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1. De Goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van het Woord van God: de Bijbel.
Exodus 17:14; Deuteronomium 4:2, 29:29, 31:24; Jesaja 30:8, 59:21; Jeremia 30:2, 36:1-32; Amos 3:7;
Mattheüs 4:4+7+10, 5:18; Markus 13:31; Johannes 12:48, 17:8; 1 Korinthiërs 2:7-15; Galaten 1:11-12; Efeze 3:3-5;
2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21; Openbaring 22:18-19.

Exodus 17:14

En de Here zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en
prent het Jozua in,.....

Deuteronomium 4:2

Gij zult aan wat Ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat
gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die Ik u opleg.

Deuteronomium 29:29

De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

Deuteronomium 31:24

Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek
op te schrijven,…….

Jesaja 30:8

Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in een boek,
opdat het diene voor latere dagen, voor immer en altoos.

Jesaja 59:21

En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de Here. Mijn
Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb,
zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch
uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de Here, van nu aan tot
in eeuwigheid.

Jeremia 30:2

Zo zegt de Here, de God van Israël: Schrijf alle woorden die Ik tot u
gesproken heb, in een boek.

Jeremia 36:1-32

Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over
Israël, Juda en alle volken gesproken heb, sedert de dag dat Ik tot u gesproken heb, sedert de tijd van Josia tot op heden (vers 2).

Amos 3:7

Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan
zijn knechten, de profeten.

Mattheüs 4:4

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van
brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods
uitgaat.

Mattheüs 4:7

Jezus zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet
verzoeken.

Mattheüs 4:10

Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, Satan! Er staat immers geschreven:
De Here, uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Mattheüs 5:18

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet
één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
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Markus 13:31

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen
niet voorbijgaan.

Johannes 12:48

Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem
oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten
jongsten dage.

Johannes 17:8

…..want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en
zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

1 Korinthiërs 2:7-15

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met
het geestelijke vergelijken (vers 13).

Galaten 1:11-12

Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij
verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een
mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

Efeze 3:3-5

dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik
boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunt gij bij het lezen u een
begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten
tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen
der mensen, zoals het u door de Geest geopenbaard is aan de heiligen,
zijn apostelen en profeten:

2 Timotheüs 3:16

Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
(Statenvertaling)

2 Petrus 1:20-21

Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil
van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen
van Godswege gesproken.

Openbaring 22:18-19

Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort:
Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die
in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden
van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven
zijn.
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2. De drie-eenheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Genesis 1:26, 11:7; Spreuken 30:4; Jesaja 6:8; Mattheüs 3:16-17, 9:1-8, 28:19; Markus 9:37;
Johannes 1:1+14, 8:19+57-58, 10:30, 14:6+7+9-10, 20:28; 2 Korinthiërs 13:13; Filippenzen 2:5-7;
Kolossenzen 1:13-16, 2:8-9; Titus 2:13, 3:4-5; Hebreeën 2:5-8; 1 Petrus 1:2; Openbaring 21:22.

Genesis 1:26

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld…...

Genesis 11:7

Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij
elkanders taal niet verstaan.

Spreuken 30:4

Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn
vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie
heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de
naam van zijn zoon? Gij weet het toch.

Jesaja 6:8

Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en
wie zal voor Ons gaan?….

Mattheüs 3:16-17

Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de
hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif
en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn
Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Mattheüs 9:1-8

En in een schip gegaan zijnde, stak Hij over en Hij kwam in zijn eigen
stad. En zie, men bracht een verlamde, op een bed liggende, tot Hem.
En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed,
mijn kind, uw zonden worden vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En daar Jezus hum
overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart?
Want wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of
te zeggen: Sta op en wandel? Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon
des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – toen zeide Hij
tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en ging naar zijn huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij
en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven
had.

Mattheüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in
de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Markus 9:37

Wie één van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt
Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.

Johannes 1:1

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God.

Johannes 1:14

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
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Johannes 8:19

Zij zeiden dan tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch
Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn
Vader kennen.

Johannes 8:57-58

De joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij
Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Eer Abraham was, ben Ik.

Johannes 10:30

Ik en de Vader zijn één.

