
Inleiding 
 

Hoi jij daar, 
 
Gezellig dat ook jij dit jaar mee gaat op gezinskamp! Misschien ben je wel voor het 
eerst, misschien kom je al voor de zoveelste keer. We hopen in elk geval dat jullie 
er veel zin in hebben! Wij, de medewerkers, hebben er al in elk geval zin in en 
hebben er zin in om te gaan beginnen. 
 
Bijbelstudies 
Voor je ligt het Bijbelstudieboekje voor het gezinskamp 2011. Naast allerlei 
ontspannende dingen die we op kamp doen, besteden we ook graag aandacht aan 
de Bijbel. Dat is eigenlijk de basis voor dit kamp. We hopen dat dit ook de basis 
voor jouw leven mag zijn.  
Kijk het Bijbelstudieboekje vast een keer door.  
 
Voorbereiden 
We willen je vragen om de Bijbelgedeeltes en Bijbelstudies thuis alvast een keer te 
lezen. Bij elk Bijbelgedeelte hebben we vragen gesteld. We zouden het leuk en fijn 
vinden als je sommige (of alle) vragen alvast beantwoordt. 
 
Verder willen we je het volgende vragen: 

- Als je een muziekinstrument bespeelt, wil je dit dan meenemen? We vinden 
het fijn om samen muziek maken. 

- Wil je ook alvast bidden of het een gezegend kamp mag worden? 
 
We hopen op een gezegend kamp en tot snel! 
Hartelijke groet, 
 
Het tienerteam! 
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Overzicht van de week 
 

Dag Dagthema Bijbelgedeelte 

Zondag Christus hét fundament 1 Korinthe 3 : 10 - 15 

Maandag Jij, Gods tempel? 1 Korinthe 3 : 16 – 17 en  
1 Korinthe 6 : 12-20 

Dinsdag Opgeruimd staat netjes! Exodus 12 : 11b – 28 en 
1 Korinthe 5 : 6 - 8 

Woensdag Gaven van de Heilige Geest 1 Korinthe 12 : 1 - 11  

Donderdag Samen een! 1 Korinthe 12 : 12 - 31 

Vrijdag Liefde is de sleutel 1 Korinthe 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betekenis pictogrammen in dit boekje: 
 
 
Pak je Bijbel en zoek het op! 
 
 
Let op! 
 
 
Wat zegt dit over God? 
 
 
Wat betekent dit voor de mensen om jou heen?  
 
 
Wat geloof jij hiervan? 
Raakt dit jou? 
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B i j b e l s t u d i e   z o n d a g  

Christus hét fundament 
 

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 3 : 10 - 15  
 
Christus het enige fundament 
10 Overeenkomstig de genade van God 
die mij gegeven is, heb ik als een wijs 
bouwmeester het fundament gelegd en 
een ander bouwt daarop. Ieder dient er 
echter op toe te zien hoe hij daarop 
bouwt. 
11 Want niemand kan een ander 
fundament leggen dan wat gelegd is, dat 
is Jezus Christus. 
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt 
met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi 
of stro,  

13 ieders werk zal openbaar worden. De 
dag zal het namelijk duidelijk maken, 
omdat die in vuur verschijnt. En hoe 
ieders werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Als iemand werk dat hij op het 
fundament gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij loon ontvangen.  
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij 
schade lijden. Hijzelf echter zal 
behouden worden, maar wel zo: als door 
vuur heen. 

 

Aantekeningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Uitleg 
Het gedeelte waar we vanmorgen over nadenken is onderdeel van een lange brief. Paulus 
heeft deze brief geschreven, omdat er in de gemeente verdeeldheid en ruzie was 
gekomen. En hij heeft een oplossing voor het probleem: de wijsheid van de Heere God. 
Paulus gaat in het gedeelte van vandaag het beeld van een fundament gebruiken. Hij zegt: 
het fundament waarop wij gebouwd zijn, is Jezus Christus.  
 

