
Zalig door het Woord
NGB Les 4 – 7 december 2020



Welkom!

•NGB artikel 7: Hoe word ik zalig?

•Gebed



Tot nu toe

• Hoe leren wij God goed genoeg kennen?
• Door Zijn Woord

• Want, het Woord is ingeademd door …
• de Geest

• Tot het Woord behoren de …
• 66 Bijbelboeken (de canon)

• Wij weten dat het Woord waar is wanneer …
• De Geest dit in onze harten getuigt
• ‘The proof is in the pudding’



Bespreken

•Wie van jullie wil zalig/gered worden?

•Waarom wel/niet?

•Hoe word jij zalig?



NGB art. 7 (I)
Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God 
volkomen verwoordt en dat alles wat een mens nodig 
heeft om zalig te worden, hierin voldoende geleerd 
wordt.
De manier waarop wij God moeten dienen zoals Hij dat 
van ons eist, wordt hierin uitgebreid beschreven. 
Daarom is het de mensen (ook al waren het zelfs de 
apostelen) niet geoorloofd iets anders te leren dan dat 
ons geleerd is door de Heilige Schrift (Gal 1:8).



Dus:
• Iedereen kan weten van zonde
• Iedereen kan weten van Gods genade
• Door de verkiezing van de Vader
• Door de verlossing van de Zoon
• Door de toepassing van de Geest

• Iedereen kan weten van zalig worden
• Door de erkenning van je zonde
• Door de wegneming en verzoening van je schuld
• Door de wedergeboorte tot een nieuw leven



Bijbellezen

Lezen: Handelingen 16:23-34

•Hoe komt de cipier tot de vraag van vers 30?

•Wat is er voor nodig dat dit ook jouw hartkreet wordt?

•Wat moet de cipier ‘doen’? (31)

•Niet onbelangrijk: vers 32!

•Hoe wordt de bekering van de cipier zichtbaar? (33-34)

•Door het horen van het Woord gelovig geworden (34b)



I’ll catch a grenade for you…



Wat wij van de Heilige Schrift geloven

•Samengevat zijn dat vier eigenschappen:

1. Haar goddelijke gezag

2. Haar duidelijkheid

3. Haar genoegzaamheid

4. Haar noodzakelijkheid

•Zo zullen wij zalig worden door het Woord

•Daarom zei de Reformatie: Sola Scriptura



Zalig worden en verloren gaan

• ‘Het evangelie verlost al degenen die het horen, 
behalve die het verwerpen.’ (John Duncan)

• ‘De mensen onder het evangelie kunnen niet naar 
de hel gaan dan over de ingewanden van Gods 
barmhartigheden. Zij moeten door het bloed van 
Christus waden en dat bloed onder hun voeten 
vertreden.’ (John Duncan)



Voor volgende keer

•Genieten van je vakantie!


