
Les in het kort

Les 1 Schepping en zondeval
29 september-5 oktober

Kerntekst: Galaten 3:29

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Uitdrukking geven aan Gods verlangen om de eenheid van zijn Schepping te herstellen, 
nadat de zonde de harmonie verstoorde, die in de tuin van Eden bestond.
Voelen: Verlangen naar de dag waarop relaties zullen worden genezen en Gods plan van 
herstel volledig is.
Doen: Gehoor geven aan Gods oproep om een vertegenwoordiger van zijn liefde en verzoening 
te zijn.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Zonde en eenheid 

A. Wat voor bewijs van Gods verlangen naar eenheid is in het Scheppingsverhaal 
duidelijk?

B. Waarom kan de zonde worden beschreven als de hoofdoorzaak van verdeeldheid?
C. Wat is de betekenis van Abraham in Gods plan om eenheid te herstellen? 

 II. Voelen: Verlangen naar harmonie
A. Hoe heeft de zonde uw relaties beïnvloed?
B. Hoe voldoet Gods plan van herstel aan ons verlangen naar harmonieuze relaties? 

III. Doen: Een ambassadeur worden
A. Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat liefde de basis was van Gods keuze 

voor de nakomelingen van Abraham om hem op aarde te vertegenwoordigen?
B. Wat zijn de praktische gevolgen van het gekozen zijn door God?
C. Hoe kunt u een trouwe vertegenwoordiger van God en zijn plan van verzoening zijn?

Samenvatting: De intrede van de zonde in de wereld verstoorde de eenheid en harmonie die God
voor de mensheid had bedoeld. God drukte zijn liefde voor de mensheid echter uit
door een manier in kaart te brengen om de eenheid te herstellen, die verloren was
gegaan. Hoewel het ultieme herstel door het werk van Christus zou komen, koos
God ook mensen om vertegenwoordigers van zijn liefde en genade te zijn.



Les in het kort

Les 2 Oorzaken van verdeeldheid
6-12 oktober

Kerntekst: Spreuken 9:10 

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Bevatten dat Gods Woord wijsheid verschaft, die, wanneer men zich erdoor laat leiden, 
harmonie onder Gods volk bevordert.
Voelen: Zich bewust zijn van de noodzaak voor een persoonlijk begrip van Gods wil, zoals 
geschetst in zijn Woord.
Doen: Zich voornemen om zich door Gods Woord te laten leiden in plaats van zich te laten 
leiden door persoonlijke neigingen van wat juist is.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
    I. Weten: Gehoorzaamheid bevordert eenheid

A. Hoe definieert het boek Spreuken wijsheid in de hoofdstukkken 4 en 9?
B. De opsomming van zegeningen in Deuteronomium 28:1–14 houdt niet specifiek 

eenheid in. Wat voor aspecten in deze passage duiden erop dat gehoorzaamheid aan 
Gods Woord eenheid bevordert?

C. Hoe heeft het zich laten leiden door Gods Woord harmonie tot gevolg? Hoe zou 
Paulus' raad aan de Korintiërs u kunnen helpen om deze vraag te beantwoorden?

 II. Voelen: De noodzaak om Gods wil te begrijpen
A. Waarom leek de raad van Rechabeams jonge vrienden hem juist?

Bent u ooit zo aan een idee gehecht geweest dat u heeft besloten dat het Gods wil 
voor u was? Wat was het gevolg van uw beslissing? 

B. Wat voor factoren maken vandaag in de gemeente een persoonlijk begrip van Gods 
wil noodzakelijk? 

III. Doen: Zich door Gods wil laten leiden
A. Hoe kunnen we het verschil zien tussen onze eigen neigingen en Gods wil? 
B. Wat voor stappen zou u kunnen nemen als u onzeker bent van Gods wil? 

Samenvatting: De voorbeelden in de Schrift onthullen dat trouwe gehoorzaamheid aan Gods wil 
eenheid en harmonie onder Gods volk bevordert. Ongehoorzaamheid en de 
neiging om zich door persoonlijke neigingen te laten leiden, scheppen echter 
voorwaarden die verdeeldheid aanmoedigen. 



