
     Bijbelstudie - 13

Verbondenheid

1 Johannes 4:17-21

17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor
kunnen we op de dag van het oordeel vol vert rouwen zijn, want
hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde 
laat geen ruimte voor angst ; volmaakte liefde sluit angst uit ,
want angst veronderstelt st raf. I n iemand die angst kent , is de
liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat
God ons het eerst heeft liefgehad. 20 Als iemand zegt : I k heb
God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een
leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien 
heeft , liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet , niet liefheeft .
21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God
liefheeft , moet ook de ander liefhebben. 

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

In vers 19 lees je: Wij hebben lief omdat God ons eerst
heeft liefgehad. Wat zeggen deze woorden over onze
omgang met elkaar als leden van de gemeente van
Jezus Christus?

Waarom m oeten wij elkaar als broeders en zusters
liefhebben? (Paulus noemt meer dan één reden!)

Wanneer heb je zelf de verbondenheid met een
medechristen positief mogen ervaren?

Welke belemmeringen ervaar je ten aanzien van de
onderlinge verbondenheid in de gemeente?

Op welke wijze zou je zelf de onderlinge verbondenheid
kunnen bevorderen?

Complimenten krijgen vinden we vaak last ig, maar het
kan heel bemoedigend en zegenend zijn. Wie zou je een
compliment willen geven en waarom?
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    Bijbelstudie -14

Uitverkiezing

Efeziërs 1 vers 3-14

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelij ke
zegeningen heeft gezegend. 4 I n Christus immers heeft God,
voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen
om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn
wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen
te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons
geschonken in zijn geliefde Zoon. 7 I n hem zijn wij door zijn
bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rij ke
genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft
ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn
voornemen om met Christus de voltooiing van de t ijd te
verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde
onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 11 I n hem
heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt , ons
de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te
vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 13 In hem hebt 
ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van 
uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het
stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als voorschot
op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost
zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Waaruit en waartoe heeft God zijn gemeente
uitgekozen? (vers 4 en 5)

Wat betekent het om heilig en zuiver te zijn? (vers 4)

Over welk mysterie heeft Paulus het hier? (vers 9-10)

Wat heb je als gelovige in Christus allem aal ontvangen? 
(vers 7-13)

Wat bedoelt Paulus met de woorden: gemerkt met het
stempel van de heilige Geest ? (vers 13)
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     Bijbelstudie - 15

Navolging

Kolossenzen 2 vers 6-15

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer
aanvaard hebt . 7 Blij f in hem geworteld en gegrondvest , houd
vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van
dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen
door holle en m isleidende theorieën die op menselijke t radit ies
zijn gebaseerd en zich r ichten op de machten van de wereld en
niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid
lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het
hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid
vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door
mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het
afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u 
immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven
gewekt , omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de
dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw 
onbesneden staat , maar God heeft u samen met Christus levend
gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het 
document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd,
uitgewist en het verniet igd door het aan het kruis te nagelen. 15
Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen 
openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen
getriomfeerd.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Hoe hebben de Kolossenzen Christus aanvaard? (vers 6)

Welke beelden gebruikt Paulus in vers 7 voor het
gelovig christen-zijn?

Waartegen waarschuwt Paulus in zijn brief? (vers 8)

Hoe wordt in vers 11 en 12 gesproken over de doop?

Kun je vers 13 en 14 in eigen woorden weergeven?

Wat zijn de machten en krachten die in vers 15
worden genoemd?
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   Bijbelstudie - 16

Huisregels

Efeziërs 5 vers 21-27 en 6 vers 1-4

21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22
Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23
want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het
hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals 
de kerk het gezag van Christus erkent , zo moeten vrouwen in
ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb
uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor
haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen
met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te 
nemen, zodat ze zonder vlek of r impel of iets dergelijks zal zijn,
heilig en zuiver.

1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de
Heer, want zo hoort het . 2 Toon eerbied voor uw vader en
moeder, dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden
is: 3 Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. 4
Vaders, maak uw kinderen niet verbit terd, maar vorm en
vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

Vragen

Welk vers spreekt je het meeste aan en waarom?

Op welke manier moet een vrouw het gezag van haar
man erkennen? Wat zou Paulus met gezag bedoelen?
(vers 22-24)

Op welke manier moet de man zijn vrouw liefhebben?
(vers 25-27) Tot hoever gaat die liefde?

Waarom m oeten kinderen hun ouders gehoorzamen?
(vers 1 en 2) Zijn er ook grenzen aan die
gehoorzaamheid? 

Waarom zou Paulus de vaders in vers 4 waarschuwen?
Hoe moet het in de opvoeding niet en hoe moet het wel?
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