkrijk komt. 43
En Hij zeide tot hem:
Voorwaar, Ik zeg u,
heden zult gij met Mij
in het paradijs zijn.
Johannes 14:1 Uw hart
worde niet ontroerd; gij
gelooft in God, gelooft
ook in Mij. 2 In het huis
mijns Vaders zijn vele
woningen, anders zou
Ik het u gezegd hebben
- want Ik ga heen om u
plaats te bereiden; 3 en
wanneer Ik heengegaan
ben en u plaats bereid
heb, kom Ik weder en
zal u tot Mij nemen,
opdat ook gij zijn
moogt, waar Ik ben.
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Wie komen er in de hemel?

Johannes 14:1 Uw hart
worde niet ontroerd; gij
gelooft in God, gelooft
ook in Mij. 2 In het huis
mijns Vaders zijn vele
woningen - anders zou
Ik het u gezegd hebben
- want Ik ga heen om u
plaats te bereiden; 3 en
wanneer Ik heengegaan
ben en u plaats bereid
heb, kom Ik weder en
zal u tot Mij nemen,
opdat ook gij zijn
moogt, waar Ik ben.

In Johannes 14:1-3 beschrijft Jezus de hemel als het huis van
Zijn Vader dat vele woningen heeft. Voor wie heeft Jezus daar
plaats bereid blijkens vers 1?

Johannes 3:36 Wie in
de Zoon gelooft, heeft
eeuwig leven; doch wie
aan
de
Zoon
ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, maar
de toorn Gods blijft op
hem.
Romeinen
5:12
Daarom, gelijk door een
mens de zonde de
wereld
is
binnengekomen en door
de zonde de dood, zo is
ook de dood tot alle
mensen
doorgegaan,
omdat allen gezondigd
hebben.
Efeze 2:1 Ook u,
hoewel gij dood waart
door uw overtredingen
en zonden, 2 waarin gij
vroeger gewandeld hebt
overeenkomstig
de loop dezer wereld,
overeenkomstig de
overste van de macht
der lucht, van de geest,
die thans werkzaam is
in de kinderen der
ongehoorzaamheid.

In 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17 staat dat Jezus nog eens zal
neerdalen van de hemel. Wie zullen er dan met hem meegaan
naar de hemel?

1 Thessalonicenzen 4:16 want
de Here zelf zal op een teken,
bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank
ener bazuin Gods, nederdalen
van de hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn, zullen

het eerst opstaan; 17 daarna
zullen
wij,
levenden,
die
achterbleven, samen met hen op
de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht, en zo zullen
wij altijd met de Here wezen.

Wat gebeurt er met de niet gelovige mensen?
Wat gebeurt er met de mensen, die Jezus niet gehoorzamen Johannes 3:36.
Wat kunnen we leren uit Lucas 16:23-29 over de plaats waar de
ziel van de ongelovigen heen gaat na hun sterven?
Welke gevolgen had de zondeval - Romeinen 5:12 en Efeze 2:1.

Lucas 16:23 Ook de rijke stierf
en hij werd begraven. En toen
hij in het dodenrijk zijn ogen
opsloeg onder de pijnigingen,
zag hij Abraham van verre en
Lazarus in zijn schoot. 24 En
hij riep en zeide: Vader
Abraham, heb medelijden met
mij en zend Lazarus opdat hij
de top van zijn vinger in water
dope en mijn tong verkoele,
want ik lijd pijn in deze vlam.
25 Maar Abraham zeide: Kind,
herinner u, hoe gij het goede
tijdens
uw
leven
hebt
ontvangen en insgelijks Lazarus
het kwade; nu wordt hij hier

vertroost en gij lijdt pijn 26 En
bij dit alles, er is tussen ons en u
een onoverkomelijke kloof, opdat
zij, die vanhier tot u zouden
willen gaan, dit niet zouden
kunnen, en zij vandaar niet aan
onze kant zouden kunnen komen.
27 Doch hij zeide: Dan vraag ik
u, vader, dat gij hem naar het huis
van mijn vader zendt, want ik heb
vijf broeders. 28 Laat hij hen dan
ernstig waarschuwen, dat ook zij
niet in deze plaats der pijniging
komen. 29 Maar Abraham zeide:
Zij hebben Mozes en de profeten,
naar hen moeten zij luisteren.
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Welke oplossing voor het probleem van de zondeval gaf God Johannes 3:16-17.

Johannes 3:16 Want
alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat
een ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven
hebbe. 17 Want God
heeft zijn Zoon niet in
de wereld gezonden,
opdat Hij de wereld
veroordele, maar opdat
de wereld door Hem
behouden worde.

Wat blijkt uit het feit dat God Zijn Zoon gaf - Romeinen 5:8 11.
Wat was er nodig om zonden te kunnen vergeven - Hebreeën
9:22.
Waarmee wordt in Jesaja 53:7 het offer van Jezus vergeleken.

