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Een nieuwe schepping

____________________________________________

____________________________________________________

Wie je bent in Christus



2

Een nieuwe schepping

Deze studie beschrijft aan de hand van dia’s uit een Power Point Presentatie de identiteit

van de gelovige in Christus. Er wordt begonnen bij de schepping van de mens door God,

daarna worden beschreven

de gevolgen van de ongehoorzaamheid van de mens,

de oplossing die God heeft gegeven voor de hopeloze situatie waarin de mens terecht is

gekomen,

de mens die gelooft als nieuwe schepping,

en de bevrijding van diverse vormen van gebondenheid.

De Power Point Presentatie kan worden gedownload via de link

identiteit.pptx

In de bijlage bij deze studie zijn bij elke dia enkele vragen opgenomen, die gebruikt

kunnen worden om de dia te bestuderen of in een groep te bespreken.

www.klaaswebsites.nl/bijbelcursus/studies/identiteit.pptx
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In het begin schiep God de hemel en de aarde - Genesis 1:1. God schiep ook engelen,

dat zijn geesten, net zoals God Geest is. Engelen (ook wel zonen Gods genoemd)

juichten bij de schepping van de aarde - Job 38:2 …7. De engelen zijn de legermacht van

de hemel (het heir des hemels). In Job 38:4...7 spreekt de Here tot Job. Daarin geeft Hij

aan dat de morgensterren juichten en de zonen Gods jubelden toen Hij de hemel en

aarde schiep. De vergelijking van sterren met engelen is niet toevallig. Hemellichamen

worden met engelen geassocieerd.
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Een van de engelen was Lucifer of Morgenster. Hij wilde de hoogste plaats innemen,

gelijk aan God de Almachtige en boven de andere sterren. Hij kwam dus in opstand

tegen God, zijn schepper – Jesaja 14:12 … 15 en Ezechiël 28:13-16. Zijn rebelse plan

mislukte. God vernederde hem. In zijn val sleepte hij een derde van de sterren mee –

Openbaring 12: 3 … 4. Deze engel die in opstand kwam tegen God is de duivel of Satan.

Hij wordt de overste van deze wereld genoemd. De engelen die hij in zijn val meesleepte

en die hem onderworpen zijn, worden demonen of boze geesten genoemd.
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Nadat God de hemel en de aarde had geschapen, vormde Hij de mens uit het stof van de

aarde. Hij vormde het lichaam van de mens – Genesis 2:7.
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God maakte de mens een levend wezen. Hij schiep een ziel of psyche – Genesis 1:17.

Lichaam en ziel vormen een eenheid. Het lichaam is materie, de ziel is immaterieel. De

ziel bevat het verstand waarmee de mens denkt, de emotie waarmee de mens gevoelens

heeft en de wil waarmee de mens wil. Dit is een schematische voorstelling. Wellicht dat

de ziel nog meer omvat. Ook is er waarschijnlijk geen strikte scheiding tussen het

lichaam en de ziel, maar is er een “door elkaar heen lopen of in elkaar overlopen” van

lichaam en ziel.

Een gevoel heeft bijvoorbeeld met de ziel te maken. Het geheugen met het lichaam,

omdat herinneringen waarschijnlijk liggen opgeslagen in de hersenen. Toch kunnen

mensen zich gevoelens herinneren. Dat betekent dat er iets van de ziel in fysieke vorm

ligt opgeslagen in het lichaam.
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Dan blaast God de levensadem in de mens – Genesis 2:7. Adem is het zelfde woord als

geest. God is geest. Hij blies dus iets zoals Zichzelf in de mens. De mens heeft een geest.
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De geest van de mens kan communiceren met God. De mens is door zijn geest

verbonden met God. De geest bepaalt het denken en handelen van de mens in

overeenstemming met Gods wil. Niet als een slaaf maar uit vrije keus. God gaf een boom

waarvan ze niet mochten eten. Op die manier had de mens de keus om God te

gehoorzamen of niet. God is liefde. Hij wil graag dat de mens Hem liefheeft uit vrije wil.

Als de mens ervoor zou kiezen wel van de boom te eten zal hij sterven – Genesis 2:17.
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God geeft de mens een opdracht: heers over de aarde, overwerp haar aan je gezag –

Genesis 1: 26 … 28. Zou God daarmee bedoelen dat de mens ook Satan en de demonen

onder zijn gezag moet brengen? Satan en zijn demonen waren op de aarde geworpen.

