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

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

 

Matteüs 7:21. 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal 

het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de 

wil van mijn hemelse Vader. 

Marcus 10:24-27. 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. 

Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk 

om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker 

voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een 

rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze 

nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog 

gered worden?’ 27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat 

onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 

Efeziërs 2:8-10. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij 

uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van 

God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop 

laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: 

in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden 

die God heeft voorbereid. 

Matteüs 7:21. 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal 

het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de 

wil van mijn hemelse Vader. 

Johannes 6:27-29. 27 U moet geen moeite doen voor voedsel dat 

vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de 

Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die 

volmacht gegeven.’ 28 Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen 

we wat God wil?’ 29 ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die 

hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus. 

Matteüs 7:24-27. 24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar 

handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn 

huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de 

bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle 

kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op 

een rots. 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar 

handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn 

huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de 

bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten 

op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een 

ruïne over.’ 

Lucas 6:46-49. 46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, 

maar doen jullie niet wat ik zeg? 47 Ik zal jullie vertellen op wie 

degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar 

handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een 

diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een 

overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het 

stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49 Wie wel naar 

mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die 

een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen 

het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’ 

Jakobus 2:17,22. 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet 

daadwerkelijk bewijst, is het dood. 

22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het 

geloof vervolmaakt wordt door daden. 

Johannes 14:21,23. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, 

heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij 

ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich 

houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn 

Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 

Hebreeën 10:35-36. 35 Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult 

er ruim voor worden beloond. 36 Blijf juist volharden, want als u de 

wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. 

1 Johannes 3:22. 22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, 

omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. 

Matteüs 28:18-20. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en 

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat 
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 

houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 

voltooiing van deze wereld.’ 

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

geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en 

wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

B. Hoe maak je toepassingen van bijbelse waarheden? 

Matteüs 24:35. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 

woorden zullen nooit verdwijnen. 

Titus 1:2. 2 die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet 

liegt, vóór alle tijden heeft beloofd. 

Johannes 17:17. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de 

waarheid. 

1 Korintiërs 15:29. 29 Wat denken zij die zich voor de doden laten 

dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, 

waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen? 

Matteüs 10:37. 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van 

mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter 

dan van mij, is mij niet waard. 

Lucas 14:26 HSV. 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 uiteengezet hoe God zelf het 

plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn 

naam vereert. 15 Dat stemt overeen met de woorden van de 

profeten; er staat immers geschreven: 16  “Dan keer ik terug op mijn 

schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het 

puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, 17-
18  zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, 

evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt 

de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.” 

Amos 9:11-12. 11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, 

ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het 

in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen 

wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens 

toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal. 

Exodus 20:15..15 Steel niet. 
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C. Hoe maak je een persoonlijke toepassing?  

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

houd in je hart mijn richtlijnen vast.  

2 Ze vermeerderen de dagen van je leven,  

geven je vele jaren van geluk. 

Spreuken 3:3-4. 3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,  

wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.  

4 God en de mensen zullen je genegen zijn  

en je zult waardering ondervinden. 

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

steun niet op eigen inzicht.  

6 Denk aan hem bij alles wat je doet,  

dan baant hij voor jou de weg. 

Spreuken 3:7-8. 7 Wees niet eigenzinnig,  

maar heb ontzag voor de HEER  

en ga het kwaad uit de weg.  

8 Het zal je sterken als een medicijn,  

het verkwikt je lichaam. 

Spreuken 3:9-10. 9 Eer de HEER met al je rijkdom,  

met het beste van de oogst.  

10 Graan zal je voorraadschuren vullen,  

je kuipen lopen over van wijn. 

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

steun niet op eigen inzicht.  

6 Denk aan hem bij alles wat je doet,  

dan baant hij voor jou de weg. 

 