Vragen 
1. Lees vers 10 nog eens een keer.  
 
a. Wie is „ik‟? 
______________________________________________________________________________ 
 
 b. Er wordt gesproken over een fundament. Waar verwijst dat naar? 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Paulus gebruikt het beeld van een bouwwerk en heeft het dan vooral over het 
fundament. Om het beeld te kunnen begrijpen is het belangrijk dat we bedenken wat een 
fundament is en waarom we een fundament nodig hebben. Kijk eens goed naar het plaatje 
en gebruik dit bij het verzinnen van je antwoord.  
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a. Wat is een fundament? 
______________________________________________________________________________ 
 
b. Waarom is een fundament nodig? 
 

 
c. Paulus zegt dat Jezus hét fundament is. Beschrijf in eigen woorden wat dat betekent en 
gebruik daarvoor de informatie die je in de vragen a en b hebt gevonden (je kunt hierbij 
als extra informatie 1 Petrus 2 vers 1-8, Handelingen 4 vers 11-12 en Efeze 2: 19-22 lezen). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d. In de Bijbel wordt vaker gesproken over een fundament. Dit staat bijvoorbeeld in 
Mattheus 7:24-29. Vertel wat we uit dat verhaal kunnen leren. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. In de verzen 12 tot en met 15 gaat Paulus uitleggen dat er op dit fundament gebouwd 
kan worden. Eerst wijst hij er dus op dat er maar één echt fundament is, daarna legt hij 
uit dat er wel op verschillende manieren op gebouwd kan worden. 
 
a. In vers 12 noemt Paulus een paar materialen waarmee we kunnen bouwen. Wat zijn de 
verschillen?  
 

Goud, zilver, edelstenen Hout, stro en hooi 
  

 
b. In vers 13 wordt er gesproken over „vuur wat beproefd‟. Vuur is er niet alleen om dingen 
te verbranden, maar ook om dingen nog mooier of beter te maken. Zo is dat bijvoorbeeld 
met goud. Door vuur worden alle vieze dingen eruit gehaald, waarna het gebruikt kan 
worden voor het maken van sieraden bijvoorbeeld. In vers 13 staat dat het vuur „het werk 
van iedereen zal beproeven‟. Wat zou daarmee bedoeld worden? En wanneer zal dit zijn? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/FunderingStaal.png


 
5 

c. In vers 14 wordt gesproken over „loon‟. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? (Denk 
ook aan Lukas 19 vers 11-27)?  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Nu we hebben gekeken naar de betekenis van dit Bijbelgedeelte, kunnen we gaan kijken 
wat we hier voor ons eigen leven uit kunnen leren. 
 
a. Het gaat hier over het fundament van ons leven. Op welk fundament is jouw leven 
gebouwd?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Hoe belangrijk is een het voor jou om op hét fundament Christus gebouwd te zijn? 
Waaruit blijkt het dat je het belangrijk vind? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c. Op een fundament wordt gebouwd. Wat bouw jij? Hoe bouw je? Met welke materialen 
bouw je? Hoe zou je graag willen dat het gebouw er uit zal zien? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d. Noem een paar punten waarvoor we kunnen bidden naar aanleiding van dit 
tekstgedeelte. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
e. Als je dit gedeelte leest en er over nadenkt, zijn er dan dingen in je leven die moeten 
veranderen? Welke punten? Hoe kun je hier aan werken? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
f. Wat is voor jou de belangrijkste les van deze Bijbelstudie? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Stellingen 
- Ik kan zelf het fundament niet leggen, ik moet afwachten of ik dat fundament krijg. 
- Het gaat om het fundament, wat je op dat fundament bouwt maakt niet echt uit. 
- We kunnen wel bouwen op het fundament, maar of we goed bouwen zullen we 

nooit weten, dat zal pas blijken als we sterven of op de oordeelsdag. 
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B i j b e l s t u d i e   m a a n d a g 

Jij, Gods tempel? 
 

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 3 : 16 - 17 en 1 Korinthe 6 : 12 - 20 
 
1 Korinthe 3 : 16 - 17 
16 Weet u niet dat u Gods tempel bent 
en dat de Geest van God in u woont? 
17 Als iemand de tempel van God te 
gronde richt, zal God hem te gronde 

richten, want de tempel van God is 
heilig, en deze tempel bent u. 