De opdracht die God aan de mens geeft kan worden verhinderd als de mens zich aan

Satan onderwerpt. Dan wordt het tegenovergesteld bereikt van Gods opdracht.
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Satan komt naar de mens in de gedaante van een slang. Hij misleidt de mens door

leugens. De mens kiest ervoor van de verboden boom te eten – Genesis 3:15. Op dat

moment treedt de dood in. Dood betekent scheiding of breuk. Er komt scheiding tussen

God en de mens. De mens is van God afgekeerd. De geest van de mens is dood,

gescheiden van God. De verbinding met God die er was, is er niet meer.

De mens moest over de aarde heersen, haar onder zijn gezag brengen. Door te

gehoorzamen aan Satan onderwerpt hij zich aan hem. Satan is de vijand van de mens –

Genesis 3:15. De aarde is vervloekt – Genesis 3: 17 … 18.
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Door de overtreding van Adam is de zonde in de wereld gekomen – Romeinen 5:12.

Zonde is een macht waarmee Satan over de mens heerst. De mens is een slaaf van de

zonde – Johanns 8:34. De mens is niet meer vrij, maar een slaaf. Een slaaf doet wat zijn

meester wil. De mens doet wat de zonde wil en niet meer wat hij zelf wil - Romeinen

7:15 … 17. De zonde heerst in hem. De mens leefde vanuit zijn geest. Die geest is door

een band van de zonde gevangen. Daardoor wordt het handelen, het denken, voelen en

willen beheerst door de zonde.
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Door de zonde is de dood in de wereld gekomen – Romeinen 5:12. Dood is scheiding. De

geest van de mens is direct bij de overtreding gescheiden van God. Als de mens sterft

wordt zijn lichaam van zijn ziel gescheiden. Het dodenrijk is de plaats waar de zielen van

de gestorven mensen naar toe gingen tot aan de opstanding van Christus. Het lichaam

vergaat weer tot stof.

De dood is voor ieder mens gekomen – Romeinen 5:12 en Hebreeën 9:27. Niet omdat

Adam heeft overtreden, maar ieder mens heeft gezondigd. Er is niemand die goed doet,

zelfs niet één.
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Door de macht die heerst over de mens, kan hij niet anders dan zondigen. De zonden

verontreinigen de mens. De Bijbel spreekt over purper als kleur van zonden – Jesaja

1:18.

En de overtreding van de mens heeft nog meer gevolgen. Ziekte is in de wereld gekomen.

Het lichaam is vergankelijk – 1 Korinthiërs 15:53 … 54.
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De mens is niet meer vrij. De zonde heerst in hem. Maar zijn vrijheid kan nog verder

worden beperkt. Hij kan vallen in allerlei verslavingen. Er is dan een band om zijn

lichaam. Zijn lichaam is gebonden en heeft behoefte aan bepaalde stoffen of ervaringen.

Voorbeelden zijn alcohol, drugs, seks.

Zie Spreuken 5:20-22 over de banden of koorden ten gevolge van seks buiten het

huwelijk. De overtreder kan lichamelijk gebonden raken door verslaving of ook zijn ziel

wordt verbonden met degene met wie hij seks heeft.
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De gebondenheid kan nog verder gaan en ook het denken van de mens gevangen

houden. Satan wordt een aartsleugenaar genoemd, de vader van de leugen – Johannes

8:44. De Heer Jezus zegt in deze tekst dat de mensen niet in Hem geloven, maar wel de

leugens van de duivel geloven. Daardoor doen zij wat de duivel wil. Zij zijn gebonden

door de leugens van de duivel. De zijn niet vrij in hun denken.

De oorzaak van gebondenheid van het denken kan een vloek zijn die is uitgesproken.

Woorden hebben kracht – Spreuken 18:20-21.
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Ook het gevoel van een mens kan gebonden zijn. Emotionele gebondenheid komt voor

als mensen beheerst worden door gevoelens, bijvoorbeeld angst of allerlei fobieën. De

mens is dan een slaaf van gevoelens. Die beheersen hem – zie Hebreeën 2:14 … 15.
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De wil van een mens kan gebonden zijn doordat anderen macht hebben over zijn wil. De

Bijbel spreekt over toverbanden door middel waarvan anderen iemands wil manipuleren.

