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Studie 47. Bijbelse toepassingen maken  Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus

A. De Bijbel toepassen is: gehoorzaam zijn aan Gods 
Woord! 

 

Matteüs 7:21. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 

binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van 

Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Marcus 10:24-27. 24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn 

woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: 

Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, 

het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat 

een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het 

Koninkrijk van God binnengaat. 26 En zij stonden nog meer 

versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden?  

27 Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, 

maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. 

Efeziërs 2:8-10. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het 

geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, 

opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van 

tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

Matteüs 7:21. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 

binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van 

Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Johannes 6:27-29. 27 Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om 

het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des 

mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.  

28 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de 

werken van God mogen verrichten?  

29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat 

u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. 

Matteüs 7:24-27. 24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort 

en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn 

huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de 
waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat 

huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 

26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met 

een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd 

heeft; 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de 

winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn 

val was groot. 

Lucas 6:46-49. 46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet 

wat Ik zeg? 47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort 

en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan 

een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het 

fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de 

waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want 

het was op de rots gefundeerd. 49 Maar wie ze gehoord en niet 

gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de 

aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, 

stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot. 

Jakobus 2:17,22. 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in 

zichzelf dood.  

22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat 

door de werken het geloof volmaakt is geworden? 

Johannes 14:21,23. 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, 

die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader 

liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal 

hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, 

en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 

Hebreeën 10:35-36. 35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die 

een grote beloning met zich meebrengt. 36 Want u hebt volharding 

nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling 

van de belofte zult verkrijgen. 

1 Johannes 3:22. 22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van 

Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem 

welgevallig is. 

Matteüs 28:18-20. 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en 

zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.19 Ga dan heen, 

onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld. Amen. 

Hebreeën 11:6. 6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te 

behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat 

Hij beloont wie Hem zoeken.

B. Hoe maak je toepassingen van bijbelse waarheden? 

Matteüs 24:35. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar 

Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 

Titus 1:2. 2 in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen 

kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de 

door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, 

Johannes 17:17. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  

Uw woord is de waarheid. 

1 Korintiërs 15:29. 29 Wat zullen anders zij doen die voor de doden 

gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? 

Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? 

Matteüs 10:37. 37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij 

niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet 

waard. 

Lucas 14:26. 26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader 

en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs 

zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. 

Handelingen 15:14-18. 14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen 

naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een 

volk aan te nemen. 15 En hiermee stemmen de woorden van de 

profeten overeen, zoals geschreven staat:  

16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer 

opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal 

hem weer oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de 

Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam 

uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.  

18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.  

Amos 9:11-12. 11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van 

David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is 

afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen 

van oude tijden af; 12  zodat zij de rest van Edom in bezit zullen 

nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 

spreekt de HEERE, Die dit doet. 

Exodus 20:15..15 U zult niet stelen. 
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C. Hoe maak je een persoonlijke toepassing?  

Spreuken 3:1-2. 1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,  

en laat je hart mijn geboden in acht nemen, 
2 want lengte van dagen en jaren van leven  

en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. 

Spreuken 3:3-4. 3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.  

Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, 
4 vind gunst en goed verstand  
in de ogen van God en mens. 

Spreuken 3:5-6. 5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,  

en steun op je eigen inzicht niet. 
6 Ken Hem in al je wegen,  

dan zal Híj je paden rechtmaken. 

Spreuken 3:7-8. 7 Wees niet wijs in je eigen ogen:  

vrees de HEERE en keer je af van het kwade. 
8 Het zal een medicijn zijn voor je navel  

en verfrissing voor je beenderen. 

Spreuken 3:9-10. 9 Vereer de HEERE met je bezit,  

met de eerstelingen van heel je opbrengst, 
10 dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed  

en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. 

Spreuken 3:5-6. 5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,  

en steun op je eigen inzicht niet. 
6 Ken Hem in al je wegen,  

dan zal Híj je paden rechtmaken. 

 