Les in het kort

Les 3 'Laat hen allen één zijn'
13-19 oktober

Kerntekst: Johannes 17:20, 21

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Jezus' zorg beschrijven dat zijn volgelingen verenigd zullen zijn.
Voelen: Het belang van eenheid onderscheiden voor zowel de gemeente als haar opdracht.
Doen: Nauwkeurig Gods karakter van liefde en eenheid proberen te vertegenwoordigen aan de 
wereld rondom hem of haar.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Een mandaat voor eenheid

A. Wat heeft het wezen en karakter van God met christelijke eenheid te maken?
B. Het gebed om eenheid komt tussen verschillende andere smeekbeden voor de 

volgelingen van Jezus. Hoe staan de smeekbeden met elkaar in verband en met 
datgene waarmee de eerste christenen na de dood van Jezus mee geconfronteerd 
zouden worden?

C. Waarom was Jezus zo bezorgd over de eenheid van zijn volgelingen?

 II. Voelen: Eenheid is nodig voor de opdracht
A. Op wat voor specifieke manieren beïnvloedt verdeeldheid onder de volgelingen van 

Jezus de opdracht van de gemeente?
B. Wat wil verdeeldheid in de gemeente zeggen over het wezen en karakter van God?

III. Doen: Liefde en respect tonen
A.Wat voor beeld van God schilderen uw huidige relaties aan de wereld?
B. Wat voor obstakels verhinderen een accurate afbeelding van Gods karakter?
C. Wat voor stappen moet u zetten om Gods karakter nauwkeuriger te weerspiegelen?

Samenvatting: Het gebed van Jezus in Johannes 17 openbaart Jezus' grote verlangen dat zijn 
volgelingen nauwkeurig Gods wezen en karakter aan de wereld om hen heen 
zullen vertegenwoordigen. De eenheid in doel tussen Vader en Zoon betekent dat 
christelijke eenheid voor dit doel onmisbaar is.



Les in het kort

Les 4 De sleutel tot eenheid
20-26 oktober

Kerntekst: Efeziërs 2:9, 10

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Vaststellen dat het leven en de dood van Christus centraal staan in de vervulling van 
Gods ultieme doel om de hele Schepping harmonie en eenheid te brengen.
Voelen: Houdingen aanmoedigen die de eenheid helpen handhaven, die van hem of haar in 
Christus is. 
Doen: Proberen met Christus verbonden te blijven, zodat hij of zij de volheid kan ervaren van 
de zegeningen waarin hij voorziet.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Gods doel vervullen

A. Wat is Gods doel voor zijn Schepping? 
B. Wat heeft Christus' dood voor ons gedaan? Noem zoveel gevolgen op als mogelijk.
C. We beperken onze discussies over wat Christus heeft volbracht, vaak tot het 

theologische onderwerp van redding. Op wat voor specifieke manieren beïnvloeden 
het leven en de dood van Jezus relaties en eenheid?

 II. Voelen: Nederigheid en onderwerping
A. Wat voor houdingen beschouwt Paulus als noodzakelijk om de eenheid te handhaven 

die Christus heeft gegeven, voor zover die kan worden bereikt?
B. Hoe kunnen we deze onmisbare houdingen cultiveren, zodat zij natuurlijke reacties 

in ons leven worden?
C. Wat betekent het zich onderwerpen aan elkaar in praktische zin? 

III. Doen: Verbonden blijven
A. Wat voor voordelen zijn er als je met Christus verbonden bent?
B. Hoe kunnen we dagelijks een voortdurende verbinding met Christus in stand 

houden?

Samenvatting: God heeft ons elke geestelijke zegening in Christus gegeven. Deze prachtige 
waarheid heeft onze aanvaarding, vergeving en verlossing tot gevolg, maar ook de
genezing van onze relaties. Als we met Christus verbonden blijven, ervaren we 
een verandering in onze houdingen en daden, die eenheid bevordert. 



Les in het kort

Les 5 Eenheid ervaren in de vroege kerk
27 oktober-2 november

Kerntekst: Handelingen 2:42–47

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Bevatten dat eenheid wordt gesmeed door een gedeelde geestelijke reis waartoe de 
heilige Geest in staat stelt.
Voelen: Zich het verband tussen toewijding aan God en liefde voor anderen realiseren.
Doen: Zich verbinden om omgang tussen de leden van uw gemeente te vergroten.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Gedeelde geestelijke ervaring ligt ten grondslag aan eenheid

A. Wat voor overtuigingen, praktijken en waarden werden als belangrijk beschouwd 
door leden van de eerste gemeente die in Handelingen 2 wordt beschreven?  