Ezechiël 13:18 spreekt over het vangen van de ziel door middel van toverbanden.

In Openbaring 18:23 wordt toverij genoemd als middel waardoor volken worden verleid.

Dit geeft aan dat door toverij de wil wordt beïnvloed.

In 1 Samuël 15:23 staat dat weerspannigheid zonde is van de toverij. Weerspannigheid

betekent dat iemand zijn wil niet onderwerpt aan God – zie ook vers 22. De oorzaak is

dat zijn wil gebonden is door toverij.
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In het lichaam van een mens kan een boze geest of demon komen. Er is altijd een

bepaalde opening geweest waardoor dit mogelijk is geworden. De demon heeft een

bepaald recht op basis waarvan hij is binnengekomen in het leven van een mens. In de

tijd dat Jezus op aarde leefde, werd vaak duidelijk dat iemand bezeten was door een

boze geest. Zie bijvoorbeeld Lukas 8:2 en Marcus 1:34.

De situatie lijkt hopeloos. Een mens is in de macht van de Satan door middel van de

zonde. Allerlei banden kunnen de vrijheid van de mens verder beperken. Lichaam,

verstand, wil en gevoel kunnen verstrikt zijn geraakt. Demonen kunnen toegang hebben

verkregen tot een mens. Wat een ellendige toestand.
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Gods heeft Zijn eigen zoon, Jezus Christus gezonden. De zoon van God is mens

geworden - Johannes 1:14 en Hebreeën 2:14

De Heer Jezus heeft gestreden tegen Satan. Al tijdens zijn leven toonde Jezus zijn macht

over de demonen door hen uit te drijven bij mensen die daardoor bezeten waren. Hij

heeft Satan zelf overwonnen. Hij heeft de overheden en machten van de duisternis

ontwapend en openlijk tentoongesteld. De Heer Jezus heeft overwonnen. – Kolosse 2:15.

Hij heeft de duivel die de macht over de dood had onttroond – Hebreeën 2:14.

Dat betekent dus dat de duivel die de eerste Adam had misleid en onderworpen, nu

onderworpen is aan de tweede Adam, Jezus Christus de Zoon van God. Er is weer een

mens die het gezag over de aarde heeft terug veroverd.
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Nu er een mens is die het gezag over de boze geesten heeft, kan gewerkt worden aan

het probleem van de mens in zijn ellendige situatie.

Op het kruis heeft de Heer Jezus al onze zonden op zich genomen en de straf van God

daarover ondergaan. Onze zonden zijn bestraft – Jesaja 53:5. Maar Hij heeft niet alleen

onze zonden op zich genomen, Hij heeft ook onze smarten of emotionele ziekten en

wonden op zich genomen. En ook onze lichamelijke ziekten heeft Hij gedragen, waardoor

wij genezing ontvangen.

De Heer Jezus is gestorven. Hij is afgedaald in het dodenrijk. Hij heeft de duivel die de

macht over de dood had onttroond – Hebreeën 2:14. De gelovigen van wie de ziel in het

dodenrijk was heeft Hij bevrijd uit de dood.
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Na drie dagen is de Heer opgestaan. Hij is toen nog veertig dagen aan zijn discipelen

verschenen en heeft hen onderwijs gegeven over Zijn koninkrijk – Handelingen 1:2-3.

Daarna is deze mens Jezus opgevaren naar de hemel - Handelingen 1:9-11. Er is sinds

die dag een opgestane mens in de hemel!
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Tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan, is de Heilige Geest uitgestort. De

discipelen hebben toen het woord van God verkondigd over de hele wereld. Het woord

van God is op die manier gezaaid in de harten van mensen, zoals een zaaier zaad zaait

op een akker – Marcus 4:14.

De Geest van God overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel – Johannes

16:8-9.

Als iemand gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God ontvang hij eeuwig leven –

Johannes 3:16.

De Geest verwekt het zaad tot leven. Er ontkiemt uit het zaad nieuw leven dat door Gods

Geest is verwekt. Het resultaat is een nieuwe geest of een nieuw hart.
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Op dat moment gebeuren er diverse dingen.

