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ij veel gemeenten blijkt er grote behoefte te bestaan aan 
eenvoudig, geloofsverdiepend studiemateriaal.  

 
Een nieuw begin wil in die behoefte voorzien. Het behandelt tien 
onderwerpen die een fundament leggen onder een vernieuwd 
christelijk leven. Er is gekozen voor een opzet die geschikt is om 
gebruikt te worden als gespreksmateriaal voor een groep jonge 
gelovigen of andere gespreksgroepen in een kerk of gemeente.  
 
Inmiddels weten we uit de praktijk dat veel mensen zich door deze 
studie erg aangesproken voelen. Zij hebben in hun leven letterlijk 
'een nieuw begin' ervaren. 
 
Kerygma wil graag, samen met plaatselijke gemeenten, stap voor 
stap bouwen aan het Koninkrijk van God. Een nieuw begin kan 
een eerste stap zijn in dat bouwproces. 
 
Een groot deel van het materiaal voor deze studie is met 
toestemming overgenomen uit het boekje First Steps van Dr. Bob 
Gordon.  
 
Het is mijn verlangen en mijn gebed dat veel mensen door deze 
studie tot vernieuwing en verdieping van hun geestelijke leven 
zullen komen. Het zal, aan de hand van Gods Woord, een stevig en 
helder fundament leggen: Jezus Christus !  

‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat 
gelegt is, dat is Jezus Christus.’      ·· (1Kor. 3:11) 

 
 

Kees de Vlieger 
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Aantekeningen 

 

wee mogelijkheden: 
 

• Als Jezus werkelijk was wie Hij beweerde te zijn, dan is Hij de 
belangrijkste persoon die er ooit is geweest. Hij beweerde 
namelijk dat Hij de Zoon van God was, de Almachtige 
Schepper en de Heerser van het heelal, en dat Hij naar de 
wereld was gekomen om de mensheid te redden. 

 
• Als Jezus niet was wie Hij beweerde te zijn, dan is Hij òf een 

dwaas, òf een oplichter geweest. Dan zijn door de eeuwen 
heen miljoenen mensen voor de gek gehouden en hebben 
velen hun leven gegeven voor een leugen.  

 
Deze Man heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Op dit 
moment volgt ongeveer eenderde van de wereldbevolking Hem (in 
elk geval in naam). Miljoenen mensen beweren Hem persoonlijk te 
kennen en onder zijn leiding en gezag te leven. Als Hij een 
leugenaar of waanzinnige was, had Hij vast niet zo’n uitzonderlijk 
grote indruk achtergelaten!  
 
 
Dus:   

 
Als Jezus is wie Hij beweert te zijn en als Hij 
inderdaad gestorven en opgestaan is, en als Hij ech t 
naar zijn hemelse Vader is gegaan, dan leeft Hij en  
zou het dwaas zijn Hem te negeren! 
 

 
Vraag: 

• Zou Hij het essentiële bestanddeel kunnen zijn dat jij in je 
leven mist?  

• Is Hij het stukje van de legpuzzel waardoor alle andere 
stukjes ook zin krijgen? 

 

T 

Deel 1.1 
Wie is Jezus?    
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Aantekeningen 

 

 

ezus kwam 
 

 
1. Om ons te redden van het oordeel    
 

‘En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal 
moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt.’  
             (Hebr. 9:27) 

 
Lichamelijk sterven is niet het ergste wat een mens kan 
overkomen. De geestelijk dood – dat houdt in dat je voor altijd 
en eeuwig gescheiden blijft van een liefhebbende God – is veel 
verschrikkelijker. Geestelijke dood is het gevolg van zonde; het 
is Gods oordeel erover.  
Jezus heeft onze zonde op zich genomen en de straf er voor 
gedragen. Mensen die hun vertrouwen in Hem stellen, hebben 
dan ook geen reden meer om bang te zijn voor het oordeel van 
God. 

 
 
2. Om ons de liefde van God te laten zien 
 

‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, 
maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening 
voor onze zonden.’          (1Joh. 4:10) 
 

De liefde die God voor elk mens heeft, is onbegrijpelijk groot. 
Het gaat veel verder dan vriendschap, genegenheid of trouw, of 
dan de diepste liefde tussen twee mensen. De bijbel gebruikt er 
het woord ‘agape’ voor: de alles opofferende, onvoorwaardelijke 
liefde van God, die zichzelf gaf om de mens die Hij schiep te 
redden. 

 
 
3. Om vergeving mogelijk te maken 
 

‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving van de overtredingen, overeen-
komstig de rijkdom van Zijn genade.’   (Ef. 1:7) 

J 

Deel 1.2 
Wat heeft Jezus gedaan?    