B. Waarom was het belangrijk dat de gelovigen in zowel de voorhoven van de tempel 
als in hun huis samenkwamen?

C. Wat voor specifieke rol speelde heilige Geest in de nieuwe gemeenschap?

 II. Voelen: Toewijding aan God heeft invloed op anderen
A. Als u kijkt naar de lijst activiteiten in Handelingen 2:42–47, lijkt de ene activiteit dan

belangrijker dan de andere? Waarom of waarom niet? 
B. Hoe zou toewijding aan God kunnen leiden tot veranderde houdingen ten opzichte 

van andere mensen?
C. Hoe heeft u deze verandering in houding in uw eigen leven ervaren?

III. Doen: De weg vrijmaken voor omgang
A. Hoe verschilt christelijke omgang van het puur omgaan met vrienden?  
B. Wat voor obstakels verhinderen de hedendaagse gemeente om de voordelen van 

omgang met elkaar ten volle te ervaren?
C. Wat voor stappen kunt u nemen om de omgang binnen uw sabbatschoolgroep en uw 

hele gemeentefamilie te verbeteren?  

Samenvatting: Door de kracht van de heilige Geest getuigde de eerste gemeente van eenheid en 
haar uitdrukking van liefde en gulheid, terwijl mensen samen tijd doorbrachten, 
waarbij ze hun liefde voor en toewijding aan God deelden.



Les in het kort

Les 6 Beelden van eenheid
3-9 november

Kerntekst: Efeziërs 2:19-22

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Geselecteerde bijbelse beelden van eenheid bestuderen, die de integrale rol openbaren, 
die eenheid speelt in het wezen en de opdracht van de gemeente.
Voelen: Zich de centrale rol realiseren van de Drie-eenheid in het leven en de eenheid van de 
gemeente.
Doen: De bijdragen waarderen die elk lid levert aan het bestaan en de opdracht van de gemeente.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Eenheid en de beelden van de gemeente

A. Hoe wordt de noodzaak van christelijke eenheid benadrukt door de beelden van de 
gemeente, zoals het volk van God, het huis van God, de tempel van de heilige Geest, 
het lichaam van Christus, en het schaap en de Herder? 

B. Wat leren we specificiek over hoe eenheid eruit ziet en hoe eenheid plaatsvindt, door 
deze beelden?

 II. Voelen: God en gemeentelijke eenheid
A. Op wat voor manieren draagt elk lid van de Drie-eenheid bij aan de eenheid van de 

gemeente in de beelden die in deze les worden bestudeerd? 
B. Welke van deze bijdragen heeft uw plaatselijke gemeente het meest nodig?

  
III. Doen: Elk lid belangrijk

A. Wat willen de beelden van gemeentelijke eenheid zeggen over de houdingen die 
individuele christenen moeten hebben ten opzichte van God en hun medechristenen?

B. Op wat voor manieren kunt u bewuster de waarden van elk lid van uw gemeente 
erkennen? 

Samenvatting: Metaforen van de nieuwtestamentische gemeente illustreren het wezenlijke 
karakter van afhankelijkheid van God en de harmonieuze relaties waartoe Gods 
volk wordt opgeroepen om met elkaar te hebben.



Les in het kort

Les 7 Wanneer er conflicten ontstaan
10-16 november

Kerntekst: Handelingen 11:17

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: De principes uitleggen, die door de eerste gemeente werden gebruikt om interne 
conflicten op te lossen.
Voelen: Zich realiseren dat interne conflicten de eenheid en het getuigenis van de gemeente 
ondermijnen.
Doen: Leiding van de heilige Geest en de Schrift zoeken, wanneer er conflicten ontstaan.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Principes voor het oplossen van conflicten

A. Wat was de basis van de conflicten waarmee de eerste gemeente werd 
geconfronteerd? 

B. Wat voor principes van conflictoplossing zijn aanwezig in alle conflicten die in deze 
les worden onderzocht? Zijn er enige principes die uniek zijn voor de individuele 
voorbeelden die zijn onderzocht? Leg uit.

C. Wat voor factoren droegen bij aan het succes van de apostelen in hun pogingen tot 
conflictoplossing? 

 II. Voelen: Het getuigenis van de gemeente beschermen
A. Vaak worden gemeentelijke conflicten lange tijd genegeerd. Hoe belangrijk is het om

gemeentelijke conflicten snel op te lossen en waarom? 
B. Wat voor aanwijzingen zijn er in elk voorbeeld van conflict, die aanduiden dat de 

eenheid en het getuigenis van de gemeente in gevaar werden gebracht?