Het oude hart, de geest die van God gescheiden was, dus dood was, wordt

weggenomen – Ezechiël 26:36. Het oude hart wordt in deze tekst versteend genoemd. Er

ontstaat een heel nieuwe mens, een nieuwe schepping – 2 Korinthe 5:17

Er wordt een nieuwe geest, (of een nieuw hart, nieuw leven) geboren – Johannes 3:5.

Hier wordt gesproken over geboren worden uit water en geest. Water is in de Bijbel een

beeld van het Woord van God. Iemand die gelooft wordt opnieuw geboren. Het zaad van

het Woord wordt door Gods Geest tot leven verwekt. Het Woord is uit God en de Geest is

God. Dit nieuwe leven is dus Goddelijk. We hebben deel gekregen aan de Goddelijke

natuur – 2 Petrus 1:4. Het nieuwe leven is ontstaan uit het onvergankelijke zaad van het

Woord – 1 Petrus 1:23. Het is onvergankelijk, dus eeuwig.

De nieuwe mens is geboren uit het Woord en de Geest. Hij is een nakomeling van God,

een kind van God. Niet een geadopteerd kind, maar echt uit God geboren dus een echt

kind van God – Johannes 1:12.
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De band van de zonde is weggenomen. De nieuwe mens is gescheiden van de zonde.

Scheiding is dood. De oude mens is dus gestorven, gescheiden van de zonde. Hij is dood

voor de zonde – Romeinen 6:6.

De zonde die scheiding bracht tussen God en de mens heeft geen macht meer over de

nieuwe mens. Hij is geen slaaf van de zonde meer, maar vrij – Romeinen 6:6. God heeft

afgerekend me de zonde – Romeinen 8:3.

Hij is met Christus aan het kruis gestorven, dood voor de zonde – Galaten 2:20.

De zonden zijn weg, schoon gewassen, al waren ze rood als purper. – Jesaja 1:18.

De mens ligt niet meer onder het oordeel van God - Romeinen 8:1 en Johannes 3:36
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De nieuwe mens is verbonden met God, dus levend voor God – Romeinen 6:11.

De verbinding met God is hersteld.

De mens was dood door zijn zonden. Maar God heeft de mens levend gemaakt – Efeze

2:5

Hij heeft de nieuwe mens uit de dood opgewekt en hem een plaats gegeven in de

hemel – Efeze 2:6.

Dat betekent dat Christus Jezus niet alleen in de hemel is, maar ook in de nieuwe mens

leeft. En omgekeerd, het nieuwe leven van de wedergeboren mens bevindt zich niet

alleen in hem, maar bevindt zich ook in de hemel waar Christus is.

Dit is moeilijk voor te stellen. Bedenk dat we het hier over niet-fysieke, geestelijke

dingen hebben. De nieuwe mens wordt zelfs een burger van de hemel genoemd, ja een

huisgenoot van God! Hij woont dus in hetzelfde huis als God – Efeze 2:19.
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Als een mens tot geloof komt, wordt er niet alleen een nieuwe geest in hem verwerkt. De

Heilige Geest zelf komt in hem wonen. Hij wordt verzegeld met de Heilige Geest – Efeze

1:13.

De Heilige Geest woont ook in andere mensen die tot geloof gekomen zijn. Samen

vormen zij de gemeente van Christus. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente en de

gelovigen zijn leden – 1 Korinthe 12:13.

Misschien is je iets opgevallen in de figuren die de wedergeboren mens weergeven. Wat

ik bedoel is dat de zonde er nog is. Verder dat de banden om de wil, het verstand, het

gevoel en het lichaam er nog zijn. Zelfs de demon is er nog.

