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Uw Nieuwe 
Vrijheid 

 
 
 

De meeste mensen willen vrijheid. Sommigen willen de 
vrijheid van de repressieve wetten en meedogenloze dictators. 
Terwijl anderen de vrijheid willen om te zeggen en te doen wat 
ze willen. Maar wat is echte vrijheid? Kan een persoon die in de 
gevangenis zit vrij zijn? Kan iemand in een onrechtvaardige 
samenleving vrij zijn? 

Het antwoord is ''Ja''. Ware vrijheid zit niet buiten een 
persoon, maar het gaat erom wat in de persoon zit. In de Bijbel 
schrijft de apostel Paulus over "de vrijheid van de heerlijkheid 
van de kinderen van God" (Romeinen 8:21). Ware vrijheid 
hebben alleen de kinderen van God. 

Deze les bespreekt de vrijheid die u nu hebt, want u bent een 
kind van God. Deze vrijheid maakt u vrij van de verschrikkelijke 
gevolgen van de zonde. Het bevrijd u van de angst dat u niet in 
staat zal zijn om God te behagen. Het helpt u om geestelijke 
fouten en verwarringen te overwinnen. Deze zegeningen zijn van 
jou vanwege hetgeen Jezus Christus voor u heeft gedaan. Maar 
dit is nog maar het begin. Uw nieuw leven van vrijheid gaat door 
tot in eeuwigheid. 
 

 
 
 
 
 

 
  



 

Les Overzicht 
 
A. Vrijheid van Zonde 

B. Vrijheid van Angst 

C. Vrijheid van Dwalingen 

D. Vrijheid van Verwarring 

E. Vrijheid van Zorgen 
F. Vrijheid in de Toekomst 

 
Les Doelen 
 
Beschrijf de vrijheid die u als kind van God hebt, zowel nu als in de 
toekomst. 

A. VRIJHEID VAN ZONDE  
Doel 1.  Beschrijf de vrijheid die u als kind van God hebt, zowel 
nu als in de toekomst. 
 

Jezus stierf om u vrij te maken van de schuld, straf, macht 
en aanwezigheid van de zonde. 
 
•    Schuld: Hij nam de schuld op zich voor al het slechte 
dat u gedaan hebt. 
 
•    Straf:  u was veroordeeld om te sterven, maar Jezus stierf 
in u plaats. Door Hem als uw redder aan te nemen, ben u vrij 
van de veroordeling tot de dood. 
 
•    Macht: Jezus overwon satan en verbrak de macht 
die de zonde over had. 
 

“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat 
wij niet meer de zonde dienen.Want die gestorven is, die is 
gerechtvaardigd van de zonde.Indien wij nu met Christus 



 
gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij  ook met Hem 
zullen leven.” (Romeinen 6:6-8) 
“Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens 
en voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij 
voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl 
dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in 
Christus Jezus.” (Romeinen 6:10-11) 
 
“Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst 
van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als 
einde het eeuwige leven.” (Romeinen 6:22) 
 
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in 
Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens 
heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der 
zonde en des doods.” (Romeinen 8:1-2) 

 
Opdracht 
 
1  U bent verlost van de schuld, de straf en de macht van de zonde 
door  
a)  boete te doen voor u zonden. 
b)  te beslissen om voortaan goed te zijn. 
c)  Jezus Christus te aanvaarden als u Heiland. 
 
 
• Verleiding  tot  Zonde:  Sommige mensen worden op het 
moment dat zij de Heer aanvaarden, direct verlost van hun slechte 
gewoonten. Anderen vechten  maanden of jaren tegen hun verlangen 
naar tabak, drugs of andere ondeugden; maar als ze volhardend 
bidden en geloven, geeft God hen de overwinning.  
 

“Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 
werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) 
 

“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan 
de duivel, en hij zal van u vlieden.” (Jakobus 4:7) 

 

Heb u nog steeds een strijd tegen slechte gewoonten, geef dan niet 
op. Wanneer de duivel u verleidt, belijdt door het geloof  dat u de 
vrijheid van Christus ontvangt. Begin de Heer te loven voor u vrijheid 
en u zal spoedig de overwinning behalen over de verzoeker. Uw 
pastor zal blij zijn om u te helpen met bidden.  



 
Hier op aarde zal u verschillende soorten verleidingen tegen 

komen. Maar deze verleidingen zijn als een toets, waardoor u kan 
groeien. U zal elke keer sterker worden, wanneer u ze weerstaan 
hebt. Als u naar de hemel gaat, zal Gods werk in u worden 
voltooid: u zal voor altijd vrij zijn van elke verlangen om te 
zondigen. 
 

