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Sessie 2 
 

EEN LEVEN IN OVERWINNING 
 

Citeer 1 Johannes 5:11-12 

� Vink het hokje hiernaast af, als je het gelukt is zonder fouten. 
 

Je bent een nieuw leven met Jezus Christus begonnen, een leven met 

geweldige mogelijkheden, wanneer je het leeft zoals God het bedoeld heeft. 

Het is helaas mogelijk dat we, door te zondigen, de relatie met God 

verstoren. 

 

In deze sessie zullen we ingaan op: 

1. Wat zonde is. 

2. Waarom zondigen we. 

3. Dat Jezus Christus Gods remedie op zonde is. 

4. Hoe passen we Gods remedie toe. 

 

1. WAT ZONDE IS 

 

Zonde is wat ik wil doen in plaats van wat God wil. Zonde is een houding 

van opstand. Liegen, bedriegen, enz. zijn de uitwerkingen van een dergelijke 

opstand. 

 

Voordat je Jezus Christus aannam, hield zonde je tegen om een relatie met 

God te hebben. Lees Efeze 2:1-5. 
 

Wat was je geestelijke conditie? (v.1) _______________________________ 

 

Wie/wat had macht over je? (v.2) __________________________________ 

 

Wat was onze natuurlijke situatie? (v.3) _____________________________ 

 

Nu dat je Jezus Christus hebt aangenomen, wat ben je, door Gods genade,  

 

geworden? (v.4-5) ______________________________________________ 

 

Wat is het resultaat van zonde in ons leven? Lees en bespreek deze verzen: 

Romeinen 6:23,     Romeinen 2:8-9,      Psalmen 66:18,         Johannes 8:34. 

 

 

2.   WAAROM ZONDIGEN WE 
 

God heeft ons een vrije wil gegeven om Hem te gehoorzamen of niet. (Rom. 

6:12-13) Als christen hindert zonde onze relatie met God. Er is tijd voor 

nodig om te groeien en om te leren denken zoals God denkt. Onze gedachten 

moeten worden vernieuwd. (Rom. 12:1-2) 

 

Iedereen staat bloot aan verleiding en zonde.  

Wat zijn 3 voorname gebieden van verleiding? 

 

1 Joh. 2:15-16 _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Is verleiding zonde? Hebreeën 4:15 ________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat kunnen we doen om verleiding niet tot zonde te laten worden? 

 

1 Korintiërs  10:13 ______________________________________________ 

  

_____________________________________________________________ 

 

Wat doet God in jouw leven om je een uitweg te geven uit verleidingen? 

 

Filipenzen 2:13 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Lees Romeinen 6:1-2. Waarom moeten we, als christenen, niet blijven 

zondigen?  

 

_____________________________________________________________ 

 

2. JEZUS CHRISTUS IS GODS ANTWOORD OP DE ZONDE 
 

Het doel van Christus’ sterven was: 

a) om ons tot God te brengen 

b) om voor onze zonden te boeten (1 Petrus 3:18) 

 

Lees de volgende passage: 

 

 “U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, 

maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij  

 



ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met 

voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het 

vernietigd door het aan het kruis te nagelen”.           
  Kolossenzen 2:13-14 

 

Voor hoeveel van jouw zonden is Christus gestorven?  

 

____________________________________________________________ 

(wat staat er in de verzen hierboven?) 

 

“AL” betekent gewoon “AL”, dus verleden, heden en toekomst. Nu dat je 

Jezus Christus hebt aangenomen ben je VOLLEDIG vergeven. Wat voor 

effect wil die kennis dat je vergeven bent op je leven hebben?  

 

_____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

3. HOE PASSEN WE GODS OPLOSSING VOOR DE ZONDE TOE? 
 

Onthoud dat je TOTAAL vergeven bent, omdat Jezus Christus voor AL je 

zonden aan het kruis gestorven is. Maar om de dagelijkse omgang met God 

niet te verstoren, moet je bekende zonden voor God belijden. 

 

Wat doet God als we onze zonden belijden? 1 Johannes 1:9 

 

_____________________________________________________________ 

 

Belijden betekent dat je met God instemt over jouw zonden. 

1. Stem met Hem in dat het zonde is. 

2. Bedank God dat Hij al voorzien heeft in vergeving. 

3. Verander je verkeerde gewoontes. (Heb berouw) 

4. Laat God je de kracht geven om je leven te veranderen. 

5. Leg beslag op de vergeving die God je aanbiedt als een geloofsstap en 

leef een leven vrij van schuld. 

 

Wanneer je je zonden belijdt en Gods vergeving aanneemt, zul je een leven 

van overwinning over de zonde kunnen leven. 
 

 

 

OM ZELF TE DOEN 

 

Neem wat tijd om een lijst te maken van alles in je leven dat God verdriet 

kan doen. Zeg tegen God dat het zonde is. Schrijf de tekst van 1 Johannes 

1:9 over die lijst heen. Bedank God dat Hij je al deze zonden vergeven heeft. 

Leef nu het leven van overwinning en vrijheid, als iemand die volledig 

vergeven is. Vernietig die lijst nu, het is immers alleen iets tussen jou en 

God, en God heeft het je vergeven. 

 

1. Lees Psalm 32 

 Hoe ging David om met zijn zonde? 

 

 

 

 

 Hoe voelde hij zich voordat hij zijn zonde beleed? 

 

 

 

 

 Hoe voelde hij zich nadat hij zijn zonde had beleden? 

 

 

 

 

2. Lees Lucas 15:11-32 

 Hoe illustreren deze verzen de manier waarop God met onze zonden 

 omgaat? 

 

 

 

 

3. Leer het volgende vers uit je hoofd: 

 

“Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig 

is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad”.                       

1 Johannes 1:9 

 

Hoe kan ik kracht hebben in dit nieuwe leven? 

 

Onze volgende sessie is: EEN NIEUW LEVEN MET KRACHT 

 

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

We sluiten af met gebed. 
 