Zonde

De nieuwe mens is geen slaaf meer van de zonde. De band van de zonde is weg. De

nieuwe mens kan nog wel zondigen. Het is nu een keus van de mens geworden in wiens

dienst hij zich stelt. Heel hoofdstuk 6 van Romeinen gaat hier over. In vers 13

bijvoorbeeld staat: Stel uzelf niet in dienst van de zonde, maar stel uzelf in dienst van

God. De nieuwe mens is geen slaaf meer van de zonde. Een slaaf die is vrijgekocht hoeft

niet meer zijn oude meester te gehoorzamen. Als die meester hem bevelen geeft, kan hij

er voor kiezen wel of niet te gehoorzamen. Zo is het ook met de nieuwe mens ten

opzichte van de zonde. Hij hoeft niet meer de zonde te dienen. Hij kan zich zelf in dienst

van God stellen. Door middel van de doop stelt de nieuwe mens een daad. Hij kiest dan

zichtbaar voor het zich stellen in de dienst van God. Hij geeft daarmee aan dat hij is

gestorven voor de zonde, dus niet langer een slaaf is van de zonde. En dat hij is

opgestaan uit de dood om in dienst van God te leven.
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Behalve een eenmalige keus om zich in dienst van God te stellen door de doop, is er ook

voortdurend een keus mogelijk om in dienst van God te leven. In bovenstaande figuur is

dit aangegeven door de zonde tussen God en de mens in te plaatsen. Daarmee wordt

weergegeven dat deze nieuwe mens zich in dienst van de zonde stelt. De Bijbel roept op

om dat niet te doen.
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We zagen dat een nieuwe mens de keus heeft zich in dienst te stellen van God of van de

zonde. Zo kan een nieuwe mens met zijn lichaam God eer bewijzen. In 1 Korinthe 6

staan diverse aspecten hiervan genoemd,

Vers 13 – het lichaam is er voor de Heer. Je kunt je lichaam inzetten om de Heer te

dienen. Je kunt je lichaam ook in dienst van de zonde gebruiken door ontucht te plegen.

Vers 19 – het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Die woont in het lichaam van

de nieuwe mens.

Vers 19-20 – het lichaam is niet van ons zelf, want het lichaam is gekocht.

Vers 20 – het lichaam kan worden gebruikt om God te verheerlijken

In Romeinen 12:1 lezen we de oproep om ons lichaam als en levend offer ten dienst van

God te stellen.

Bevrijding van verslaving

Bij de wedergeboorte wordt de band van verslaving van het lichaam niet verbroken. God

wil mensen gebruiken om anderen los te maken, te bevrijden. In de figuur is de band om

het lichaam weg. Er kunnen nog steeds banden zijn om het denken, willen en voelen.
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Verstand – denken

Een van de voortgaande veranderingen na de wedergeboorte is dat de nieuwe mens leert

om te denken in overeenstemming met God.

We worden in Romeinen 12:2 opgeroepen om te veranderen door ons denken te

vernieuwen. In de situatie voor de wedergeboorte stond ons denken onder invloed van

de zonde en de duivel. De duivel is de leugenaar en de vader van de leugen – Johannes

8:44. De oude mens wordt misleid door de leugens van de duivel. Op allerlei manieren

wordt een mens bestookt met leugens.

Het resultaat kan zijn dat een mens gevangen raakt, gebonden wordt door een leugen.

Het gedrag wordt dan bepaald door de leugen waar deze mens in gelooft. Als een mens

slank is en denkt dat hij te dik is, dan gelooft hij de leugen. Dit kan leiden tot een

eetstoornis. Deze mens is dan gebonden door een leugen. Zijn eetgedrag wordt bepaald

door de leugen.

Bevrijding van het denken wordt bereikt door de waarheid te geloven. De waarheid

maakt vrij – Johannes 8:32.

Iedere gedachte kan gevangen worden genomen en aan Christus worden onderworpen –

2 Korinthe 10:4-5.

Zo wordt de nieuwe mens bevrijd van de band die zijn verstand gebonden hield.
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Gevoel

Een mens kan emotioneel gebonden zijn. Als een mens onrecht ondervind, staat degene

die onrecht pleegt in de schuld bij het slachtoffer. Het slachtoffer verlangt naar recht. Als

er geen recht geschiedt, kan het slachtoffer verbitterd raken. Dit kan overgaan in wrok.

In feite is het slachtoffer nu gebonden aan de dader. Emotioneel is er een gebondenheid.

In de geschiedenis in Mattheüs 18:23-35 is sprake van folteraars die degene die niet

vergeeft pijnigen.

Boosheid kan een kans bieden aan de duivel – Efeze 4:26-27.

