
 

 

Vragen Bijbelstudie D.V. 15 februari 2017 – 19:45 uur 
Thema: Het Genadeverbond 
 

Deze Bijbelstudieavond gaat over het Genadeverbond. Het verbond met Adam is verbroken bij de zondeval. Er is 

alleen verlossing mogelijk door de genoegdoening door een ander, in de weg van een verbond. 

Ook nu weer de opmerking: Het is fijn als het u lukt om alle vragen voor te bereiden, maar als het te veel is, maak 

dan gewoon een keuze en blijf er niet voor weg. Het is deze keer best een moeilijk onderwerp, dus alleen komen 

luisteren is ook echt een goede optie.  

Er worden veel vragenblaadjes meegenomen – dat is fijn. 

Maar samen hierover spreken is verrijkend – daarvoor moet je er zijn. 

 

Vragen   
1. Bijbelgedeelte 1:    Christus als hoofd van het Genadeverbond (Hebr 7:22,  

Rom 5:12-21), Adam was hoofd van het werkverbond, Christus van het 

genadeverbond. 

a. Wat zijn de partijen in het werkverbond en het genadeverbond? 

b. Wat zijn de eisen en de beloften van beide verbonden? 

c. Noem een aantal verschillen en overeenkomsten tussen beide 

verbonden. 

 

2. Bijbelgedeelte 2:    De openbaring van het Genadeverbond 

Onderstaande Bijbelgedeelten worden wel genoemd als momenten waarop 

de bedeling van het genadeverbond veranderde. Welke tijdsperiode zijn dat? 

Welke belofte  wordt er in elke periode bij het verbond gegeven  (indien van 

toepassing) 

a. Psalm 40: 8/ Hebr. 10:5-7 

b. Gen. 3: 15 
c. Gen. 17: 2 

d. Ex. 20: 2 

e. Luk. 27:51 /  Hand 2: 16 
 

3. Bijbelgedeelte 3:    De betekenis van het Genadeverbond: Jer 31:33  

a. Gods kinderen worden in het verbond ingelijfd: de inwilliging van het 

verbond. Wanneer en hoe gebeurt dat? Zie ook Hellenbroek. 

b. Vergelijk onze eerste vraag met de vragen van Hellenbroek. Wat valt 

er op? 
 

De volgende vraag kan eventueel ook nog besproken worden: 
 

4. Bijbelgedeelte 4:    Tweeërlei verbondskinderen 
a. Het hele volk Israel was in het verbond besloten bij de wetgeving op Sinai. Wat leren we uit Rom 9:6  

en omliggend gedeelte en 1 Kor 10:1-5 over de betekenis hiervan voor elke Israeliet persoonlijk? 

b. De voorrechten genoemd in Rom 6:4 gelden in zekere zin voor de christelijke kerk. Wat zijn deze 

voorrechten en welke lering is er voor ons in de waarschuwing uit vraag 4a? 

 

Algemene vragen 
 Wat verstaan we onder de ‘algemene genade’? 

 Wat bedoelen we met ‘vrije, soevereine’ genade? 

 Wat is het verschil tussen de twee- en de 
drieverbondenleer? 

Leesstof evt. ter voorbereiding 
 Catechismus vr. 12-19 

 Dordtse Leerregels II, par. 1-2 

 Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 17, 20 

 Kort Begrip vr. 14-17 

 Redelijke Godsdienst van Brakel (blz. 351-382). 
 

Uit het leerboekje van  
Ds. A. Hellenbroek: 
 
Is er in de plaats van het 
werkverbond weer een ander 
verbond opgericht? 
Ja, het verbond der genade. 
 
Wanneer is dat opgericht? 
Direct na de val – Gen 3:15 
 
Wat is het genadeverbond? 
Het genadeverbond is die weg 
langs welke God door Christus 
het eigendom wordt van de 
zondaar, en hij het eigendom 
van God Jer 31:33 
 
Met wie wordt dat opgericht? 
Alleen met de uitverkoren 
zondaar. 
 
Wat eist God in dat verbond? 
Hetgeen Hij erin eist, is tevens 
de belofte van het verbond, 
namelijk het geloof in Christus. 
 
Wat belooft Hij daarin? 
Genade hier, en het eeuwige 
leven hiernamaals Hand 16:31 
 