 
1 Korinthe 6 : 12 – 20 Het lichaam een tempel 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar 
niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen 
zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet 
onder de macht van ook maar iets laten 
brengen.  
13 Het voedsel is voor de buik en de buik 
voor het voedsel, maar God zal zowel het 
één als het ander tenietdoen. Het 
lichaam is echter niet voor de hoererij, 
maar voor de Heere en de Heere voor het 
lichaam.  
14 En God heeft niet alleen de Heere 
opgewekt, maar zal ook ons opwekken 
door Zijn kracht.  
15 Weet u niet dat uw lichamen leden 
zijn van Christus? Zal ik dan de leden van 
Christus nemen en die maken tot leden 
van een hoer? Volstrekt niet!  

16 Of weet u niet dat wie zich met een 
hoer verenigt, één lichaam met haar is? 
Want die twee, zegt Hij, zullen tot één 
vlees zijn.  
17 Wie zich echter met de Heere 
verenigt, is één geest met Hem.  
18 Vlucht weg van de hoererij. Elke 
zonde die een mens doet, blijft buiten 
het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, 
zondigt tegen zijn eigen lichaam.  
19 Of weet u niet, dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest, Die in u is 
en Die u van God hebt ontvangen, en dat 
u niet van uzelf bent?  
20 U bent immers duur gekocht. 
Verheerlijk daarom God in uw lichaam en 
in uw geest, die van God zijn. 

 

Aantekeningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uitleg 
Vandaag gaat de Bijbelstudie over: “ Jij, Gods 
tempel”? 
In 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 en ook in 1 
Korinthe 6 schrijft Paulus aan de gemeente dat 
zij een tempel van God zijn. Gods tempel… Wat 
wordt daarmee bedoeld? 
Daarvoor moeten we in het Oude Testament 
zijn. In Exodus 26 en 27 vind je een beschrijving 
van de tabernakel en in 1 Koningen 6 en 7 over 
de bouw van de tempel. De tempel bestond uit 
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een voorhof, het heilige en het heilige der heilige. 
In het heilige stond;   Het altaar; 
     De kandelaar; 
     De tafel met de toonbroden. 
In het heilige der heilige; De ark, met in de ark de wet en op de ark het 

verzoendeksel. 
 
Wat symboliseerde dit alles? 
Allereerst de aanwezigheid van God bij Zijn volk. Maar ook dat Israël een zondig  
volk was dat verzoening nodig had. Daar wees de hele offerdienst in het Oude  
Testament naar heen. In de tempel stond de ark met de Cherubs. In de ark lag de 
wet. De wet zegt ons: “doe dat en je zult leven”. Die wet zegt ons hoe we 
moeten leven. Die wet laat ons ook zien dat we zondigen. Die wet zegt daarop:  
“Vervloekt”. Maar dan gaat er een verzoendeksel over die wet. Het offer van de  
Heere Jezus verzoent alle zonden. Dat gebeurde allemaal in de tempeldienst. 
Dat gebeurt ook als je een tempel van de Heilige Geest bent. 
 
 
 
 
 

Vragen 
 
1. Als je dit Bijbelgedeelte leest (bijvoorbeeld in je stille tijd), heb je dan nog dingen die 
je niet begrijpt? Zet een kruisje bij 1 of 2 teksten die je moeilijk vindt. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Lees 1 Korinthe 3 : 16 en 17. Hoe noemt Paulus ons lichaam als we Gods Geest bezitten? 
______________________________________________________________________________ 
 
3. We kunnen Gods tempel, ons lichaam, te gronde richten. Wat wordt hiermee bedoeld? 
(vers 17)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4.  
 
a. Met welke zonden kunnen wij ons lichaam onheilig maken / verontreinigen? Zie ook 1 
Kor 6: 12-20. 

  

  

 
b. Wat moet je doen als je last hebt van zo‟n zonde? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. Lees 1 Korinthe 6 : 12 – 20. Weet jij personen uit de Bijbel die de zonde van hoererij, 
tegen hun eigen lichaam, hebben begaan? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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6. Weet je ook personen uit de Bijbel die juist voor de zonde weggevlucht zijn? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7. Paulus zegt dat alle dingen geoorloofd zijn. Wat bedoelt hij hiermee? Let hierbij ook op 
wat hij er gelijk achteraan zegt in vers 12. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8. Wij mogen God verheerlijken, ook door ons lichaam. Op welke manier kunnen we dat 
doen? Hoe staan jullie in dit opzicht tegenover tatoeages, piercings, roken enz.? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9. 

 
a. In vers 20 staat dat we duur gekocht zijn. Wat wordt hiermee bedoeld? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Hoe weet je of jij ook duur gekocht bent? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10. Staat er een opdracht in dit Bijbelgedeelte waarvoor we God om hulp kunnen bidden? 
(Lees hiervoor nog eens vers 12, 14, 18, 20) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Even ontspanning nodig? 
 
