
• Creatieve verwerking

Bedenk, in groepjes van 3, wat voor jou het begrip verlossing inhoudt en probeer dit uit te beelden

dmv een tekening, drama, zingen, gedicht.

voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en 

jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven

Hebreeen 9:12

die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Kol. 1:14

16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, 

voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich 

dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De 

rechtvaardige zal leven door geloof.’ 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het 

kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want 

wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 

20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, 

zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij 

te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank 

gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is

verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de 

onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en 

kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, 

waarmee ze hun lichaam onteren.

Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over

anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. 2 Wij weten dat 

God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. 3 Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat 

u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? 4 Veracht u dan zijn onbegrensde 

goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? 

5 Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u 

veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder 

wordt. 6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, 

aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit 

geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn

en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, 

maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden 

in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.

1. Hoe maakt God zich bekend en aan wie? Vs19,20

2. Omschrijf eens enkele kenmerken/ houding van de mens die hier beschreven staat. Vgl. 

gelijkenis van de zaaier. Waarin kiezen wij bewust voor het ontkennen van God in ons leven

3. Waardoor vervangt de wereld nu God vs23. Wat zijn onze ‘beelden’

4. Waarin vervangen wij de waarheid tot leugen? Herkennen we gebondenheid in bepaalde 

gebieden in ons leven in plaats van verlossing 

5. Herkennen wij het wijzende vingertje. Waarin verdienen wij het oordeel over zonde vs1

6. Wat houdt vs4 in (praktisch) in ons dagelijks leven (goedertierenheid/ boetvaardigheid)

7. Waarom afgerekend worden op goede werken. God geeft toch genade? Vs6

8. Vs 7 praktische voorbeelden/ waar sta jij?

9. Hoe ga je om met zonde in je leven? Strijd je er tegen of laat je het over je heenkomen. 

Voorbeelden