Opdracht 
 
2  Lees Johannes 8:36 and Jakobus 4:7 zorgvuldig. 
 

3  Welke bewering is op basis van  Jakobus  4:7 JUIST?  
a)  De duivel zal u verslaan, als u probeert om hem te weerstaan. 
b)  Indien u u tegen de duivel verzet, zal hij van u vlieden. 
c)   De duivel wordt niet beïnvloed door hetgeen u doet.  
 
 
• Effecten en Aanwezigheid van de Zonde: nu zie u overal om u 
heen de zonde en de gevolgen ervan, — lijden, verdriet en dood. 
Op een glorieuze dag zal u naar u eeuwig huis gaan en vrij zijn 
van zelfs de herinneringen van de zonde.  
 
Opdracht 

 
4  Hieronder vind u verschillende vormen van vrijheid aangaande de 
zonde. Combineer de uitdrukking (rechts) met welke type  vrijheid het 
beschrijft (links).  
. . . a)  Vrijheid van de schuld van zonde 
 

. . . b)  Vrijdheid van alle gevolgen van zonde 
 

. . . c)  Vrijheid van de macht van zonde 
 

. . . d)  Vrijheid van de straf van zonde 
 

. . . e)  Vrijheid van de aanwezigheid van 

zonde 
 

1.  Vrijheid nu en 
in de 
toekomst 

2.  Vrijheid in de 
oekomst 

5  Nu dat u een Christen bent, waarom laat God nog steeds toe dat 
u wordt verleidt?  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

B.  VRIJHEID VAN ANGST 
 

U  bent vrij van de angst van wat anderen u kunnen aandoen. 
U leven is onder Gods zorg, “verborgen met Christus in God” 
(Kolossenzen 3:3). Wellicht moet u lijden voor Christus of zelfs 
sterven, maar Hij zal elk moment met u zijn. Niets kan er met u 
gebeuren, behalve hetgeen Hij toelaat. Paulus schrijft: “Als God 
voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31).   

 

U bent vrij van de angst van hekserij, het boze oog en de 
angst voor pech. Met de levende Christus aan u zijde  om u te 
beschermen, hoef u geen talismanen, amuletten, medaillons, 
fetishes, jujus, een glas water voor een foto van een dode, een 
teken op een kind te plaatsen , een foto van een beschermengel, 
of een andere afbeelding te gebruiken om u te beschermen. Het 
behaagt God niet dat u u  vertrouwen stelt in deze dingen. Hij 
heeft beloofd u te beschermen.  

 

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden 
met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: “Ik zal u geenszins 
begeven, Ik zal u geenszins verlaten”. Daarom kunnen wij met 
vertrouwen zeggen: “De Here is mij een helper, ik zal niet 
vrezen; wat zou een mens mij doen?” (Hebreeen 13:5–6). 

 

“Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 
overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder 
dan die in de wereld is.” (1 Johannes 4:4). 

 
Opdracht 
 
6  De  BESTE manier om vrij te zijn van angst is door  
a)  sterke magie te gebruiken. 
b)  u vertrouwen te stellen in de Heer. 
c)  kaarsen aan te maken voor een foto. 
 

 
 
 
 
 
  



 

 C. VRIJHEID VAN DWALINGEN 
 

Satan houdt miljoenen mensen gevangen met misleidende 
godsdiensten. Hij geeft de mensen verkeerde ideeën over de 
manier waarop ze de hemel kunnen binnengaan. Zij 
aanbidden de zon, de maan, rotsen, rivieren, bomen, en 
proberen de waarheid te vinden d.m.v. dromen en 
openbaringen. Zij vragen geesten van de doden om hun te 
helpen. Zij branden kaarsen en wierook voor hun afgoden 
die van goud, zilver, hout, steen of gips gemaakt zijn. Zij 
offeren en leggen geloften af aan geesten als ze om hulp 
bidden.  

 

Gods Woord - niet menselijke gedachten - toont ons de 
ware weg naar de hemel. Tijdens het lezen van Gods 
Woord ontdek u de waarheid en zal u van deze dwalingen 
verlost worden.  
Johannes 8:31-32 citeert “Jezus dan zeide tot de Joden, die 
in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij 
waarlijk discipelen van Mij.” 