Zoek de volgende woorden: 
 
tempel     altaar    kandelaar   
toonbroden    ark     verzoendeksel 
wet      israel     offerdienst 
tabernakel     gekocht   Heilige Geest 
verheerlijken    lichaam   God 
verenigen    wegvluchten   zonde 
Christus 
  

L O N W L N A L T A A R F  
E F C E E E E I E E O H N  
A F G G S G L K M D G E E  
R E P V K I E A P N O I D  
S R T L E N K N E O P L O  
I D C U D E A D L Z G I R  
S I H C N R N E L M E G B  
V E R H E E R L I J K E N  
H N I T O V E A C O O G O  
D S S E Z S B A H S C E O  
O T T N R E A R A S H E T  
G G U Q E U T K A T T S E  
W C S V V R S O M K X T W 
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B i j b e l s t u d i e   d i n s d a g 

Opgeruimd staat netjes! 
 

Bijbelgedeelte: Exodus 12 : 11b – 28 en 1 Korinthe 5 : 6 -8 
 
Exodus 12 : 11b – 28 Instelling van het Pascha 
11b U moet het met haast eten, het is 
Pascha voor de HEERE. 
12 Want Ik zal in deze nacht door het 
land Egypte trekken en alle 
eerstgeborenen in het land Egypte 
treffen, van de mensen tot het vee. En Ik 
zal aan al de goden van de Egyptenaren 
strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 
13 En het bloed zal u tot een teken zijn 
aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik 
het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er 
zal geen plaag onder u zijn die verderf 
teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal 
treffen. 
14 Deze dag moet voor u een gedenkdag 
worden. U moet hem vieren als een feest 
voor de HEERE. U moet hem vieren als 
een eeuwige verordening, al uw 
generaties door. 
15 Zeven dagen moet u ongezuurde 
broden eten. Meteen op de eerste dag 
moet u het zuurdeeg uit uw huizen 
wegdoen, want ieder die iets gezuurds 
eet, van de eerste tot de zevende dag, 
die persoon moet uit Israël worden 
uitgeroeid. 
16 Op de eerste dag moet er een heilige 
samenkomst zijn, en ook moet u een 
heilige samenkomst hebben op de 
zevende dag. Geen enkel werk mag op 
die dag gedaan worden. Alleen dat wat 
door iedere persoon gegeten wordt, mag 
door u klaargemaakt worden. 
17 Neem dan het feest van de 
ongezuurde broden in acht, want op deze 
zelfde dag zal Ik uw legers uit het land 
Egypte geleid hebben. Daarom moet u 
deze dag in acht nemen als een eeuwige 
verordening, al uw generaties door. 
18 In de eerste maand moet u 
ongezuurde broden eten vanaf de avond 
van de veertiende dag van de maand tot 
de avond van de eenentwintigste dag van 
de maand. 
19 Zeven dagen lang mag in uw huizen 
geen zuurdeeg gevonden worden, want 