III. Doen: De leiding van de heilige Geest
A. Hoe kunnen we zeker zijn van de leiding van de heilige Geest, als we vandaag 

proberen conflicten op te lossen?
B. Hoe kunnen we voorkomen dat onze eigen vooroordelen in de weg komen te staan 

van de richting waarin de heilige Geest leidt?

Samenvatting: De relationele en theologische conflicten waarmee de eerste gemeente werd 
geconfronteerd, losten zich onmiddellijk op door de leiders van de gemeente, toen
zij zich onderwierpen aan het onderwijs van de apostelen en de leiding van de 
heilige Geest erkenden.



Les in het kort

Les 8 Eenheid in geloof
17-23 november

Kerntekst: Hebreeën 9:11, 12

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: De bijdrage herhalen van essentiële adventistische leerstellingen aan de adventistische 
identiteit en eenheid in Christus.
Voelen: Het verenigende karakter van bijbelse waarheid waarderen.
Doen: De heilige Geest toestaan om zich waarheid eigen te maken, zodat deze het dagelijks 
leven beïnvloedt.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: identiteit, waarheid en eenheid

A. Hoe dragen de essentiële elementen van het evangelie bij aan het idee van 
gemeentelijke eenheid?

B. Wat voor leerstellingen vormen de kern van het adventistische geloof? Wat heeft u 
ertoe gebracht om voor die bijzondere leerstellingen te kiezen?

C. Denk na over elk van de leerstellingen waarvan u gelooft dat deze wezenlijk is voor 
de adventistische identiteit. Hoe kunnen zij een verenigend effect op de gemeente 
hebben? 

 II. Voelen: Voordelen van een gemeenschappelijke boodschap
A. Waarom denkt u dat God in de Schrift specifieke informatie heeft onthuld over 

andere onderwerpen dan zichzelf?
B. Wat voor waarde heeft het om een groep mensen te hebben, die het in bijbelse zin 

eens zijn over wat zij als belangrijke leerstellingen beschouwen?

III. Doen: Zich waarheid eigen maken
A. Waarom is het essentieel dat waarheid zich volledig eigen wordt gemaakt?
B. Hoe kunnen we ons waarheid eigen maken, zodat deze invloed heeft op de manier 

waarop we leven?
C. Wat voor stappen moet u zetten om dit een realiteit in uw leven te laten zijn?

Samenvatting: Zevende-dags Adventistische christenen erkennen de centrale rol van de dood en 
opstanding van Christus in redding en christelijke eenheid. Zij begrijpen ook dat 
God in de Schrift informatie heeft onthuld, die cruciaal is bij het bepalen hoe we 
ons tot God en tot andere mensen verhouden. Deze leerstellingen bepalen zowel 
onze identiteit als onze opdracht. 



Les in het kort

Les 9 Het meest overtuigende bewijs
24-30 november

Kerntekst: Efeziërs 5:1, 2

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Begrijpen dat zijn of haar interactie met andere mensen het meest overtuigende bewijs 
van de eenheid van de gemeente verschaft.
Voelen: De noodzaak beseffen om het wezen en de invloed van zijn of haar relaties met anderen 
te evalueren. 
Doen: God vragen om in en door zijn of haar leven te werken, om in een getuigenis van de 
waarheid van het evangelie te voorzien. 

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Zichtbare eenheid

A. Waarom is eenheid in leerstelling alléén onvoldoende om zichtbare eenheid aan de 
wereld te openbaren?
B. Hoe openbaren onze levensstijl en de manier waarop we handelen in relaties, onze l

loyaliteit aan Jezus?
C. Hoe openbaart zichtbare eenheid op een actieve manier de macht van God?

 II. Voelen: Een noodzaak om te evalueren
A. Hoe hebben de daden van een andere persoon uw geestelijke reis zowel positief als 

negatief beïnvloed? 
B. Hoe zou u uw huidige getuigenis van uw identiteit in Christus evalueren? 
C. Waarom brengt verzoening krachtige emoties voort in zowel degenen die worden 

verzoend als degenen die toekijken?