 
Opdracht 

 
 7  We worden verlost van dwalingen door :  

a)  openbaringen die we in dromen ontvangen. 
b)  gedachten van anderen over de hemel. 
 c)   de waarheid die we in de Bijbel leren. 

 
In de volgende Bijbelverzen kan u lezen dat God het 

verbiedt om beelden / foto’s te vereren of om enige vorm 
van spiritisme uit te oefen. Nu jij u leven aan Hem hebt 
gegeven, zijn Zijn geboden veel belangrijker dan de 
geloften die u hebt afgelegd aan afgoden. Deze geboden 
zijn van God. Hij heeft de macht om u vrij te maken van de 
geloften die u aan beelden, geesten of valse goden heb 
afgelegd. 

  
“ Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 
hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte van wat boven in de hemel, 
noch van wat beneden op de aarde, noch van wat 
in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor 



 
die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de 
Here, uw God, ben een naijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de 
kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht 
van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe 
aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn 
geboden onderhouden.” (Exodus 20:3–6). 

 
“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die 
zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die 
waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van 
voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, 
niemand, die de geest van een dode of een 
waarzeggende geest ondervraagt of die de doden 
raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de 
Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen 
drijft de Here, uw God, hen voor u  weg.” 
(Deuteronomium 18:10–12). 

 

U bent nu verlost van het dienen van geesten of valse 
goden, omdat u nu tot de enige waarachtige God behoort. 
Ook ben u nu  verlost van de macht van de boze geesten en 
van de angst voor wat zij u zouden kunnen aandoen. De 
Heilige Geest van God, die in u hart woont is krachtiger dan 
alle kwade geesten die u willen kwellen.        

 
Opdracht 

 
 8  Heb u een van de dwaalleringen of afgodische praktijken 
die in deze les of Bijbel versen staan, beoefend of in 
geloofd? Zo ja, bidt dan het volgende gebed. Noem alle 
praktijken die u nu zal verzaken. Vraag God om u nu te 
verlossen van deze praktijken en van de angst die u daarvan 
ervaart.  

Hemelse Vader, U bent de enige ware God. U bent groter dan 
alles in de hemel of aarde. Ik keer me tegen 

………………………………………………………………… 
en deze praktijken zal ik nooit meer doen. Ik zal U alleen  
aanbidden, door Jezus Christus, Uw  enige Zoon, mijn Heer en 
Verlosser. 



 

 D. VRIJHEID VAN VERWARRING 
 

In het Oude Testament van de Bijbel zijn er vele wetten. 
Sommige mensen raken in verwarring over wat deze wetten 
vandaag voor ons betekenen. Veel van deze wetten hebben van 
nature een ceremoniële karakter en behoren tot een verbond dat God 
met de Hebreeën vele jaren geleden heeft gesloten.   
 

Mozes ontving de voorwaarden van dit verbond en alle wetten 
en bepalingen voor het volk, dat hij uit Egypte had geleid. Deze 
wetten van Mozes bevatten ook instructies over offeranden, heilige 
dagen, vormen van aanbidding en voedselvoorschriften. Sommigen 
noemen dit verbond ook wel de " Wet van Mozes”, welke is 
genoemd naar Mozes.    
 

Deze godsdienstige bepalingen waren als een afspiegeling van 
Jezus Christus en de verlossing die Hij zou brengen. Hij is nu het 
volmaakte offer dat onze zonden wegneemt. Hij heeft al hetgeen 
waar de Wet voor stond vervult en Hij heeft een nieuw verbond 
opgericht met hen, die Hem hebben aangenomen als Redder, of ze 
nu Israëlieten zijn of niet.  
 

De restricties van de wet van Mozes waren voor de 
Hebreeuw, vanaf de tijd van Mozes tot de tijd van Christus. 
Sinds die tijd leven wij onder het Nieuwe Verbond: het Nieuwe 
Testament.  
 
Opdracht 
 
9  De wet van Mozes dateert van  
a)  het begin van de wereld tot Mozes. 
b)  de tijd van Mozes tot de tijd van Christus op aarde. 
c)  vanaf de geboorte van Christus tot nu. 
 
 

Sommige mensen raken in de war en denken dat we de 
zaterdag moeten blijven zien als een heilige dag, zoals de wet 
van Mozes dat vereist. Maar sinds Jezus opstond uit de dood, op 
de eerste dag van de week, hebben de christenen de gewoonte 
om biuen te komen op die dag,  de zondag. Dit ter nagedachtenis 
van zijn opstanding. Sinds de tijd van de Bijbel, hebben ze het 
“de dag des Heren” genoemd.  



