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WOORD VOORAF 
 
Toen u Jezus Christus vroeg uw Redder te worden, vond er een 

wonderlijke gebeurtenis plaats. U werd uit duisternis gehaald en in 
het licht gebracht. Uw zonden werden vergeven en u werd 
wedergeboren in de familie van God. U ontving een nieuw leven. 
Dit boek gaat over het nieuwe leven die u nu heeft door wat Jezus 
voor u deed. 

 

Uw nieuwe leven een geschenk, rechtstreeks afkomstig van uw 
Hemelse Vader. Het zal voor eeuwig duren! Hoewel het van God 
uit de hemel komt, begint u het hier op aarde te ervaren. Dagelijks, 
zult u door God’s kracht groeien totdat u steeds meer op Hem gaat 
lijken. Uw oude verlangens en gewoonten zullen verdwijnen 
wanneer u Hem gehoorzaam bent. Nieuwe, mooie patronen zullen 
ontstaan. 

 

Hoe is dit allemaal gebeurd? Wat kunt u verwachten nu u God 
toebehoort? Welke verschillen zullen er zijn? Hoe wilt uw 
hemelse Vader dat u leeft? Hoe vertelt hij u wat Hij van u 
verlangt? Welke manier van hulp geeft hij u? Deze cursus werd 
geschreven om antwoord te geven op deze vragen. U zult 
belangrijke waarheden ontdekken over het leven die God u 
gegeven heeft. 
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DE SERIE HET CHRISTELIJK LEVEN 

 
 

Uw Nieuwe Leven is één van de achttien lessen van het 
praktisch discipelschaps programma voor nieuwe gelovigen. De 
serie “Het Christelijk Leven” is een studie die studenten helpt 
groeien: in hun relatie tot Christus, hun interactie met het woord 
van God en God’s doel voor hun leven beter te begrijpen. 

 

Studenten zullen elementaire christelijke onderwerpen 
bestuderen vanuit zes terugkerende thema’s. De lessen hebben 
een conversatie stijl en zijn makkelijk te lezen. Het volgde 
schema illustreert hoe de delen van de studie uit de serie “Het 
Christelijk Leven”, zijn opgebouwd. 
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Voordat U Begint 
 

 
Hoe dit Boek te Gebruiken  

 

Dit boek is verdeeld in lessen in plaats van hoofdstukken. Elke 
les begint met twee belangrijke pagina’s. Achter het nummer van 
de les staan de titel en een korte introductie van de les. Op de 
volgende pagina is er een schets of Les Overzicht van de lessen. 
Het is een lijst van hetgeen u kunt verwachten in die les te zullen 
leren. 

 

Daarna volgen de doelen van de lessen. Les Doelen zijn 
richtlijnen die aangeven waartoe u in staat zou moeten zijn na het 
bestuderen van de lessen. Lees ze aandachtig; zij zullen u helpen  
te concenteren op de meest belangrijke punten van de les.  

 

Om u te helpen uw doel te bereiken, heeft elke les vraag en 
antwoord oefeningetjes. De subtitel Opdracht geeft aan dat u de 
vragen over de bestuurde stof moet beantwoorden. Slaat u dit deel 
niet over. Het schrijven van de antwoorden zal u helpen het 
geleerde toe te passen. Het meeste vragen kunnen in uw boek 
beantwoord worden. Als er niet genoeg ruimte is om uw 
antwoorden in het boek op te schrijven, schrijft u ze in een schrift 
op zodat u ze later weer kunt opslaan en herlezen. 

 

Controleert u na het beantwoorden van een vraag, het antwoord 
aan het eind van de les in de aangegeven deel Antwoorden op 
de Opdrachtvragen kijk niet vooraf naar de antwoorden maar 
doe dit nadat u uw eigen antwoord hebt opgeschreven. Dit zal u 
helpen hetgeen u bestudeerd hebt beter te begrijpen. Corrigeert u 
de foutieve antwoorden. De antwoorden zijn in een onregelmatige 
volgorde, zodat u het antwoord op de volgende vraag niet 
gemakkelijk kan  zien. 
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Hoe de vragen van deze Studie te Beantworden  
 

Deze les heeft verschillende stijlen van vragen. Hieronder vindt u 
voorbeelden van de meest voorkomende typen en hoe die te 
beantwoorden.  

MEER-KEUZE 

Bij een meer-keuze wordt u gevraagd het juiste antwoord te kiezen 
uit de antwoorden die gegeven zijn.  
 

Voorbeeld  
 

1   De Bijbel bevat in een totaal 
a) 100 boeken 
b) 66 boeken.  
c) 27 boeken. 
 

Het juiste antwoord is b) 66 boeken. 
 

Maak in uw studiegids een cirkel om b) zoals hieronder 
aangegeven: 
 

1   De Bijbel bevat in een totaal 
a) 100 boeken 
b)  66 boeken.  
c) 27 boeken. 
 
JUIST - ONJUIST 
 

Een juis-onjuist vragenstijl, vraagt u om te kiezen welke van de 
vershillende verklaringen WAAR is. 
 

Voorbeeld 
 

2    Welke van de onderstaande beweringen is JUIST? 
a)  De Bijbel heeft in totaal 120 boeken. 
b)  De Bijbel is een boodschap voor hedendaagse gelovigen. 
c)  Alle auteurs van de Bijbel hebben in de Hebreeuwse taal geschreven. 
d)  De Heillige Geest inspireerde de schrijvers van de Bijbel 
 
Bewering b) en d) zijn juist. Om uw keuze duidelijk te maken zult een 
cirkel om deze twee letters moeten trekken, net zoals hier boven 
aangegeven.  
 



