JONGERENAVOND - Nederlandse Geloofsbelijdenis

Godskennis
Stellingen (via Kahoot)
‘Een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag’
1. God heeft de wereld in 6 dagen van 24 uur geschapen
a. Ja
b. Weten wij niet (Want een dag is bij den Heere als duizend jaren)

‘Welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen’
2. Zonder Gods Woord is het onmogelijk om zalig te worden
a. Ja, sola scriptura (alleen door de schrift)
b. Nee, ook schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld kan tot geloof brengen.

Afbeelding boek ‘bewijs genoeg’, Lee Strobel
3. Wie onderzoekt zal erachter komen dat God werkelijk bestaat
a. Ja, (God is te kennen in oor de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld.)
b. Nee, het is alleen te geloven door het Woord Gods

4.

Uit de natuur kunnen we iets leren over wie God is
a. Nee, dat leert de Heere alleen door het Woord
b. Ja, God gebruikt Zelf voorbeelden uit de natuur om ons te onderwijzen in wie Hij is.

‘gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en
onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval,
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’
5. Wie zo Gods hand gelovig ziet in schepping en onderhouding…
a. Ziet dat het ganse schepsel zucht en ziet uit naar de volkomen verlossing
b. Gaat God loven in al Zijn werken
c. Beide, het een sluit het ander niet uit
Leven als een afgezonderd volk (OT). En Jezus ging naar Zijn gewoonte op de dag des sabbat in de synagoge
6. Uiterlijke kenmerken en het uit gewoonte bijbel lezen, naar de kerk gaan zijn nutteloos
a. Ja, je kunt ook zonder uiterlijke kenmerken gelovig zijn
b. Nee, God kan het uit gewoonte lezen zegenen
c. Nee, God heeft het Zelf geboden en het voorbeeld gegeven.

7.

De rechtvaardige kent het leven van zijn beest;
a. In de manier waarop gesproken en omgegaan wordt met de schepping komt geloof openbaar
b. Nee, waar geloof is niet altijd zichtbaar
c. Geloof komt wel openbaar spraak, gewaad, daad maar kan ook algemene genade zijn