III. Doen: Houdingen ten opzichte van elkaar
A.Wat voor gebied van uw leven heeft het meest de verandering van God nodig, zodat u

de wereld van een positief getuigenis kunt voorzien?
B. Heeft u het nodig om het dienstwerk van verzoening in uw relaties te omarmen?

Samenvatting: Zichtbare eenheid groeit uit de nieuwe identiteit die we omarmen, wanneer we 
uitdrukking geven aan geloof in het reddende werk van Christus. De manier 
waarop we leven en op anderen inwerken, drukt de realiteit van de eenheid uit en 
verschaft overtuigend bewijs van zowel het karakter van God als van zijn 
veranderende macht.  



Les in het kort

Les 10 Eenheid en verbroken relaties
1-7 december

Kerntekst: Efeziërs 4:26

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: De persoonlijke houdingen vaststellen die noodzakelijk zijn voor het in stand houden en 
de genezing van relaties.
Voelen: De invloed van verbroken relaties op geestelijke groei en gemeentelijke eenheid 
onderscheiden.
Doen: Zich verbinden om genade en vergeving in zijn of haar relaties te schenken.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: De noodzaak van gezonde houdingen

A. Wat leren we over het belang van houdingen voor de gezondheid van relaties door 
middel van het verhaal van Paulus, Barnabas en Johannes Marcus? 

B. Wat voor andere bijbelse verhalen openbaren belangrijke principes over gezonde 
relaties?

C. Hoe stelt Paulus zich voor dat geestelijke gaven bijdragen aan de gezondheid en 
eenheid van relaties in de gemeente?

 II. Voelen: De effecten van verbroken relaties
A. Wat voor boodschappen worden met conflicten en wrok tussen christenen aan de 

toekijkende wereld gezonden? Wat weerspiegelen zij over het wezen en de macht van
God?

B. Wat voor invloed hebben gespannen verhoudingen op de plaatselijke gemeente? 
C. Op wat voor manieren hebben verbroken of gespannen verhoudingen uw geestelijke 

groei beïnvloed?

III. Doen: Voor genade en vergeving kiezen 
A. Waarom is het moeilijk om genade en vergeving te schenken, wanneer ons 

herhaaldelijk onrecht is aangedaan?
B. Wat voor factoren kunnen helpen als motivatie voor ons om er consequent voor te 

kiezen anderen te vergeven?

Samenvatting: Het evangelieverhaal openbaart Gods mateloze genade en vergeving, als hij de 
verbroken relatie tussen God en mensen verzoent en geneest. Het verschaft ook de
motivatie om met verzoening en genezing in menselijke relaties door te gaan, en 
het illustreert de houdingen die noodzakelijk zijn om dit te laten plaatsvinden.



Les in het kort

Les 11 Eenheid in aanbidding
8-14 december

Kerntekst: Openbaring 4:8–11

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Een definitie geven van ware aanbidding en haar rol in de grote strijd tussen God en 
Satan.
Voelen: Een besef van ontzag en dankbaarheid hebben voor wie God is en wat hij voor hen heeft
gedaan. 
Doen: God aanbidden met zowel hart als verstand. 

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: Ware aanbidding

A. Wat wordt bedoeld met het woord 'aanbidding'? Wat voor daden kunnen als 
onderdeel van aanbidding worden beschouwd?

B. Hoe kunnen we ware en valse aanbidding van elkaar onderscheiden?
C. Hoe kunnen we ons ervan verzekeren dat God het middelpunt van onze aanbidding 

blijft?
D. Wat voor rol speelt aanbidding in elk van de boodschappen van de drie engelen?

 II. Voelen: De grootheid van God
A. Wat voor aspect van Gods karakter is voor u het meest van betekenis? Welk aspect is 

vandaag het meest aansprekend voor uw situatie?
B. Wat voor gevoelens en emoties komen in uw gedachten, wanneer u nadenkt over wat

God voor u heeft gedaan?

III. Doen: Gehoor geven met ons hele wezen
A. Hoe verschilt het aanbidden van God met ons hart van het aanbidden van God met 

ons verstand?  
B. Hoe zien deze twee aspecten van aanbidding er in de praktijk uit? 
C. Hoe is het mogelijk om God groot te maken, wanneer we hem niet omvangrijker 

kunnen maken? Wat wordt in het proces van onze aanbidding groot gemaakt? 