 
Tegenwoordig nemen we een dag  per  week om uit te rusten 

van onze werken en gaan we naar de kerk om samen God te 
aanbidden.   

“Wij moeten onze eigen bijenkomst niet verzuimen, 
zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander 
aansporen en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet 
naderen.” (Hebr 10:25)                              

Maar we doen dit niet vanwege de regels en de eventuele 
verplichtingen. Wij doen dit omdat we van God houden en omdat 
de Heilige Geest ons een verlangen geeft om met onze broeders en 
zusters te zijn  in de Heer.  

Onder de wet van Mozes kon het volk bepaalde dieren niet 
eten. Onder het nieuwe verbond zijn we niet gebonden aan deze 
beperkingen. We hebben dezelfde vrijheid die God aan de 
mensheid gaf lang voordat de wet van Mozes tot stand kwam. 
Hij vertelde Noach dat mensen geen bloed mochten eten en dit 
verbod wordt wederom aangehaald in het Nieuwe Testament. 
Maar we mogen elk soort vlees eten. 
 

“Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik 
heb het u alles gegeven evenals het groene kruid. 
4Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet 
eten.” (Genesis 9:3–4) 
 

“Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets 
daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging 
aanvaard wordt: 5want het wordt geheiligd door het 
woord Gods en door gebed.” (1Timoteus 4:4–5) 
 

“Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, 
zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar, want de 
aarde en haar volheid is des Heren. Indien een der 
ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan 
alles, wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag 
doet uit gewetensbezwaar.” (1Korintiers 10:25-27) 
 

“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en 
drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan 
of sabbat.” (Kolossenzen 2:16) 

 



 

Opdracht 
 

10 Omcirkel het letter voor  elke  JUISTE stelling. 
a)  De religieuze voorschriften van de wet van Mozes waren een   
weerspiegeling van het volmaakte offer, Jezus Christus.  
b)  Christenen moeten vandaag de dag God op de zevende 

dag van de week aanbidden (zaterdag 
c)  Christenen zijn nu vrij om van elke soort vlees te eten. 
d)  Regels over heilige dagen zijn van toepassing op christenen 
van vandaag.   

 

E. VRIJHEID VAN BEZORGDHEID 
 

U Vader houdt van u en Hij zal zorgen voor u behoeften. 
Vertrouw in hem.  

 

“Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat 
Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u.”  (1 Peter 5:6-7) 

 

“Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen 
wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede 
zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen 
gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse 
Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt 
eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit 
alles zal u bovendien geschonken worden.” 
(Mattheus 6:31–33) 

 
Opdracht 
 
11 Lees 1 Peter 5:7 opnieuw. Ben u bezorgd over iets? Vertel 
het aan u hemelse Vader. Bedank Hem voor het antwoord. 
 

Ziekte brengt zorgen en angst in ons leven. Maar dit is 
een andere zorg die we bij onze hemelse Vader kunnen 
laten. Jezus Christus, de Grote Heelmeester, is uw beste 
vriend. Hij houdt van u. Net zoals hij de zieken genas toen 
hij hier op aarde was, geneest Hij vandaag nog mensen als 
antwoord op hun gebed. De Bijbel zegt dat u de oudsten 
van de kerk moet vragen (de pastoor en de leiders) om voor 
u te bidden wanneer u ziek bent.  



 
“Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der 
gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een 
gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam 
des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder 
gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als 
hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis 
geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw 
zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing 
ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag 
veel, doordat er kracht aan verleend wordt be healed. 
The prayer of a righteous person has great power as 
it is working.” (Jakobus 5:14–16) 

 

 De pastor en de ouderlingen kunnen hun handen op u 
leggen, of zij kunnen vragen dat u een aanraking krijgt van God 
en dat u zal genezen. Of zij kunnen u zalven met olie; dit is een 
manier om te tonen dat ze vertrouwen hebben in de macht van 
de Heilige Geest om u beter te maken. 
  
Opdracht 
 
12 Heb u genezing nodig? Vraag aan u voorganger om voor 
u te bidden. Als u erover wil schrijven, zullen  de werkers 
van de school/ bediening blij zijn om voor u te bidden. 
Schrijf ze over u noden, wanneer u u antwoord blad 
verzendt.  