Heeft iedereen nu deel aan die vrijspraak?
De verzoening wordt niet automatisch van kracht voor alle
mensen, maar alleen voor degenen die Christus als hun Heer en
Heiland aannemen. Waartoe roept Paulus de inwoners van
Athene daarom op - Handelingen 17:30.
Wie ontvangt wel het eeuwige leven van God - Johannes 3:36.

Handelingen 17:30 God dan
verkondigt, met voorbijzien van
de tijden der onwetendheid,
heden aan de mensen, dat zij
allen overal tot bekering
moeten komen.

Johannes 3: 36 Wie in de Zoon
gelooft, heeft eeuwig leven; doch
wie aan de Zoon ongehoorzaam
is, zal het leven niet zien, maar de
toorn Gods blijft op hem.

Romeinen 5:8 God
echter bewijst zijn
liefde
jegens
ons,
doordat Christus, toen
wij
nog
zondaren
waren,
voor
ons
gestorven is.
Hebreeën
9:22
En
nagenoeg alles wordt
volgens de wet met
bloed gereinigd, en
zonder
bloedstorting
geschiedt
er
geen
vergeving.
Jesaja 53:7 Hij werd
mishandeld, maar hij
liet zich verdrukken en
deed zijn mond niet
open; als een lam dat ter
slachting geleid wordt,
en als een schaap dat
stom
is voor zijn scheerders,
zo deed hij zijn mond
niet open.

52

Hoe kom ik in de hemel?

BIJBELTEKSTEN

Wat gebeurt er als je je bekeert?

Johannes 10: 27 Mijn
schapen horen naar mijn
stem en Ik ken ze en zij
volgen Mij 28 en Ik
geef hun eeuwig leven
en zij zullen voorzeker
niet verloren gaan in
eeuwigheid en niemand
zal ze uit mijn hand
roven. 29 Wat mijn
Vader Mij gegeven
heeft, gaat alles te
boven en niemand kan
iets roven uit de hand
mijns Vaders.

Wat gebeurt er met een mens die zich bekeert en Jezus aanneemt
- Johannes 3:1-7.

1 Johannes 5:10 Wie in
de Zoon van God
gelooft,
heeft
het
getuigenis in zich; wie
God niet gelooft, heeft
Hem tot een leugenaar
gemaakt, omdat hij niet
geloofd heeft in het
getuigenis, dat God
getuigd heeft van zijn
Zoon. 11 En dit is het
getuigenis: God heeft
ons
eeuwig
leven
gegeven en dit leven is
in zijn Zoon. 12 Wie de
Zoon heeft, heeft het
leven; wie de Zoon van
God niet heeft, heeft het
leven niet.13 Dit heb ik
u
geschreven,
die
gelooft in de naam van
de Zoon Gods, opdat gij
weet, dat gij eeuwig
leven hebt.
Johannes
5:24
Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, wie mijn woord
hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en
komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan
uit de dood in het leven.

En waarvoor hebben zij macht ontvangen - Johannes 1:12 en 13.
Hoe wordt een mens genoemd die Christus heeft aangenomen 2 Corinthe 5:17.

Johannes 3:1 En er was iemand
uit de Farizeeën, wiens naam
was Nikodemus, een overste
der Joden; 2 deze kwam des
nachts tot Hem en zei tot Hem:
Rabbi, wij weten, dat Gij van
God gekomen zijt als leraar;
want niemand kan die tekenen
doen, welke Gij doet, tenzij
God met Hem is. 3 Jezus
antwoordde en zei tot hem:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand wederom geboren
wordt, kan hij het Koninkrijk
Gods niet zien. 4 Nikodemus
zei tot Hem: Hoe kan een mens
geboren worden, als hij oud is?
Kan hij dan voor de tweede
maal in de moederschoot
ingaan en geboren worden 5
Jezus antwoordde: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, tenzij
iemand geboren wordt uit water

en Geest, kan hij het Koninkrijk
Gods niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is
vlees, en wat uit de Geest
geboren is, is geest. 7 Verwonder
u niet, dat Ik u gezegd heb:
Gijlieden moet wederom geboren
worden.
Johannes 1:12 Doch allen, die
Hem aangenomen hebben, hun
heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun,
die in zijn naam geloven; 13 die
niet uit bloed, noch uit de wil van
het vlees, noch uit de wil eens
mans, doch uit God geboren zijn.
2 Corinthe 5:17 Zo is dan wie in
Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie,
het nieuwe is gekomen.

Kun je er wel zeker van zijn dat je naar de hemel gaat?
Wat belooft Jezus in Johannes 10:28 aan “Zijn schapen”?
Waarom schreef Johannes zijn brief - 1 Johannes 5:13.
Wat is de belofte in Johannes 5:24.
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