Emotionele gebondenheid kan onder andere worden verbroken door vergeving. Als het

slachtoffer vergeving schenkt aan de dader, ook als de dader daar niet om vraagt, geeft

dat bevrijding van de gebondenheid van het gevoel.
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Wil

Een mens die gebonden is in zijn wil, laat zijn wilsbeslissingen afhangen van anderen.

Anderen kunnen de wil van een mens beïnvloeden door manipulatie.

Dit kan zo ver gaan dat er sprake is van betovering. De Bijbel spreekt van toverbanden.

In Romeinen 8:7-9 wordt de eigen wil van een mens tegenover de Heilige Geest gesteld.

De oplossing voor de bevrijding van de wil is dat een mens zich laat leiden door de Geest.
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Demonische gebondenheid

Er is nu nog één vorm van gebondenheid die de volledige vrijheid van de nieuwe mens

beperkt. Dat is de demonische gebondenheid. Een demon kan in een mens wonen.

Demonische gebondenheid ontstaat als er een gebeurtenis is geweest, waardoor de

demon het lichaam van de mens is binnengekomen. Er zijn diverse gebeurtenissen

waarbij demonische gebondenheid kan ontstaan, bijvoorbeeld:

- gebrek aan veiligheid in het gezin, bijvoorbeeld ten gevolge van echtscheiding

- zonde

- vloek uit voorgaande generaties

- emotionele gebeurtenissen

- dieptste gevoelens niet uiten

- als iemand schuldig is aan iets waarop in de wet van God de doodstraf stond

- verkeerde relaties

- seksueel misbruik

- verkeerde omgeving, verkeerd leiderschap

- verkeerd denken

Toen de Heer Jezus op aarde leefde, kwam bij veel mensen aan het licht dat zij

demonisch gebonden waren. De Heer heeft velen van hen bevrijd. – Matt 8:28
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De Heer heeft de macht en het gezag om demonen uit te drijven aan zijn discipelen

gegeven – Matt 10:1. En Lucas 10:19-20. De gelovigen zullen demonen uitdrijven -

Marcus 16:17.

Vrijheid

De nieuwe mens is nu volledig bevrijd van alle banden. De Heilige Geest woont in hem.

Zijn lichaam, ziel en geest staan onder de leiding van de Geest.

De discipelen werden na Pinksteren diverse malen vervuld met de Heilige Geest. Ze

begonnen dan vaak te profeteren en God te loven en in tongen te spreken, dat wil

zeggen in andere talen. Door de vervulling met de Heilige Geest waren zij een instrument

in de hand van de Heilige Geest en God.

Dat het spreken werd geleid door de Geest betekent dat zij hun tong onder de leiding

van de Heilige Geest stelden. Van de tong wordt in Jacobus 3:1-10 gezegd dat wie de

tong beheerst, het hele lichaam beheerst.

Bij Petrus zagen we dat hij uit angst de Heer Jezus verloochende. Zijn gevoel van angst

was er niet toen hij vervuld was met de Heilige Geest. Nu sprak hij juist met

vrijmoedigheid – Handelingen 4:8 en 31.

De zonde, de dood, de satan en de demonen zijn er nog wel. Als de nieuwe mens komt

te overlijden voor de komst van de Heer, vergaat zijn lichaam tot stof. Zijn ziel en geest

gaan naar de Heer.

Bij de komst van de Heer wordt zijn lichaam opgewekt als een nieuw onsterfelijk

lichaam – 1 Korinthe 15:52.

Dan zal de Heer de satan en zijn demonen 1000 jaar lang binden in gevangenschap –

Openbaring 20:2-3. Daarna wordt de satan korte tijd losgelaten. Hij zal dan opnieuw de

mensen misleiden. Maar dan zal de Heer de satan werpen in de hel, de poel van vuur die

speciaal voor hem en zijn demonen is gemaakt – Openbaring 20:10.
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BIJLAGE Vragen voor bespreking of studie van de dia’s

1

Wat leer je over God in Johannes 4:24?

En in Jesaja 40:28?

Hoe worden engelen genoemd in Job 38:2-7?

Wat deden zij toen God de aarde schiep?

Wat leidt je hieruit af over engelen?

Zijn engelen geschapen - Kolosse 1:16?

Wat zijn engelen - Hebreeën 1:14?

2

Over wie gaat Jesaja 14:12-15?

