PROEFLES
(Deze les is een willekeurig voorbeeld uit ‘Correspondentieschool De Pijlers’, horende bij
Les 3 van Deel 1)
Les 3 Het gezag van Gods woord
Vooraf:
Vraag of de Heilige Geest je een helder inzicht geeft en dat Hij je helpt de waarheid uit
deze les toe te passen in je leven.
Lees Psalm 119:49-72
Memorisatie
Schrijf 2 Timotheüs 3:16 hieronder op en op je memorisatiekaartje
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–
Deel 1
De Bijbel – Gods geschreven woord; Geïnspireerd door de Heilige Geest
Lees zorgvuldig de aangegeven bijbelgedeelten en beantwoord de vragen.
Johannes 10:31-36
Jezus gebruikt de bijbel om zijn aanspraak te staven dat Hij de ____________________ is.
2 Timotheüs 3:14-17
De bijbel is in staat om de mens Gods volkomen toe te rusten tot
__________________________.
2 Petrus 1:20-21
Degenen die de bijbel hebben geschreven, zijn gedreven door de
_________________________.
Psalm 12:7
David vergelijkt het Woord van God met ________________ dat wordt gelouterd in een
smeltoven.
Boekstudie
Lees zorgvuldig hoofdstuk 3 van deel 1, tot aan het kopje ‘Eeuwig, gezaghebbend’. Vul
na het lezen hiervan uit je hoofd de onderstaande lege ruimtes in.

Het enige fundament van het christelijk geloof is _______________ ___________ zelf, die op
deze wijze wordt ______________, _________________, ____________________ en
____________________. We bouwen op dit persoonlijke fundament van Christus door ons te
onderwerpen aan de ________________, Gods Woord, en daaraan te ____________________.
Jezus duidde de bijbel aan met twee titels: de eerste is ‘het ________________van God’; de
tweede is ‘_______________________’. Toen Hij de bijbel ‘het woord van God’ noemde, gaf Hij
daarmee te kennen dat de daarin geopenbaarde waarheden hun oorsprong niet hadden
bij de mens, maar bij ___________. Toen Jezus de titel ‘De Schrift’ gebruikte, gaf Hij aan dat
de bijbel niet de volledige ________________ of het volledige __________________ van de
Almachtige God bevat. Daardoor zien we dat de Bijbel, hoewel helemaal ___________ en
______________ook zeer _________________________ is. Het centrale thema van de bijbel is het
____________ ________________ van de mens. God bestuurde de mensen die de bijbel
geschreven door tussenkomst van zijn Heilige ____________, met de __________________en
____________________ vermogens van de mens. De Heilige Geest gaat ver uit boven alle
broosheid van ___________________ klei en zuivert alle verontreiniging door menselijke
_______________________ uit Gods boodschap.
Ga nu verder met deel 2
Deel 2
Eeuwig, gezaghebbend
Zoek de onderstaande bijbelpassages op en geef het antwoord.
Mattheüs 4:1-10
Jezus beantwoordde iedere verleiding van satan met de woorden: ,,Er staat
___________________”.
Mattheüs 5:17-19
Jezus verklaarde dat hemel en aarde zouden vergaan, maar dat niet één pennenstreek
van de __________________________ zou vergaan.
Boekstudie
Lees de alinea uit het boek: ‘Eeuwig, gezaghebbend’. Vul na het lezen hieronder de lege
ruimtes in.
De bijbel is geen tijdgebonden product, maar ___________________________. Christus en zijn
apostelen accepteerden de absolute ______________ en het ____________ van de Schrift. Niet
alleen Christus, maar ook __________________ accepteerde het volstrekte gezag van de
Schrift. Christus zei dat de originele tekst van de _____________________ geschriften zo
nauwkeurig is, dat niets veranderd of weggelaten kan worden. Het hele aardse leven van
Jezus werd beheerst en geleid door de autoriteit van de ________________________
geschriften.
Deel 3