Samenvatting: Aanbidding omvat eer en respect tonen, evenals dienen en gehoorzaamheid. Het 
karakter en de verlossende daden van God roepen een reactie van aanbidding van 
zijn schepselen op, als zij samen hun afhankelijkheid van God erkennen. 



Les in het kort

Les 12 Kerkorganisatie en eenheid
15-21 december

Kerntekst: Matteüs 20:26

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: De kenmerken herhalen van organisatorische en gezagsstructuur van de gemeente, die 
helpen om de eenheid van de gemeente aan te moedigen.
Voelen: Houdingen koesteren van nederigheid, liefde en gewillige onderwerping in plaats van 
egoïstisch gedrag. 
Doen: Zich voornemen pogingen te steunen om eenheid in de gemeente aan te moedigen.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: gezag en eenheid

A. Op wat voor manieren beïnvloedt het erkennen van Christus als het Hoofd van de 
gemeente het maken van beslissingen en het gezag van haar menselijk leiderschap?

B. Waarom was Jezus er zo vasthoudend in dat geestelijke leiders niet te vergelijken 
moesten zijn met degenen uit de Romeinse wereld om hen heen?

C. Hoe openbaart de praktijk van gemeentelijke tucht liefde en bewaart ze tegelijkertijd 
leerstellige zuiverheid en eenheid in de gemeente?

 II. Voelen: Nederigheid tegenover trots
A. Wat voor leiderschapskwaliteiten en houdingen bevorderen eenheid?
B. Hoe beïnvloeden deze houdingen de motivatie en praktijk van gemeentelijke tucht?
C. Hoe kunnen we de houdingen van nederigheid en onderwerping ten opzichte van 

anderen aanmoedigen, in plaats van trots en egoïstisch gedrag?

III. Doen: Eenheid aanmoedigen
A. Wat voor stappen moet u zetten om het leiderschap van de gemeente bij te staan bij 

het handhaven van gemeentelijke eenheid?
B. Op wat voor manieren kunt u uw geestelijke gaven gebruiken om de gemeente op te 

bouwen en eenheid aan te moedigen?

Samenvatting: Gelovigen erkennen Christus als het Hoofd van de gemeente. Desondanks is een 
mate van menselijke organisatie onmisbaar voor de opdracht en de eenheid van de
gemeente. Leiders moedigen eenheid aan door nederig te dienen, waarheid hoog 
te houden, zich bezig te houden met bevrijdende tucht en de gemeente voor haar 
opdracht te organiseren.  



Les in het kort

Les 13 Uiteindelijk herstel van de eenheid
22-28 december

Kerntekst: 2 Petrus 3:13

Aan het eind van de les zal iedereen:
Weten: Zich Gods beloften herinneren om de wereld te herscheppen en de eenheid en harmonie 
te herstellen, waarin zijn Schepping oorspronkelijk bedoeld was om te leven.
Voelen: Smachten naar de tijd wanneer zijn of haar eenheid in Christus volledig zal zijn 
verwezenlijkt.
Doen: Een leven van hoop leiden, terwijl hij of zij hevig verlangend de vervulling van Gods 
beloften tegemoet ziet.

Drie leerpunten en vragen voor deze les:
  I. Weten: De zekerheid van vernieuwing

A. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat God zijn beloften van een harmonieuze 
toekomst zal volbrengen? 

B. Wat onthult de beschrijving van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde over het 
karakter van God en zijn ideaal voor zijn schepselen?

 II. Voelen: Verlangen naar eenheid
A. Hoe zou u het verschil tussen het leven op de nieuw gemaakte aarde en het leven nu 

beschrijven?
B. Wanneer u nadenkt over uw leven en relaties, wat heeft dan het meest vernieuwing 

nodig? 
C. Wat is het meest aantrekkelijk aan de beschrijvingen van het leven op de nieuwe 

aarde, waarin Johannes en de profeten voorzien?

III. Doen: Het leven van hoop
A.Op wat voor manieren beïnvloedt vertrouwen in Gods belofte dat hij alle dingen 

nieuw zal maken, uw leven juist nu?
B. Hoe wordt aan uw hoop uitdrukking gegeven in uw relaties van alledag?

Samenvatting: We kunnen zekerheid hebben in de belofte van nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, zonder enig spoor van de zonde of disharmonie. Op de nieuw gemaakte 
aarde zal de hele Schepping de vrede en eenheid ervaren, die God voor zijn 
Schepping heeft bedoeld.