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.

Johannes 14:7

Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben.

Johannes 14:9-10

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons
de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij
is?

Johannes 20:28

Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

2 Korinthiërs 13:13

De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.

Filippenzen 2:5-7

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in
de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft
geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is

Kolossenzen 1:13-16

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben,
de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de
eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Kolossenzen 2:8-9

Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel
bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de
wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid
der godheid lichamelijk;

Titus 2:13

.....verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van
onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

Titus 3:4-5

Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en)
God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij
zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het
bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,
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Hebreeën 2:5-8

Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij
spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende:
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij
naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen
gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt
Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou
zijn…..

1 Petrus 1:2

…..de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed
van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

Openbaring 21:22

En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is
haar tempel, en het Lam.
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3. De eeuwige verlorenheid van de onbekeerde, onverloste mens.
Genesis 2:17; Ezechiël 18:4; Romeinen 3:10-18+23, 5:12, 6:23; Efeze 2:1-2.

Genesis 2:17

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.

Ezechiël 18:4

Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de
zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.

Romeinen 3:10-18

…..Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig
is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn
zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is
onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; snel zijn hun
voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun
wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun
niet voor ogen.

Romeinen 3:23

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Romeinen 5:12

Daarom, gelijk door één 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;

Romeinen 6:23

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…..

Efeze 2:1-2

Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin
gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop dezer wereld,.....
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4. De verlossing van de zonde uitsluitend en alleen door de offerdood van de Here
Jezus Christus aan het Kruis.
Jesaja 53:5; Mattheüs 20:28; Johannes 3:16-17, 14:6; Handelingen 4:12, 13:38-39; Romeinen 3:21-24, 6:23;
2 Korinthiërs 5:21; Galaten 3:13-14; Efeze 1:7; Titus 2:13-14; Hebreeën 7:25, 9:11-12+26, 10:10;
1 Petrus 1:18-19, 2:24; 1 Johannes 1:7, 4:11; Openbaring 5:9-10.

Jesaja 53:5

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, en om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was
op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Mattheüs 20:28

gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Johannes 3:16-17

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. Want God heeft zijn Zoon niet in de
wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld
door Hem behouden worde.

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.

Handelingen 4:12

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel
geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Handelingen 13:38-39

Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van
zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.

Romeinen 3:21-24

Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid
Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want
er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de
heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus.

Romeinen 6:23

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

2 Korinthiërs 5:21

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Galaten 3:13-14

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een
vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die
aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen
zouden door het geloof.
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Efeze 1:7

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van
de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

Titus 2:13-14

…..onze grote God en Heiland, Jezus Christus, die Zich voor ons heeft
gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te
reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Hebreeën 7:25

Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan,
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Hebreeën 9:11-12

Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen
zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen
gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van
bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

Hebreeën 9:26

…..maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te nemen.

Hebreeën 10:10

Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van
het lichaam van Jezus Christus.

1 Petrus 1:18-19

wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd
is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk
en vlekkeloos lam.

1 Petrus 2:24

die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat
wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en
door zijn striemen zijt gij genezen.

1 Johannes 1:7

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben
wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonde.

1 Johannes 4:11

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven 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.

Openbaring 5:9-10

Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij
zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke
stam en taal en volk en natie;
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5. De Goddelijke verwekking van de Here Jezus en Zijn geboorte uit de maagd
Maria.
Jesaja 7:14, Mattheüs 1:18-23, Lucas 1:34-35.

Jesaja 7:14

Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal
zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël
geven.

Mattheüs 1:18-23

De geboorte van Jezus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria
ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen,
zwanger te zijn uit de heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in
stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie,
een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon
van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in
haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult
Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van
hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de
Here gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

Lucas 1:34-35

En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De
heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u
overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon
Gods genoemd worden.
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6. De lichamelijke opstanding van de Here Jezus Christus na Zijn kruisiging.
Mattheüs 28:1-6; Markus 16:1-6; Lucas 24:1-49; Johannes 2:19-22, 10:17-18, 11:25-26, 20:1-23;
Handelingen 2:32, 4:33, 17:18, 17:31; Romeinen 1:4, 4:24-25; 1 Korinthiërs 15:1-34; Efeze 1:19-20;
Kolossenzen 2:12; Hebreeën 13:20.