Samenhangend, compleet, afdoende
Lees de aangegeven bijbelgedeelten en geef de antwoorden.
Johannes 16:12-15
Jezus beloofde zijn discipelen dat ze later geleid zouden worden door de ______________
______________ in datgene wat Hij hen op dat moment nog niet kon vertellen.
2 Petrus 3:1-2 en 15-16
Degenen aan wie Petrus schreef werden vermaand niet alleen de woorden van de heilige
profeten te herinneren, maar ook van de _____________________.
Boekstudie
Lees de laatste alinea van dit hoofdstuk: ‘Samenhangend, compleet, afdoende’.
Beantwoord daarna uit je hoofd de volgende vragen en controleer je antwoorden.
Het was Jezus’ bedoeling dat het verslag van zijn bediening zou worden vastgelegd door
zijn _____________ in ______________ vorm. Jezus trof alle noodzakelijke voorzieningen voor
alles wat Hij zijn discipelen wilde laten vastleggen, want Hij beloofde hun hiertoe de
_____________ ______________ te zenden. De apostelen begrepen dit en maakten aanspraak
op dit _________________ in hun geschriften. De aanspraak op volstrekte nauwkeurigheid en
gezag van het Oude en Nieuwe Testament is niet afhankelijk van de feilbare vermogens
van ________________________ wezens, maar van de goddelijke, bovennatuurlijke
__________________, ________________ en inspiratie van de Heilige Geest.
Vergelijk al je antwoorden met de tekst en maak zo nodig verbeteringen. Bestudeer de
hele les nogmaals en herhaal je memorisatiewerk.
Maak nu de herhalingsles.
Herhalingsles 3
Houd dit vragenformulier apart van je aantekeningen tijdens het maken van de
Herhalingsles. Het is de bedoeling dat je de test uit je hoofd maakt, zonder terug te
kijken in je aantekeningen of het boek. Als je een bepaald antwoord niet weet tijdens de
test, sla je die vraag over en probeert hem later alsnog te beantwoorden. Als je je het
antwoord dan nog niet herinnert, kun je het opzoeken in je aantekeningen nadat je de
rest van de test volledig hebt afgemaakt.
Bestudeer zorgvuldig de aantekeningen van de voorgaande les.
Schrijf uit je hoofd 2 Timotheüs 3:16 op:
——————————————————————————–
——————————————————————————–
——————————————————————————–

Beantwoord zonder terug te kijken in je aantekeningen of het boek de volgende vragen.
Het enige _________________ van het christelijk geloof is ________________zelf. We bouwen op
dit persoonlijke fundament van Christus door ons te onderwerpen aan de
__________________, Gods Woord, en daaraan te ________________________. David vergelijkt het
Woord van God met _________________ dat wordt gelouterd in een smeltoven. De bijbel is,
hoewel helemaal ______________ en _____________ ook zeer ________________. Het centrale
thema van de bijbel is het _______________ ____________van de mens. God bestuurde de
mensen die de bijbel geschreven hebben door tussenkomst van zijn Heilige
_______________, met de geestelijke en _____________vermogens van de mens. De Heilige
Geest gaat ver uit boven alle broosheid van _______________ klei en zuivert alle
verontreiniging door menselijke ______________ uit Gods boodschap. Jezus beantwoordde
iedere verleiding van satan met de woorden: ,,Er staat _____________________”. De bijbel is
geen tijdgebonden product, maar __________________. Niet alleen Christus, maar ook
_____________ accepteerde het volstrekte gezag van de Schrift. Christus zei dat de originele
tekst van de ______________ geschriften zo nauwkeurig is, dat niets veranderd of
weggelaten kan worden. Degenen aan wie Petrus schreef werden vermaand niet alleen
de woorden van de heilige profeten te herinneren, maar ook van de ___________________.
Jezus trof alle noodzakelijke voorzieningen voor alles wat Hij zijn discipelen wilde laten
vastleggen, want Hij beloofde hun hiertoe de _________________ __________ te zenden. De
apostelen begrepen dit en maakten aanspraak op dit ____________ in hun geschriften. De
aanspraak op volstrekte nauwkeurigheid en gezag van het Oude en Nieuwe Testament is
niet afhankelijk van de feilbare vermogens van ________________ wezens, maar van de
goddelijke, bovennatuurlijke ________________, _________________ en inspiratie van de Heilige
Geest.
Controleer je antwoorden aan de hand van je studieaantekeningen en maak eventueel
verbeteringen.
Eind van les 3. Ga nu verder met les 4.