ieder die iets gezuurds zal eten, die 
persoon moet uit de gemeenschap van 
Israël uitgeroeid worden, of hij nu een 
vreemdeling is of een ingezetene van het 
land. 
20 U mag niets eten wat gezuurd is. In al 
uw woongebieden moet u ongezuurde 
broden eten. 
21 Toen riep Mozes al de oudsten van 
Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, 
en neem voor uzelf kleinvee voor uw 
gezinnen, en slacht het paaslam. 
22 Neem dan een bosje hysop en doop het 
in het bloed dat in een schaal is, en strijk 
van het bloed dat in de schaal is, op de 
bovendorpel en op de beide deurposten. 
Maar wat u betreft, niemand mag de 
deur van zijn huis uitgaan, tot de 
volgende morgen. 
23 Want de HEERE zal het land 
doortrekken om Egypte te treffen, maar 
als Hij het bloed zal zien op de 
bovendorpel en op de beide deurposten, 
dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en 
de verderver niet toestaan om uw huizen 
binnen te komen om u te treffen. 
24 Houd dit als verordening voor u en uw 
kinderen, tot in eeuwigheid. 
25 En het zal gebeuren, als u in het land 
komt dat de HEERE u geven zal, zoals Hij 
gesproken heeft, dan moet u deze dienst 
in acht nemen. 
26 En het zal gebeuren, als uw kinderen 
tegen u zullen zeggen: Wat betekent 
deze dienst voor u? 
27 dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-
offer voor de HEERE, Die in Egypte de 
huizen van de Israëlieten voorbijging, 
toen Hij de Egyptenaren trof en onze 
huizen bevrijdde. Toen knielde het volk 
en boog zich neer. 
28 De Israëlieten gingen weg en deden 
zoals de HEERE Mozes en Aäron geboden 
had, zo deden zij. 
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1 Korinthe 5 : 6 - 8 
6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat 
een klein beetje zuurdeeg het hele deeg 
doorzuurt? 
7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, 
opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent 
immers ongezuurd, want ook ons Paaslam 
is voor ons geslacht: Christus. 

8 Laten wij dus  feestvieren, niet met 
oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van 
slechtheid en boosaardigheid, maar met 
ongezuurde broden van oprechtheid en 
waarheid. 

 

Aantekeningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uitleg 
De viering van het Pascha (herdenking van de bevrijding van het volk Israel uit Egypte) 
wordt gevolgd door het feest van de ongezuurde broden. Zeven dagen lang mag men geen 
gezuurd brood eten en geen zuurdeeg in huis hebben.  
Voor ongezuurde broden wordt in de grondtaal een woord gebruikt wat „zuigen‟ of 
„zoetigheden‟ betekent. Dit kan erop wijzen dat de ongezuurde koeken als uitgezogen zijn, 
zonder sap en dan wijst het zuurdeeg op het beeld van onreinheid en bederf. Het 
gezuiverd zijn van het zuurdeeg wijst echt op reinheid en verzoening. De ongezuurde 
broden werden gegeten met bittere kruiden, dit wijst op de bittere verdrukkingen in 
Egypte en de moeiten die het aardse leven aan Gods kinderen biedt.  
 
De instelling van deze feesten ziet op Christus, Die ons bevrijd heeft van de heersende 
macht van de zonde en duivel, zodat wij voortaan niet meer in zonde zouden leven.  
Het Pascha wijst op de rechtvaardiging, het feest van de ongezuurde broden wijst op de 
heiliging.  
 
 

Vragen 
 
1. Deze a. en b. vraag zijn algemene vragen om erin te komen en ook de context te 
begrijpen. 
 
a. Vers 1-11a (dit gedeelte hebben we niet gelezen). Wat hoort bij wat? 

Lam 
 

 Christus is rein 

Mannetjes lam van 1 jaar oud Christus komt 4 dagen voor de 
kruisiging Jeruzalem binnen 

Volkomen lam 
 

Het lijden van de Heere Jezus 

Lam werd 4 dagen van tevoren 
afgezonderd 

Christus 

Lam moest geslacht worden 
 

Christus leed door heel het 
Joodse volk 

Lam door hele volk geslacht Christus in de bloei van zijn 
leven 

De bot van het lam mocht 
gebroken worden 

Christus benen werden niet 
gebroken 
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b. Vers 11b t/m 28 en 1 Korinthe 5: 6 t/m 8. Welke woorden komen veel voor in dit 
gedeelte? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Lees vers 11b. De Israëlieten moesten op de avond voor het Pascha met haast alles 
opeten.  
 
a. Wat betekent het Hebreeuwse woord „Pesach‟?  
______________________________________________________________________________ 
 
b. Waarom zou het met haast zijn denk je? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c. Wat betekent het als je al het gezuurde brood opeet? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Lees de verzen 14 tot en met 20. Nadat de Israëlieten Pascha hadden gevierd, vierden 
zij het feest van de ongezuurde broden.  
 
a. Wat is zuurdeeg eigenlijk?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Waar is zuurdeeg een beeld van?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c. In vers 15 staat dat ze het zuurdeeg uit hun huis weg moesten doen. Waarom moest dat 
hele huis gereinigd worden? