Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise
De bijbelcursus is wat voor jou als je:
1. Als je wilt weten wat christenen geloven.
2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel.
3. Als je wilt groeien in je geloof.
In deze cursus behandelen we belangrijke onderwerpen van het
Christelijke geloof. Aan het eind van de cursus weet je bijvoorbeeld “Wie Jezus
is” of “bidden helpt” maar vooral wat Jezus in jouw leven kan doen.

Ik wens je heel veel succes maar vooral God’s zegen met de uitdaging
die voor je ligt!

Tips:
1 Lees de Bijbel regelmatig (je vergeet toch ook niet te eten  )
2 Lees een Bijbelvertaling die jij fijn vindt en begrijpt bijvoorbeeld Het
boek, de Jongerenbijbel of de Nieuwe Bijbelvertaling.
3 Tijdens de cursus gebruiken we verschillende afbeeldingen met een
bepaalde betekenis. Elke keer als je zo’n afbeelding ziet moet je in
actie komen.

Lees
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Zoek op

Om over na te denken

ONLINE BIJBELCURSUS – GOD ZOEKT JOU! LES 1

GOD zoekt JOU!
GOD ZOEKT JOU
Wat een geweldig nieuws dat God op zoek is naar Jou, Hij is blij met je en wil
graag je hemelse Vader zijn. Hij heeft een plan voor jou leven!

God kent
je

• Jesaja 49:1 De Here riep mij, voordat ik werd geboren.
Vanuit de schoot van mijn moeder riep Hij mij bij naam.

• Efeziers 1:4‐5 Al voordat Hij de wereld maakte, heeB God
ons uitgekozen ... Het is alDjd de bedoeling geweest ons als
God
zoekt je Zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus..

God heeft
een plan

• Johannes 10:10 Ik ben gekomen om hun leven te geven in al
zijn volheid (een leven met inhoud en een doel

ZOEK OP – schrijf de tekst hieronder
Matteüs 10:30
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
OM OVER NA TE DENKEN
Wat vind je ervan dat God je kent, naar je op zoek is en een plan
met je leven heeft?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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Waarom heb
ik God nodig

Wees eens heel eerlijk. Ben je altijd eerlijk? Denk je altijd eerst aan anderen?
Ben je wel eens boos? Zeg je lelijke dingen? …….
Als je heel eerlijk bent doe je weleens dingen die fout zijn. Soms doe je dingen
waarover jij je rot schaamt.
Wat we nodig hebben is vergeving voor deze fouten. God kan ons deze fouten
vergeven. Deze fouten noemen we “zonde”
Als je ziek bent ga je naar een dokter toe. God wil jou Hemelse dokter zijn en
jou beter maken en je helpen in je leven.
Dit heeft God gedaan door Jezus naar de aarde te sturen. Hierdoor kan je met
God praten en een relatie hebben.
OM OVER NA TE DENKEN
Welke zonden deed jij?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Op de volgende bladzijde laten we zien waarom het belangrijk is om naar God
te luisteren en hoe Jezus helpt om goed te leven door een relatie met hem te
hebben.
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WAT JEZUS VOOR JOU GEDAAN HEEFT
De afbeelding hiernaast laat goed zien wat Jezus
voor jou en mij heeft gedaan.
Jezus stierf voor alle dingen die wij verkeerd
hebben gedaan. Aan het kruis gaf Jezus alle
zonden van jou aan God. Hierdoor hoeft God ons
niet meer te straffen en is God ons genadig.
Jezus is na drie dagen weer opgestaan en nu
kunnen we een relatie met hem hebben. Jezus
helpt je met je problemen, je kan hem vertellen
van leuke en moeilijke dingen in je leven en
doordat je tijd met Hem doorbrengt ga je ook
nog meer op hem lijken. Gaaf toch!!?
WAT IS GENADE?
Dat je niet krijgt wat je wel hebt verdiend en dat je wel krijgt wat je niet hebt
verdiend.
Voorbeeld:
Jan heeft ergens ingebroken en is betrapt door de politie, als straf moet hij
naar de gevangenis. Als Jan bijna in de gevangenis wordt gegooid hoort Jan
opeens heel hard STOP roepen. Als hij omkijkt ziet hij Jezus staan die praat met
de politie. De agent komt naar Jan toe en zegt je bent VRIJ! Vrij??? JA VRIJ!!!
Jezus gaat voor jou naar de gevangenis. Wat een Genade denkt Jan, ik ben vrij
terwijl Jezus die straf krijgt die ik had verdiend.

OM OVER NA TE DENKEN
Bij welke dingen kan Jezus jou helpen en heb je zijn genade nodig?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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EEN GOEDE RELATIE MET GOD IS ALS EEN STEVIGE
ONDERGROND
Jezus leerde ons dat we een stevige ondergrond nodig hebben als
we een goed leven willen hebben. Daarom gaan we eerst eens kijken wat er
gebeurd als je geen stevige ondergrond hebt hebt.
EEN HUIS
Als je een huis wilt bouwen is het slim als je begint met het maken van een
stevige ondergrond. Als je dat namelijk niet doet zakt het huis weg in de grond.
Kijk maar eens goed naar de afbeeldingen dan zie je hoe belangrijk een stevige
ondergrond is.

Hierboven zie je hoe belangrijk een stevige ondergrond is voor een gebouw.
Rechts zie je een gebouw die geen goede ondergrond heeft, die staat erg
scheef en misschien valt de toren zelfs om. Voor mensen is een stevige
ondergrond ook heel belangrijk, God wil je graag die stevige ondergrond geven.
Door problemen of zorgen voel jij je misschien wel hetzelfde als die scheve
toren. Zonden zorgen er misschien ook voor dat je ‘scheef’ staat. Jezus wil je
helpen om samen met jou te zorgen voor een stevige ondergrond in je leven.
Hoe doe je dat? Vraag aan Jezus of Hij in je leven wil komen, vraag vergeving
voor je zonden en je wil helpen om samen te zorgen voor een stevige
ondergrond.
LEES
1 Korintiërs 9‐ 15
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Het eerste deel van de bijbelcursus zit erop. De belangrijkste
punten zetten we nog even op een rijtje:
1. God kent je.
2. God zoekt je.
3. God heeft een plan met je leven.
Zorg voor een STEVIGE ONDERGROND.

TOT SLOT
We zijn erg nieuwsgierig wat je van de Bijbelcursus vindt. Was de cursus
makkelijk, moeilijk of vindt je hem helemaal goed zo!?
We zouden het leuk vinden als je dit aan ons laat weten. Dit kun je doen door
een mailtje te sturen naar info@pinnenburg.nl
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