
Cursus 1 ���� Gods weg 

Les 1 ���� De weg naar de hemel 
 

 

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij  

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,  

die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” 

Johannes 3:16 

 

Op welke weg wandelen wij eigenlijk in ons leven? 

Tjonge, dat is een goede vraag. Toen ik geboren werd, begon mijn levensweg. 

Jij kwam op jouw levensweg toen jij geboren werd. We lopen dus allebei op 

onze levensweg. Tijdens onze wandeling op deze weg leren we veel dingen. We 

leren lopen, lezen, schrijven en ga zo maar door. Op onze levensweg is de 

Bijbel, het Woord van God, de beste Gids om ons te helpen. 

 

Maar let eens op! Als je goed kijkt zie je twee wegen voor 

je. Er is een smalle weg die omhoog loopt en een brede 

weg naar beneden. We zullen één van deze twee wegen 

moeten kiezen. Niemand anders dan jijzelf kan die keuze 

voor jou maken. Je zult zelf moeten kiezen welke weg je 

gaat nemen. Veel mensen kiezen de brede weg, omdat die 

er erg gemakkelijk uitziet. De weg naar de hemel is de 

smalle weg; die ziet er alleen niet zo gemakkelijk uit. 

 

De hemel is een heerlijke plaats 

Waarom is de hemel zo’n heerlijke plaats? Omdat er in de hemel geen tranen, 

geen verdriet of ziekte, of pijn of dood meer zal zijn. De mensen die daar 

wonen zijn altijd blij. Ze worden nooit moe of oud. De glorie van God verlicht de 

hemel, zodat het daar nooit donker is. Zou je daar niet naar toe willen? Ik wel! 

Jij kunt dus kiezen welke weg je neemt. Niemand dwingt je om de smalle weg 

naar de hemel te kiezen. Je mag ook de brede weg naar de ondergang kiezen. 

Hoe weet je nu zeker welke weg de goede weg is? Om op die vraag antwoord te 

krijgen, gaan we naar enkele teksten in de Bijbel kijken zodat we een goede 

keuze kunnen maken. Eerst gaan we kijken naar de teksten uit Romeinen 3:10 

en 3:23 (elke tekst in de Bijbel heeft een ‘adres’. Romeinen 3:10 staat in de 

brief van Romeinen, hoofdstuk 3, vers 10). God zegt het volgende (lees het 

hardop): “Niemand is rechtvaardig, ook niet één”, “want allen hebben 

gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”(Romeinen 3:23). 

 

 

Gods weg: 
de hemel 

Eigen weg: 
ondergang 



God zegt dus in de Bijbel dat iedereen heeft gezondigd. Heb jij wel eens een 

leugen verteld? Of heb jij wel eens iets gestolen? Ben je wel eens boos geweest 

of heb je iemand gehaat? Heb je wel eens gevloekt of gescholden? God zegt dat 

deze dingen zonden zijn. Spreekt God nu tot je hart en herinnert Hij je aan iets 

wat je verkeerd gedaan of gezegd hebt? Heb je daar spijt van? Als je daar 

oprecht spijt van hebt, vraag God dan of Hij je wil vergeven. 

 

Wat houdt het in om gered te worden? 

Als God al je zonden vergeeft en je tot Zijn kind maakt, dan word je gered. Je 

wordt gered van het oordeel van God, omdat Hij jouw zonden vergeven heeft 

en je nu Zijn kind mag zijn. Omdat God ons liefheeft en wil dat we gered 

worden, gaf Hij ons een Heiland. Hij zond Zijn Zoon, de Here 

Jezus, naar de aarde om onze Heiland te zijn. Waarom heeft God 

dat gedaan? Omdat wij een Redder nodig hadden! Wij hebben 

gezondigd en kunnen door onze zonden niet naar de hemel. Maar 

God had ons zo lief, dat Hij de Here Jezus aan ons gaf om onze 

Heiland te zijn.  

 

Lees nu Johannes 3:16 hardop: 

”Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 

eeuwig leven hebbe.” 

 

Wat bedoelt God met ‘de wereld’? Hij bedoelt hiermee alle mensen die op de 

aarde wonen, dus ook jou en mij! Je kunt dus ook jouw naam in dit vers 

schrijven. Waarom zou je dit nu niet meteen doen? Schrijf je naam op de lijn: 

Want alzo lief heeft God __________________ gehad, dat Hij Zijn enig-

geboren Zoon gegeven heeft, opdat ______________, die in Hem gelooft, 

niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. 

Lees nu het vers nog een keer met jouw naam op de ingevulde plaatsen. Dit is 

goed nieuws, nietwaar? God heeft jou lief en gaf je een schitterend cadeau! 

 

Wat is Gods cadeau dan? 

Zijn cadeau aan ons is Zijn Zoon! Dat betekent dat Hij de Here Jezus aan ons 

gaf om onze Heiland te zijn. Hij liet de Here Jezus sterven voor onze zonden 

aan het kruis. De Here Jezus droeg de straf die wij hadden moeten krijgen. De 

Bijbel zegt: “God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen 

wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8). 