 
Vele mensen hebben wonderbaarlijke genezingen 

ontvangen van God. Maar soms kiest God ervoor om de 
persoon niet meteen te genezen. Bijvoorbeeld, de apostel 
Paulus bad drie keer over een bepaald probleem. God heeft het 
gebed van Paulus gehoord, maar Hij heeft het probleem niet 
verwijderd. Hij heeft tot Paulus gezegd:  

“Mijn genade is u genoeg,  want de kracht openbaart 
zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik 
dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht 
van Christus over mij kome.” (2 Korintiers 12:9)  

Echter, kan u volledig op God vertrouwen wat er ook 
gebeurt. Een dag zal Hij u lichaam veranderen  zoals die van 
de Here Jezus Christus. U nieuwe lichaam zal perfect zijn! 



 
Geen virus, ziekte, misvorming of zwakte zal ooit weer 
gevonden worden in u lichaam en een probleem willen 
vormen. 

 
F. VRIJHEID IN DE TOEKOMST 

 

De vrijheid die u hebt is geweldig. Maar God heeft veel 
meer gepland voor de toekomst. Jezus, de grote Verlosser, zal 
terugkeren naar de aarde voor degenen die hem toebehoren. 
Op dat moment zal u eindelijk te weten komen wat de 
volledige en glorieuze vrijheid  is die de kinderen van God 
hebben. Jezus zal u brengen naar u hemelse huis. De ganse 
schepping zal voor eeuwig verlost zijn van de aanwezigheid 
en gevolgen van de zonde.  

 
“Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch 
geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan.” 
(Openbaringen 21:4) 

 

“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal” 
(Romeinen 8:18) 

 

“Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) 
Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope 
echter, omdat ook de schepping zelf van de 
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd 
worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der 
kinderen Gods.” (Romeinen 8:20–21) 

 
Opdracht 
 
13 Lees Openbaringen 21:4.  Dank God voor zijn boodschap   
en voor de glorieuze  toekomst die Hij voor u in gedachten heeft.  
 

Totdat Jezus nog niet is gekomen om ons naar huis te brengen, 
zullen we nog strijden tegen satan. Er zullen verleidingen en 
beproevingen komen, maar we moeten onze vrijheid niet opgeven. 



 
Galaten 5:1 herinnert ons eraan, “Opdat wij waarlijk vrij      
zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand 
en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.” 
 

“Vergeet nooit dat u nieuwe leven en vrijheid in de Heer 
Jezus Christus zijn. Ze hangen af van Zijn aanwezigheid 
en Zijn macht in jou — niet op hoe goed jij probeert te 
zijn. In het christelijk leven gaat het niet om houden van 
een aantal regels. Het gaat om het leven in Christus, in de 
hoop en heerlijkheid die Hij geeft” (Kolosenzen 1:27)  
 
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het 
oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”  
(2 Korintiërs 5:17) 
 

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), 
niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof 
in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor 
mij heeft overgegeven.” (Galaten 2:20) 
 

Opdracht 
 
14 Lees 2 Korintiërs 5:17 and Galaten 2:20 again. 
 

15 U w nieuw Christelijke leven en vrijheid zijn afhankelijk van 
a)  het naleven van bepaalde regels 
b)  hoe hard u u best doet om goed te zijn. 
c)  wat u weet over religie. 
d)  Christus’ zijn aanwezigheid in uw. 
 
 

U hebt in Christus een prachtig nieuw leven-eeuwig leven- 
gevonden met de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. 
Bewaar het boven alle dingen; u zult er enorm van genieten. 



 

Antwoorden op de Studievragen 
6  b) Vertrouw in de Heer. 
 

1  c) Aanvaardt Jezus als u Redder. 
 

7  c) De waarheid die we in de Bijbel leren. 
 

3  b) Indien u zich verzet tegen de duivel, zal hij van u vlieden.  
 

9  b) de tijd van Mozes tot de tijd van Christus op aarde 
 

4  a) 1.  Vrijheid nu en in de toekomst 
b) 2. Vrijheid in de toekomst 
c) 1. Vrijheid nu en in de toekomst 
d) 1. Vrijheid nu en in de toekomst 
e) 2. Vrijheid in de toekomst 

 

10 Stellingen a) en c) zijn juist. 
 

5  God laat verleidingen toe zodat u kan leren hoe u die moet 
overkomen en sterker kan worden. 
 
15 d) Christus’ zijn aanwezigheid in uw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd! U hebt deze cursus nu voltooid. Wij 
hopen dat het een grote hulp voor uw is geweest. Gelieve 
Unit Two Evaluation in te vullen en het antwoord blad te 

sturen naar u instructeur. 


