
Bijbelkring 11 oktober 2018: Geloofszekerheid

Schriftlezing Romeinen 10:1-21

1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is 
gericht op hun zaligheid.

2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste 
inzicht.

3. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen 
gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de 
gerechtigheid van God onderworpen. 

4. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die 
gelooft.

5. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze 
dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.

6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: 
Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen.

7. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven 
brengen.

8. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het 
Woord van het geloof, dat wij prediken:

9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem 
uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
zaligheid.

11. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en 

dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.
13. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
14. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in 

Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder 
iemand die predikt?

15. En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven 
staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het 
goede verkondigen!

16. Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: 
Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
18. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over

heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.
19. Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die 

zegt: Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is; door een 
onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.

20. En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet 
zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.

21. Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid 
naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
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Bijbelkring 11 oktober 2018: Geloofszekerheid
Vragen:

Honderd procent zeker?

Is een christen altijd zeker van zijn geloof? Of heeft hij ook te maken met twijfel en onzekerheid? Hoe
is dat bij jou? In hoeverre ben je bijvoorbeeld altijd zeker van onderstaande geloofsuitspraken?

a. Geef een cijfer tussen 0 en 10. 0 = nul procent zekerheid of altijd last van twijfel, en 10 = honderd 
procent zekerheid of nooit last van twijfel.

1. Alleen door geloof in Jezus word je zalig.
2. God bestaat.
3. Ik ben een kind van God.
4. God zal ooit alles helemaal rechtzetten.
5. De Heilige Geest werkt in mijn leven.
6. God leidt de kerk.
7. Al mijn zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus Christus.

b. Is het mogelijk dat iemand bij alle uitspraken honderd procent scoort? Zo ja, hoe komt dat dan? En
zo nee, waarom is dat niet mogelijk'?

c. Als je bij een uitspraak la(a)g(er) scoort, wat doet dat dan met je? Heb je daar last van?

1. Durf jij te zeggen dat jij een kind van God bent, en dus het eeuwige leven hebt? Kun je daarover
iets met elkaar delen?

2. “Het is aanmatigend om zo stellig te beweren dat je als christen eeuwig leven hebt.” Wat is uw 
reactie op deze uitspraak (1 Joh. 5:13)?

3. Waarom is het zo belangrijk om te vertrouwen op de beloften van de Bijbel en niet op uw eigen 
gevoelens (Jak. 1:6)?

4. Lees samen de belofte uit Openb. 3:20 en 21:1; 1 Thess. 4:17; 1 Kor 2:9 en 13:12; 1 Joh. 3:2. 
Wat zeggen die beloften je over de zekerheid van het geloof?

5. Zijn er beloften die voor jou een bijzondere betekenis hebben? Waarom?
6. Stel dat iemand zegt: “Ik hoop maar dat God mij na mijn dood in de hemel zal toelaten, want ik 

heb een goed leven geleid”. Wat zou uw reactie daarop zijn? welke rol zou Joh. 3:16 bij jouw 
antwoord kunnen spelen?

7. Wat is er zo bijzonder aan de dood van de Heere Jezus (Jesaja 53)? Waarom betekent dit iets 
voor jou?

8. In welk opzicht draagt het werk van de Heilige Geest ertoe bij dat wij zekerder worden van ons 
geloof in Jezus Christus (Gal. 3:22-23; Rom. 8:16)? Herken je dat ook in je eigen leven?

9. Zouden jullie elkaar kunnen helpen wanneer het gaat om de zekerheid van het geloof? Zo ja, 
hoe? Zo nee, waarom niet?

10. Kun je voor jezelf omschrijven wat geloof is? Wees zo concreet mogelijk.
11. Lees met elkaar uit zondag 7 van de catechismus vraag 21 eens door.
a. Wat zegt deze vraag over geloofszekerheid? Zoek de verwijsteksten die eronder staan eens na.
b. Herken je in dit antwoord iets van je eigen gedachten over geloof?
12. Lees met elkaar de geloofsbelijdenissen een door, die wij gebruiken in de 

eredienst. (Je vindt ze achter in je Bijbeltje, na de Dordtse Leerregels).

a. Welke betekenis kunnen die belijdenissen hebben wanneer het gaat om de zekerheid van het 
geloof? 

b. Zou jij deze nu nog gebruiken in het gesprek met buitenkerkelijken?

c. Wat is de kracht van die belijdenissen?
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