Vragen Bijbelstudie D.V. dinsdag 21 maart 2017 – 19:45 uur
Thema: Het Geloof
Deze Bijbelstudieavond gaat over het geloof, over het zaligmakende geloof. Wat het is, wat het doet, waar het op
gegrond is, waarom het ‘zeker’ is. Tegenover geloof staat ongeloof, twijfel en wantrouwen, maar ook het nietzaligmakend geloof. Het is een onderwerp dat in de Bijbel uitgebreid aan de orde komt, zoals we zullen zien, maar
waarover in het persoonlijk leven veel strijd en worsteling kan zijn.
Verder nog dit: de laatste Bijbelstudieavond van het seizoen is al op D.V. woensdag 5 april. Die avond willen we
als een algemene vragenavond inrichten, met een terugblik op de onderwerpen die we dit seizoen besproken
hebben, maar ook met ruimte voor andere vragen als die er zijn.

Vragen
1. Bijbelgedeelte 1: Wat het geloof is: De Heidelbergse Catechismus, vraag 21, vat het geloof eenvoudig samen
als Kennen en vertrouwen. Keuzeopdracht: Óf zoek enkele Bijbelteksten die toelichten wát er dan gekend
wordt, en waaróp er vertrouwd wordt. Óf anders: ga na wat onderstaande teksten hierover zeggen.
a. (Er)kennen van wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft:
i. God kennen:
Joh 17:3; Deut 32: 4; Ps 115 vers 3; Ps 103.
ii. Onzelf kennen:
Rom 3: 9-20; Ps 51; Rom 7:13-26
iii. Christus kennen: Joh 6:68; Filip 3:10; 1 Kor 1:30
b. Vertrouwen:
Ef 2:1-10; Psalm 27
c. Is dit kennen en vertrouwen enkel verstandelijk en zakelijk? Hoe functioneren deze twee elementen
in de praktijk van het leven?
2. Bijbelgedeelte 2: Wat het geloof doet
a. Het geloof richt zich op Gods beloften in het Evangelie
i. Neem Joh 3: 14-19 als uitgangspunt. Wat doet ‘het ware kennen en vertrouwen’ van het
ware geloof met zo’n tekst? Wat doet ‘het alleen verstandelijk kennen’ met deze tekst? Zie
ook de Gomarus van 8 maart, p 2: Luther over Joh 3:16
b. Het geloof verenigt met Christus
i. Rom 8:1 en Rom 8:10 noemen dit verenigd-zijn. Welk verschil is er in deze twee teksten?
ii. Probeer uit te leggen hoe deze vereniging tot stand komt, hoe dat in het leven gaat. Wat doet
Christus, wat doet de zondaar?
3. Bijbelgedeelte 3: De toetssteen van het geloof: We trekken lessen uit de Gelijkenis van de Zaaier:
Matt 13: 1-9 en 18-23 / Mark 4: 3-20 / Luk 8: 4-15
a. Niet elk geloof is waar, zaligmakend geloof. Hoe kwam in deze gelijkenissen openbaar dat het nietware geloof niet echt was?
b. Welke eigenschappen van het ware geloof vinden we in het laatstgenoemde vers van elk evangelie?
De volgende vraag kan eventueel ook nog besproken worden:
4. Bijbelgedeelte 4: Geloof en twijfel
a. Lees bijv. Rom 8:38, 39; Joh 20:24-29; Jac 1:6. Is twijfel deel van het geloof? Is twijfel een kenmerk
van het ware geloof?
b. Noem enkele genademiddelen tegen twijfel en ongeloof.

Algemene vragen




Waarom wordt het geloof wel ‘de officier van de
genaden’ genoemd?
Wat is het verschil tussen het ‘wezen’ en de
‘oefeningen’ van het geloof?
Er is ook niet-zaligmakend geloof. Noem enkele
vormen hiervan.







Leesstof evt. ter voorbereiding
HC vr 21
DL I par 5,6; DL III/IV par 14; DL V par 8-10
NGB art 22
Kort Begrip vr 19, 20
gergemterneuzen.nl/schatgraven, Nov 2013:
Calvijn over het geloof (3 artikelen)

