
 

1. ‘Start! …jouw Koninklijke leven’ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Beantwoord de vragen vanuit hoofdstuk 1, dus niet wat je ‘voelt’: 

1. Schrijf de volgende tekstverwijzingen op zoals in dit hoofdstuk staat uitgelegd: 
à Markus hoofdstuk 16 vers 20     Markus 16:20 
à Romeinen hoofdstuk 8 vers 18  Romeinen 8:18 
à Handelingen hoofdstuk 3 verzen 19 en 20 Handelingen 3:19-20 
Wat is het belangrijkste woord in deze laatste tekst in de hsv?        ‘Uitgewist’ 
 
Wat betekent het?  Dat je zonden zijn weggewassen. Die zonden zijn ons dus niet alleen 
vergeven (dus dat je geen straf meer krijgt), maar zelfs de gebeurtenissen zijn voor God weg 
uit je leven.  

2. Wat is ‘je bekeren’? 
Het is je vrijwillig, op basis van jouw eigen keuze, omdraaien naar God. En dat omdraaien  
betekent dat je je zonden belijdt aan God en Hem uitnodigt in je leven. Omdat je je nu omge- 
draaid hebt, ga je Hem volgen, Jezus achterna. Letterlijk betekent ‘bekeren’, ‘anders gaan 
denken’. 

3.  Wat roept het bij je op dat God je Vader is (je eigen mening)? 
(…. Voor sommigen is dat een heel veilig gevoel, voor anderen roept dat emoties van  
boosheid op, omdat hun eigen vader hun b.v. mishandeld heeft. Weer anderen raken in een 
kramp, omdat ze denken dat ze nu ook voor God alles goed moeten doen net als thuis; etc.) 

“Want God had de wereld [en jou] zo lief dat hij zijn enige 
Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, 
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”  
Johannes 3:16   gnb96 

Bijbel 
1 

Jezus leerde ons het beroemde ‘Onze Vader’. ‘Vader’ is een 
kernwoord, omdat jij zijn geliefde zoon/dochter bent die weer 
thuis is gekomen. Het geeft aan hoeveel je voor hem betekent. 
Het bevestigt ook dat je van hem afstamt en dus zijn karakter 
hebt gekregen. Deze Vader is iemand waar je op kunt bouwen, 
die je kunt vertrouwen, die in je gelooft en trots op je is. 

Kernwoord 
 

‘Vader’ 