Mattheüs 28:1-6

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet
de plaats, waar Hij gelegen heeft (vers 6).

Markus 16:1-6

Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de
gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zijn
Hem gelegd hadden (vers 6).

Lucas 24:1-49

En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden,
zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier
niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea
was, tot u gesproken heeft, zeggend dat de Zoon des mensen moest
overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd
worden en ten derde dage opstaan (vers 5-7).

Johannes 2:19-22

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie
dagen zal Ik hem doen herrijzen. De joden dan zeiden: Zesenveertig
jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen
doen herrijzen? Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams. Toen Hij
dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat
Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus
gesproken had.

Johannes 10:17-18

Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het
weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf
af. Ik heb de macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit
gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Johannes 11:25-26

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en een ieder, die leeft en in Mij
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Johannes 20:1-23

Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist
niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij?
Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem:
Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt
neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij
keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil
zeggen: Meester! (vers 14-16).

Handelingen 2:32

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.

Handelingen 4:33

En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.

Handelingen 17:18

.....Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn; want hij
bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding.
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Handelingen 17:31

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.

Romeinen 1:4

naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard
Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons
geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt
heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze
rechtvaardiging.

Romeinen 4:24-25

1 Korinthiërs 15:1-34

Want vóór alle dingen heb ik u overgeven, hetgeen ik zelf ontvangen
heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is
begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij
verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk….(vers 3-6).

Efeze 1:19-20

en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de
werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht in
Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan
zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

Kolossenzen 2:12

daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede
opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden
heeft opgewekt.

Hebreeën 13:20

De God nu des vredes, die onze Here Jezus Christus, de grote herder
der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht
uit de doden,
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7. De opname van de Here Jezus Christus in de Hemel en Zijn positie naast God.
Markus 16:19; Johannes 14:2-3, 16:28 ; Handelingen 1:9, 2:33-35; Romeinen 8:34; Efeze 1:19-20; Kolossenzen 3:1;
Hebreeën 1:3, 8:1, 10:12, 12:2; 1 Petrus 3:22.

Markus 16:19

De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen
in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.

Johannes 14:2-3

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 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.

Johannes 16:28

Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen ; Ik verlaat de
wereld weder en ga tot de Vader.

Handelingen 1:9

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het
zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Handelingen 2:33-35

Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des
Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort,
wat gij èn ziet èn hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen,
maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet u aan mijn
rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor
uw voeten.

Romeinen 8:34

…..Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Efeze 1:19-20

en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de
werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht in
Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan
zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

Kolossenzen 3:1

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven
zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Hebreeën 1:3

Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die
alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging
der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand
van de majesteit in den hoge,

Hebreeën 8:1

De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de
hemelen,

Hebreeën 10:12

deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor
altijd gezeten aan de rechterhand van God,
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Hebreeën 12:2

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en
voleinder des geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis
op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter
rechterzijde van de troon Gods.

1 Petrus 3:22

die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen
en machten en krachten Hem onderworpen zijn.
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8. De wedergeboorte van iedere gelovige.
Johannes 1:12-13, 3:1-21; 2 Korinthiërs 5:17; Titus 3:4-5; 1 Petrus 1:22-23; 1 Johannes 5:1.

Johannes 1:12-13

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven
om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit
bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit
God geboren zijn.

Johannes 3:1-21

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet
zien (vers 3).
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan (vers 5).

2 Korinthiërs 5:17

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Galaten 2:20

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn
ik, maar Christus leeft in mij.

Titus 3:4-5

Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en)
God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij
zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het
bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

1 Petrus 1:22-23

.....hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen
niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en
blijvende woord van God.

1 Johannes 5:1

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en
ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene
lief, die uit Hem geboren is.
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9. De permanente inwoning van de Heilige Geest in iedere gelovige.
Johannes 14: 15-17; Romeinen 8:9-11+15-16; 1 Korinthiërs 12:13; 2 Korinthiërs 1:21-22; Efeze 1:13, 3:16-17.