En Ezechiël 28: 13-16?

Wat deed hij?

Wat deed God vervolgens?

Wat leer je uit 2 Korinthe 11:14-1 en Mattheüs 25:41 over de

duivel?

Hoe worden de dienaren van de duivel genoemd - Marcus 1:34?

Hoe wordt de duivel genoemd in Johannes 12:31 en Johannes
14:30?

3

Hoe schiep God de mens - Genesis 1:27 en 2:7?

4

Hoe werd de mens een levend wezen - Genesis 2:7?

Hoe wordt 'wezen' ook wel vertaald?

Welke begrippen worden genoemd in 1 Thessalonicenzen 5:23?

5

Wat heeft de mens ten gevolge van het inblazen van de
levensadem?

De mens onderscheidt zich hierdoor van de dieren. Wat is er
mogelijk voor de mens ten opzichte van God?

6

Welke keus had de mens - Genesis 2:16-17?

Waarom zou God hem die keus geven?

7

Welke opdracht gaf God de mens - Genesis 1:28?

Wie had er gezag over de aarde?

Wat zou je mogen verwachten als de mens de opdracht krijgt de
aarde onder zijn gezag te brengen terwijl die op dat moment onder
het gezag van de duivel was?

8

Wat zie je inderdaad gebeuren - Genesis 3:1-5?

Wat deed de mens - Genesis 3:6?
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In feite gehoorzaamde de mens de duivel. Wat betekent dat voor de
gezagsrelatie van de mens ten opzichte van de duivel?

Wat zijn gevolgen van de overtreding van de mens - Genesis 3:15-
18?

Dood betekent scheiding. Wat wordt van wat gescheiden door de
overtreding van de mens?

9

Wat is in de wereld gekomen door de overtreding van de mens -
Romeinen 5:12?

Wat is de zonde?

Wat is de verhouding tussen de mens en de zonde - Johannes 8:34?

Hoe blijkt dat in de praktijk - Romeinen 7:15-17?

10

Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Voor wie geldt dat
- Hebreeën 9:27?

Waardoor is ieder mens onderworpen aan de dood - Romeinen
5:12?

Wat gebeurt er met het lichaam na het sterven van een mens -
Genesis 19?

En met zijn ziel - Psalm 89:49?

Wat betekent dat voor de verbinding tussen lichaam en ziel?

11

De mens is in de macht van de zonde. Hij begaat overtredingen of
zonden. Daardoor wordt hij verontreinigd. Met welke kleur wordt dat
beschreven in Jesaja 1:18?

Wat betekent de zondeval voor het lichaam - 1 Korinthe 15:53:54?

12

De mens is gebonden door de zonde. De gebondenheid of het slaaf
zijn kan nog verder gaan. Het lichaam kan slaaf worden van
ervaringen of stoffen. Kun je daar voorbeelden van noemen?

Hoe beschrijft Spreuken 5:20-22 deze gebondenheid?

13

De gebondenheid kan ook voorkomen in het denken. Hoe wordt de
duivel genoemd in Johannes 8:44?

Kun je een voorbeeld bedenken van gebondenheid door de leugen?

Wat kan een oorzaak zijn van deze gebondenheid - Spreuken

14

Een volgende mogelijkheid is dat iemand emotioneel gebonden is.
Zijn gevoel is als het ware gevangen. Kun je een voorbeeld
bedenken?

Welk voorbeeld van emotionele gebondenheid staat in Hebreeën

2:14?

15
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Welke zonde wordt beschreven in 1 Samuël 15:22?

En hoe wordt dat genoemd in 1 Samuël 15:23?

Waarmee worden de zielen van mensen gebonden of gevangen in
Ezechiël 13:18?

16

Welk verschijnsel kwam vaak aan het licht bij de mensen die bij
Jezus kwamen - Lukas 8:2 en Markus 1:34?

Hoe beoordeel je de toestand van deze mens?

17

Wat heeft God gedaan in deze situatie - Johannes 1:14 en Hebreeën

2:14?

Waaruit bleek dat Jezus de zoon van God, hoger was dan de boze
geesten - Lucas 8:2?

Wat heeft de Heer Jezus gedaan met de boze geesten - Kolosse
2:15?

En met de duivel - Hebreeën 2:14?