 

De Here Jezus stierf voor zondaars. Hij stierf niet alleen voor jou en mij, maar 

Hij stond ook op uit het graf! Hij leeft nu en heeft alle macht in de hemel en op 

de aarde. Hij wil alle mensen redden, die hun vertrouwen op Hem stellen. 



De volgende Bijbeltekst leert je hoe je een kind van God kunt worden. Lees het 

weer goed en zeg elk woord hardop:  

”Doch allen, die Hem (de Here Jezus Christus) aangenomen hebben, hun 

heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam 

geloven” (Johannes 1:12). 

 

 

 

 

 

 

 

Om een kind van God te worden, moet je allereerst erkennen dat je een zon-

daar bent en je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Je moet dus als 

zondaar naar de Here Jezus gaan en Hem aannemen als je Heiland. Het is 

hetzelfde als een cadeau krijgen. Je kunt dit cadeau gewoon aannemen en 

“dank U wel” zeggen en het cadeau is dan van jou. Maar je moet je realiseren 

dat God aan jou het mooiste cadeau van de wereld heeft gegeven. Hij heeft 

Zijn Zoon aan jou gegeven om jouw Heiland te zijn. Je kunt de Here Jezus 

natuurlijk niet in je handen aannemen, maar je kunt wel aan Hem vragen of Hij 

in je hart wil komen. Als je echt van de Here Jezus houdt, dan wil je dat Hij in 

je hart komt wonen. 

 

Wat gebeurt er eigenlijk als je de Here Jezus in je hart aanneemt?  Op dat 

moment wordt Hij jouw Heiland en dan ben je van Hem. God vergeeft dan al je 

zonden en dan word je Zijn kind. Je hebt dan eeuwig leven. Als je dus gelooft 

dat de Here Jezus stierf voor jouw zonden, dan heb je dus eeuwig leven. Ben je 

bereid om een keuze te maken? Wil je de weg kiezen die naar de hemel leidt? 

Als je deze keuze wilt maken, dan kun je nu de Here Jezus als je Heiland 

aannemen. Omdat dit iets heel persoonlijks is tussen jou en de Here Jezus, kun 

je het beste een stil plekje opzoeken waar je alleen kunt zijn met Hem. Dat 

stille plekje kun je het beste nu opzoeken. Daarna kun je weer verder lezen. 

 

Nu kun je met de Here Jezus praten. Het gebed hieronder zal je helpen. Zeg 

ieder woord hardop op: 

 

“Here Jezus, ik weet dat ik gezondigd heb en ik heb verdriet dat ik tegen U 

gezondigd heb. Ik geloof dat U de Zoon van God bent en dat U voor mij 

stierf. Ik dank U dat U zoveel van mij houdt. Here Jezus, wilt U in mijn hart 

komen en mij Uw kind maken? Ik neem U nu aan als mijn Heer en Heiland. 

Amen.” 

 



Als je gelooft dat Jezus stierf voor jouw zonden, dan heb je eeuwig leven. De 

Bijbel vertelt ons: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven”(Johannes 3:36) 

Lees dit vers nog eens. Wat betekent “heeft”? Je hebt nu het eeuwige leven! Je 

gelooft in de Here Jezus en je hebt Hem als je Heiland aangenomen. Wat zegt 

deze tekst? Dat je NU eeuwig leven hebt! 

 

     GOD ZEI HET! 

      JEZUS DEED HET! 

IK GELOOF HET! 

     DAT IS DE WAARHEID! 

 

 

Het fijnste dat er is, is een kind van God te zijn. Maar je moet je realiseren dat 

het niet altijd gemakkelijk zal zijn. We zullen veel moeilijkheden hebben op on-

ze reis naar de hemel. Maar we hoeven nooit bang te zijn, want de Here Jezus 

woont in ons hart en Hij belooft ons dat Hij ons nooit zal verlaten. Hij zei: ”Ik 

zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten” (Hebreeën 13:5). 



Vragenblad cursus 1 – Gods Weg 

 

Les 1 – De weg naar de hemel 

 

 

1. Toen we naar onze levensweg keken, zagen we dat deze weg zich in tweeën 

splitste. Welke twee wegen zijn dat? _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. We moeten ________________  welke weg we zullen nemen. 

 

 

3. Johannes 3:16 zegt: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

4. Wat bedoelt God in dit vers met “de wereld”? ________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Wat voor een cadeau wil God aan ons geven? 

____________________________________________________________.  

 In welke Bijbeltekst kun je daarover lezen? 

____________________________________________________________. 

 

 

6. Dat betekent dat Hij de Here Jezus gaf om onze  ___________________ en 

____________________________ te zijn. 

 

 

7. Wat staat er in Johannes 1:12?  ___________________________________ 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 



8. Welke drie stappen moet je nemen om een kind van God te worden? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

9. Wanneer heb je het eeuwige leven? ________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

10. Welke belofte doet de Here Jezus als je Hem aanneemt? Zie Hebreeën 

13:5. ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 