Johannes 14: 15-17

…..En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven
om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld
niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij
kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Romeinen 8:9-11

Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien
de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus
niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Romeinen 8:15-16

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te
vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door
welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat
wij kinderen Gods zijn.

1 Korinthiërs 12:13

want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij
Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met
één Geest gedrenkt.

2 Korinthiërs 1:21-22

Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is
God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in
onze harten gegeven heeft.

Efeze 1:13

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie
uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd,
ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

Efeze 3:16-17

opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus
door het geloof in uw harten woning make…..
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10. De lichamelijke opstanding en opname van de gelovigen door de Here Jezus
Christus.
Jesaja 26:19; Mattheüs 22:31-33; Lucas 14:14; Johannes 6:39-40, 11:25, 14:2-3; Romeinen 6:5, 8:11;
1 Korinthiërs 15:35-57; 2 Korinthiërs 4 :14-15; Filippenzen 3:20-21; 1 Thessalonicenzen 4:15-17; Hebreeën 6:1-2;
1 Johannes 3:2.

Jesaja 26:19

Herleven zullen uw doden - ook mijn lijk -, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw
van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.

Mattheüs 22:31-33

Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door
God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de God van Abraham, en
de God van Isaäk, en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden,
maar van levenden…..

Lucas 14:14

En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen.
Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen.

Johannes 6:39-40

En dit is de wil van Hem, die mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat
Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten
jongsten dage. Want dit is de wil mijns Vader, dat een ieder, die de
Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal
hem opwekken ten jongsten dage.

Johannes 11:25

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Johannes 14:2-3

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 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

Romeinen 6 :5

Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;

Romeinen 8:11

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in
u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft,
ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u
woont.
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1 Korinthiërs 15:35-57

Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in
vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid
in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en
opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een
geestelijk lichaam opgewekt…..(vers 42-44).
Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar
ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden
zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden (vers 50-52).

2 Korinthiërs 4:14-15

Immers, wij weten, dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons
met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen. Want het geschiedt
alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen
overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.

Filippenzen 3:20-21

Want wij zijn burgers van een rijk uit de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd
lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan
onderwerpen.

1 Thessalonic. 4:15-17

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die
achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 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;
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de
lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Hebreeën 6:1-2

Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten
en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer
van dopen en van oplegging van handen, van opstanding der doden en
van een eeuwig oordeel;

1 Johannes 3:2

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard,
wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen…..
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11. De wederkomst van de Here Jezus Christus op aarde en het duizendjarig rijk.
Daniël 7:13-14; Mattheüs 24:30, 26:64; Markus 8:38, 13:26-27, 14:61-62; Lucas 21:27; Handelingen 1:11;
Openbaring 1:7, 20:1-6.

Daniël 7:13-14

…..zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor
deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht,
en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een
eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een,
dat onverderfelijk is.

Mattheüs 24:30

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel
en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen
de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote
macht en heerlijkheid.

Mattheüs 26:64

…..Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten
aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Markus 8:38

Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem
schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heiligen engelen.

Markus 13:26-27

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met
grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en
zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste
der aarde tot het uiterste des hemels.

Markus 14:61-62

…..Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik
ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.

Lucas 21:27

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met
grote macht en heerlijkheid.

Handelingen 1:11

.....Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze
Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Openbaring 1:7

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die Hem
hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is
en die was en die komt, de Almachtige.
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Openbaring 20:1-6

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds
en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat
is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp
hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de
volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd
waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun
gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest
noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun
voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De
overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de
eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij
zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als
koningen heersen, [die] duizend jaren.
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12. De schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor de gelovigen.
Jesaja 65:17, 66:22; 2 Petrus 3:10-13; Openbaring 21:1-2.

Jesaja 65:17

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat
vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Jesaja 66:22

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor
mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo
zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.

2 Petrus 3:10-13

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan,
en de aarde en haar werken daarop zullen gevonden worden. Daar al
deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige
wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van
de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar
zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont.

Openbaring 21:1-2

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel
en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik
zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel,
van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
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