18

Om het probleem van de mens op te lossen moest er eerst iemand
komen die de macht had over de duivel. Hoe is vervolgens het
probleem van de mens aangepakt - Jesaja 53:5?

En hoe is het gevolg van de ongehoorzaamheid, de dood opgelost -
Hebreeën 2:14?

19

Waaruit blijkt de overwinning over de dood - Handelingen 1:2-3?

Welke gebeurtenis staat beschreven in Handelingen 1:9-11? Wat
blijkt hieruit?

20

Hoe begint het werk van God in de goddeloze mens - Marcus 4:14?

En wat doet Gods Geest in de wereld - Johannes 16:8-9?

En wat in de mens die gelooft - Johannes 3:16?

21

Dit is het moment van de wedergeboorte. Hoe staat al omschreven
in Ezechiël 26:36?

Welke twee begrippen worden genoemd in Johannes 3:5 in verband
met de wedergeboorte en wat zou daarmee worden bedoeld?

Wat is de aard van het nieuwe hart of het nieuwe leven - 2 Petrus
1:4?

Het nieuwe leven is uit God. Wat betekent dat voor de identiteit van
de wedergeboren mens - Johannes 1:12?

22

Wat is het gevolg van de wedergeboorte in relatie tot de zonde -
Romeinen 6:6 en Galaten 2:20?
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En wat is er met de zonden gebeurd - Jesaja 1:18?

Wat betekent dat voor zijn relatie met God - Romeinen 8:1 en
Johannes 3:36?

23

Wat wordt bedoeld in Efeze 2:5 met 'dood' en 'levend'?

23

De nieuwe mens heeft een geest die uit God is. Die geest is
onderdeel van zijn identiteit. Die geest is niet alleen aanwezig in zijn
lichaam, maar welk opmerkelijk gegeven lees je in Efeze 2:6?

Wat zou dat betekeken?

Welke twee beschrijvingen kunnen er daarom worden gebruikt voor
de nieuwe mens - Efeze 2:19?

24

Wat leer je verder over de nieuwe mens in Efeze 1:13 en 1 Korinthe
12:13?

Waar is hij deel van?

Door middel van welke gebeurtenis maakt de nieuwe mens zijn keus
zichtbaar - Romeinen 6:3 en 4?

25

De nieuwe mens is geen slaaf meer van de zonde. De zonde is nog
wel aanwezig. Romeinen 6 beschrijft de relatie van de nieuwe mens
ten opzichte van de zonde. Welke keus heef de nieuwe mens -
Romeinen 6:13?

26

De wedergeboren mens is een nieuwe schepping. Hij is bevrijd van
de zonde. Is er bij de wedergeboorte iets veranderd aan het lichaam
- 1 Korinthe 15:45-49?

Hoe kun je dat zien in het dagelijks leven?

Een nieuwe mens kan lichamelijk ook nog gebonden zijn. Waartoe
worden we daarom opgeroepen in 1 Korinthe 6:13,19,20 en
Romeinen 12:1?

27

Het verstand of het denken van de nieuwe mens is net als het
lichaam na de wedergeboorte ook niet veranderd. Waartoe worden
we daarom opgeroepen in Romeinen 12:2?

Wat maakt ons denken vrij van de leugen- Johannes 8:32?

Wat kunnen we doen met gedachten die ons gevangen houden - 2
Korinthe 10:4 en 5?

28
Wat kan het gevolg zijn van het niet vergeven van anderen volgens
Mattheüs 18:23-35?

Wat zou worden bedoeld met de ‘folteraars’ in vers 34?

Als je vergeving schenkt, hoeft degene die jij vergeeft dan geen
rekenschap meer af te leggen - Romeinen 14:10 – 13?
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29

Welke oplossing biedt Romeinen 8:7-9 voor de bevrijding van de
wil?

30

Welke oplossing is er voor gebondenheid door boze geesten - Lukas
10:19-20?

De nieuwe mens heeft de Heilige Geest ontvangen. Wat gebeurde er
bij de discipelen in Handelingen 2:4 en 4:31?

Wat zal er in de toekomst met het vergankelijke lichaam gebeuren -
1 Korinthe 15:52?

En welke toekomst wacht de satan zijn demonen - Openbaring
20:10?




