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Sessie 1 

 

EEN NIEUW LEVEN IN CHRISTUS 

 

Als je eenmaal Jezus Christus hebt aanvaard als je persoonlijke Heiland dan 

is dat het begin van een eeuwige relatie. Die relatie opent geweldige 

mogelijkheid voor een opwindend leven hier op aarde zowel als in de hemel. 

 

 

1. Eeuwig leven gebaseerd op God persoonlijk kennen 

 

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en 

hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” Johannes 17:3 

 

“Eeuwig Leven” is meer dan alleen maar een lang leven; het is een heel 

nieuw leven; hetzelfde leven waarover God zelf beschikt, het kent geen 

enkele beperking. Gods liefde af van de aardigheid of aanzien van de 

persoon aan wie die liefde wordt bewezen. 

 

 In Johannes 3:16 staat: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 

Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft.” 
 

Zo is Hij ook onbeperkt in Zijn geduld, goedheid en vergeving, wat dan ook. 

 

Het hebben van “eeuwig leven” houdt in dat je in staat bent een rijk en 

betekenisvol leven te leven. 

 

Wat zijn zo al de ‘voordelen’ als je dit nieuwe leven binnengaat? 

 

 

 

 

 

In deze sessie zullen we het volgende behandelen: 

1. Wat eeuwig leven is. 

2. Het voordeel van Jezus Christus persoonlijk kennen.  

3. Hoe je er zeker van kunt zijn dat je van Jezus Christus bent. 

2. DE VOORDELEN VAN JEZUS CHRISTUS PERSOONLIJK 

KENNEN. 

Lees elk vers en koppel de gedachte (verbind de punten). 

 

Tekst Wat God voor mij deed Mijn voordeel 

Romeinen 5:8 God toonde mij  •  

zijn liefde 

• Oude dingen 

zijn voorbij 

gegaan 

 

Kolosse 1:13-14 God heeft mij  •  

verlost uit het 

koninkrijk van de 

duisternis  

 

• Ik kan 

tevreden zijn 

2 Korinthe 5:17 Ik ben een nieuwe  •  

schepping  

• Toen ik een 

zondaar was 

stierf Jezus voor 

mij 

 

Openbaringen 3:20 Christus kwam in  •  

mijn leven 

• Ik zal nooit 

verloren gaan 

 

Hebreeën 13:5 Christus zal mij  •  

nooit verlaten 

• Overgezet in 

het koninkrijk 

van zijn Zoon 

 

Johannes 10:28 Jezus gaf me eeuwig  

• leven 

• Hij bracht me 

naar God 

 

1 Petrus 3:18 Christus stierf voor  • 

mijn zonden 

• Ik kan een 

relatie met Hem 

hebben 

 

Al deze voordelen zijn het resultaat van Gods liefde en worden ontvangen 

doordat we in Hem geloven en in wat Hij voor ons gedaan heeft. 

Zoek Efeze 2:8-9 op en vul de gaten in. 

 

“Door zijn __________ bent u nu immers gered, dankzij ___________. 

Maar dat dankt u niet aan _______; het is ____________ van _______ en 

geen gevolg van ______________, dus niemand kan zich erop laten 

voorstaan.” 



Redding is mogelijk geworden doordat we vertrouwen in: 

(Onderstreep het correcte antwoord) 

a) Wat jezelf doen kan 

b) Wat Jezus Christus heeft gedaan 

c) Wat de kerk heeft gedaan 

d) Wat je ouders hebben gedaan 

 

2. HOE KUN JE ER ZEKER VAN ZIJN DAT JE VAN JEZUS 

CHRISTUS BENT? 

 

Lees Johannes 3:16 

Wat was Gods motief? ___________________________________________ 

 

Wat deed God? ________________________________________________ 

 

Voor wie deed God het? _________________________________________ 

 

Wie heeft er voordeel bij? ________________________________________ 

 

Lees Openbaringen 3:20 

Een manier om geloof in Jezus Christus uit te drukken is: _____________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat is jouw verantwoordelijkheid? _________________________________ 

 

Wat is Zijn verantwoordelijkheid? _________________________________ 

 

Heb je Jezus Christus aanvaard in je leven? Waar is Hij nu? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Als je niet zeker bent van je redding, kun je nu zeker worden door een 

definitieve wilsdaad van jezelf. 

 

Hier is een gebed dat je zou kunnen bidden: 

“Heer Jezus, ik ben een zondaar en kan mezelf niet redden. krijg en vrij 

wordt gemaakt.  Dank U, dat U mij vergeving en het eeuwige leven 

aanbiedt. Ik geef U nu Dank U, dat U voor mijn zonden aan het kruis 

gestorven bent, zodat ik vergeving controle over mijn leven en vertrouw 

erop dat U Uw eeuwige leven door mij zult leven zoals U dat wilt. Dank U 

Heer Jezus. Amen” 

 

Heb je nu Jezus Christus in je leven ontvangen? _______________________ 

 

 

Waar is Jezus Christus nu in verhouding met jou? (Openbaring 3:20) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Hoe weet je dat zeker? ___________________________________________ 

 

Lees 1 Johannes 5:10-13 

Wie geeft eeuwig leven? (v. 11) ___________________________________ 

 

Waar vind je eeuwig leven? (v. 11) ________________________________ 

 

Wie heeft eeuwig leven? (v. 12) ___________________________________ 

 

Wie heeft geen eeuwig leven? (v. 12) _______________________________ 

 

Als je God niet gelooft over wat HIJ zegt over Zijn Zoon, dan noem  

 

je God een ______________ (zie vers 10). Is Hij een ________________? 

 

(Streep de onjuiste woorden door). 

“Dit alles schrijf ik u omdat u moet (hopen/weten/aanvoelen/er naar 

raden/er aan werken) dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam 

van de Zoon van God”.       

 1 Johannes 5:13. 

 

Weet je nu dat je eeuwig leven hebt? __________________ 

 

ZELF DOEN 

a) Lees de geschiedenis van Nicodemus in Johannes 3:1-8 

b) Leer het volgende vers uit je hoofd: 

 

“Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven 

is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God 

niet heeft, heeft het leven niet”.     1 

Johannes 5:11-12 

 

Hoe kan ik de dingen, die me van dit nieuwe leven met Christus weg willen 

houden, overwinnen? Dat zullen we bespreken in de volgende sessie. 

 

Onze volgende sessie heet: EEN NIEUW LEVEN IN OVERWINNING. 

 

Datum: ___/___/___, Tijd: ___:___ uur, Plaats: ______________________ 

 

We sluiten af met een gebed. 
 


