
Een waar geloof
Les 4 – 30 november 2020 – groep 15-17 jaar



Welkom!

•Zondag 7: een waar geloof?

•Gebed



Weet je nog?

•Vul in:  - & - = +

•Wij zijn vervloekt

•Christus een vloek geworden

• In Hem eeuwig leven



Bespreken

• Joh 10:9a

•Hoe wordt je gered van de hel?

•Wanneer is geloof echt?
• Echte bloem en kunstbloem



Bijbellezen

Lezen Lukas 8:4-15
•Welke vier soorten ondergrond zijn er? (5-8)
•Weg; steenrots; doornen; goede aarde

•Waar staan deze soorten ondergrond voor? (12-15)
•Duivel; verzoeking; rijkdom; ware geloof

•Wanneer is iets het echte geloof? (15)
•Woord horen
• Bewaren in een nieuwgemaakt hart
• Volharden en vruchtdragen



Zondag 7

Z7.22 Wat is een waar geloof?
Een waar geloof is 1) niet alleen een zeker weten of kennis, 
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord 
geopenbaard heeft, 
maar 2) ook een vast vertrouwen,
wat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt:
dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, 
eeuwig gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit 
genade alleen, vanwege het werk van Christus.



Een echt geloof

•Weten en vertrouwen

•Weten: ouders, school, catechese, prediking…

•Vertrouwen?

•Vertrouwen: brandend huis. Spring!



Een echt geloof

•Hoe kom je aan dit vertrouwen?
• Van de Geest
•Door het Evangelie in mijn hart!

•Wat gelooft dit vertrouwen?
•Dat ik vergeving van zonden heb gekregen
• Eeuwig leven gekregen

•Waarom dit gekregen?
• Uit genade
• Om Jezus’ wil



Samen bespreken

•Zoveel mensen zeggen: ik geloof! Kunnen wij 
bepalen wat echt en nep is?

•Hoe kan het dat zoveel kerkmensen onbekeerd
zijn?

•Hoe krijg jij nu dit vertrouwen in het Evangelie?



Voor volgende week

•Leer Lukas 8:15 uit je hoofd: En dat in de goede 
aarde valt, zijn dezen die het Woord gehoord 
hebben, het in een eerlijk en goed hart bewaren en 
in volharding vruchten voortbrengen

•Bespreek hoe je God de Vader kunt kennen?