4   EEN NIEUW BEGIN 

 

 

 

Aantekeningen 
De hele mensheid zit met een enorme schuld. Soms ervaren 
mensen dat ook in de vorm van een schuldgevoel, zonder te 
weten waarover of waarom. Waar komen die gevoelens 
vandaan? Zonde heeft ons van God gescheiden; ons geweten 
knaagt aan ons. Jezus heeft die schuld gedragen. Wij kunnen 
vergeving ontvangen voor alles waarmee we God verdriet 
hebben gedaan, door onze zonden te belijden en ons 
vertrouwen op Jezus te stellen. Dan wordt de scheiding tussen 
God en ons opgeheven en valt alle schuld van ons af. 

 
 
4. Om ons bij God terug te brengen 
 

‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden 
geleden,Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaar-
digen, opdat Hij ons tot God zou brengen.’ 
            (1Petr. 3:18) 
 

De mens is een vreemdeling, verdwaald op zijn eigen planeet. 
Door zijn opstandigheid en trots kwam er een breuk in de relatie 
met zijn Schepper. Hij verloor zijn thuis, en ook de weg terug. 
Kerkvader Augustinus (4e eeuw na Chr.) heeft eens gezegd: 
‘Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in God.’  
Jezus kwam om te zoeken wat verloren was en door zijn dood 
heeft Hij de weg naar God weer gebaand. Jezus zei: ‘Niemand 
kan bij de Vader komen dan door mij.’ 

 
 
5. Om Gods genezingskracht voor ons be-
schikbaar te maken 

 
‘Die zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op 
het hout, ...... . Door Zijn striemen bent u genezen.’  

      (1Petr. 2:24) 
 

Ziekte en pijn hebben nooit deel uitgemaakt van Gods oorspron-
kelijke plan voor de mens en ze maken ook geen deel uit van 
zijn plannen voor de toekomst (zie Openbaringen 21:4).  
Jezus deelde aan het kruis in ons lijden en onze pijn, en redde 
ons van zowel de macht als van de gevolgen van zonde en 
ziekte. Ook in onze tijd kun je die genezingskracht van God 
ervaren.  
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Aantekeningen 

 

6. Om de machten van satan te overwinnen 

‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die 
openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen 
getriomfeerd.’              (Kol. 2:15) 
 

De machten van de duisternis dreigen de mensheid te 
verslinden. Satan, de vorst van de duisternis, probeert ons blind 
te houden voor Gods waarheid. Maar Jezus onttroonde satan, 
en met hem alle kwade machten, aan het kruis. Door zijn dood 
en opstanding heeft Hij ze volledig ten val gebracht. Zie ook 
1Johannes 3:8. 

 
 
7. Om ons van de dood te redden 
 

‘…. om door de dood hem die de macht over de dood had 
– dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen 
die door angst voor de dood gedurende heel hun leven 
aan slavernij onderworpen waren.’   (Hebr. 2:14-15) 

 
De filosoof Aristoteles zei: ‘De dood is iets verschrikkelijks, want 
het betekent het einde’. Maar een christen is niet bang voor 
deze ‘grimmige verslinder’, omdat hij zijn vertrouwen op Jezus 
heeft gesteld. Jezus stierf en verbrak met zijn opstanding de 
macht van de dood. 

 
 
8. Om ons opstandingskracht te geven 
 

‘Want als wij met Hem één plant zijn geworden, 
gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook 
aan Hem gelijk in Zijn opstanding.’ 

    (Rom. 6:5) 
 

Dat betekent niet dat je de opstandingskracht van God pas gaat 
ervaren als je gestorven bent: dat kan nu al!  
Zonder Gods kracht zijn wij in geestelijk opzicht zwakkelingen. 
Vaak vinden we het al lastig genoeg om met onszelf om te 
gaan, laat staan dat we alle andere dingen die op ons afkomen 
goed aankunnen. 
God wil jou dezelfde kracht geven als die waarmee Hij Jezus uit 
de dood opwekte! (Ef. 1:18-23) 
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Aantekeningen 

 
 
1. Wie is Jezus Christus voor jou? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
2. Noem de acht elementen van wat Jezus voor ons deed (zie 

deel 1.2). 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Welk element spreekt je op dit moment erg aan? Waarom? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Met welk element heb je moeite? Waarom? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vragen en tips 
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Aantekeningen 

 

 

lmachtige God, het blijkt dat Jezus heel veel voor mij 

gedaan heeft. Als het waar is dat Jezus uw Zoon is en 

dat Hij kwam om ons te redden, dan wil ik Hem graag 

persoonlijk leren kennen. Wilt u mijn ogen openen en mij de 

waarheid laten zien? Dat vraag ik U in de naam van Jezus.  

Amen.  
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