  
KOPELEN 

Het koppelen vraagt aan u dingen te kopelen die bijelkaar 
horen, zoals namen met beschrijvingen, of Bijbelboeken en 
hun auteurs. 

 

Voorbeeld 
 

3   Schrijf het nummer voor de naam van de leider voor elke 
uitdrukking die beschrijft wat hij gedaan heeft. 
...... a) Ontving de tien geboden bij berg. Sinai 

 

......b) Leidde de Israelieten door de Jordaan 
 

...... c) Marcheerde rondom Jericho 
 

...... d) Woonde in Faraoh’s gerechtshof 

1)  Moses 
2)  Joshua 

 

Uitdrukking a) en d) verwijzen naar Moses, en uitdrukking b) 
en c) verwijzen naar Jozua. U zult voor a) en d), 1 schrijven en 2 
voor b) en c), zoals in bovenstaand voorbeeld. 

 

Suggesties voor het Studeren 
 

1.  Zet u tijd apart voor het rustig en regelmatige studeren. 
Concentreren is makkelijker als studeren een deel is van uw 
dagelijkse routine.. 

 

2.  Begint u elk studie onderdeel met gebed. Mett een open Bijbel, 
de Heillige Geest, en deze cursus, bent u in de klas van de 
Heillige Geest. Vraagt u de Heer de lessen te begrijpen en pas ze 
toe in uw leven. 

 

3.  Leest u aandachtig de introductie, het overzicht en het doel van 
elke les. 

 

4.  Begint u met het aandachtig lezen van de les. Zoekt u de 
Bijbelverwijzigingen op en maakt u notitie van de 
aantekeningen die voor u nuttig kunnen zijn. De 
bijbelverzen benadrukken belangrijke punten in de les.   

5.  Beantwoordt u de studievragen in de daarvoor aangegeven 
ruimte. Maakt u als nodig gebruik van uw schrift of 
aantekeningenboekje. 

6.  Overdenkt u hetgeen u geleerd heeft en gaat u na hoe het 
kunt toepassen in discusies met familie en vrienden, 
tijdens een Bijbel studie, of bij andere mogelijkheden. 
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7.  Neem uw tijd. Er zal geen bel luiden die u zal dwingen naar een 
nieuwe les te gaan. 
 

Deel Evaluaties  
 

Aan het einde van deze cursus vindt u de Deel evaluaties. Het 
Vragen en Antwoord Blad voor elke deel is duidelijk aangegeven. 
Volg de aanwijzingen. Voor correcties moet u, uw 
antwoordenblad volledig ingevuld opsturen naar uw docent. Ook 
als u niet studeert aan een Global University kantoor zult u nog 
voordeel hebben aan het invullen van de Deel evaluaties. 
 

Studiemogelijkheden voor het deze Cursus 
 

Deze cursus is geschreven met het oog op zelfstudie. De 
docent is het boek zelf. U kunt er echter ook voor kiezen deze 
cursus in groepverband volgen bijvoorbeeld in een door de weekse 
bijbelstudie, studiegroep, huiskring of jeugd programma. Deze 
cursus kan gebruikt worden als een  correspondentie of hulpmiddel 
voor gevangenis evangelisatie, maar ook voor speciale etnische of 
andere gemeenschaps of buurt outreach programma's. U zult 
merken dat zowel de inhoud als de onderzoeksmethoden uitstekend 
geschikt zijn voor deze doeleinden. 
 

Als u deze cursus zelfstandig bestudeert, kunt u deze voltooien 
via e-mail. Zorg ervoor dat u het adres van uw Global University 
kantoor gebruikt. Als u studeert in een groep of via een Discipelschap 
Trainings Groep, zorgt u ervoor dat u de eventuele extra instructies 
die uw docent aangeeft, opvolgt.  
 

Bovendien, kan uw gemeente partner worden van Global 
University en een Studie Groep beginnen. Bezoek ons online op 
www. globaluniversity.edu voor meer informatie en hulp bij het 
opstarten. 

http://www/


  
 

Certificaat 
 

Deel - of persoonlijke certificaten zijn beschikbaar 
voor studenten die onze cursus succesvol hebben 
afgerond. Als u bijvoorbeeld via een Studie Groep heeft 
gevolgd zult u uw certificaat van de Study Groep Leider 
ontvangen. Als u aan zelfstudie heeft gedaan kunt u, uw 
ingevulde Deel Evalutie Antwoorden Blad naar uw locale 
kantoor opsturen.  

 

Additionele Hulp 
 

De School voor Evangelisatie en Discipleshap (SED) 
Catalogus, Studie Groep Handleiding en het Studie Groep 
Overeenkomst Formulier zijn online beschikbaar voor het 
printen en downloaden. Bezoek ons voor extra hulp op 
www.globaluniversity.edu of www.globalreach.org   





 

 

 
OVER DE AUTEUR 

 
Louise Jeter Walker heeft haar levenlang anderen 

geholpen om Christelijke waarheden te begrijpen. Ze 
behaalde zowel BA als MA graden in Christelijk 
Onderwijs en was een toegewijde dienaar van 
Assemblies of God (USA). Haar boeken en werken 
weerspiegelen de ervaring van meer dan tweenzestig 
jaar zendingswerk in Peru, Cuba, Centraal Amerika, de 
West Indies, en Belgie. 
 

Gods zegen als u begint met het bestuderen van de 
cursus Uw Nieuwe Leven.  

Dat uw hart open zal staan voor de waarheid van 
Gods Woord!  

  


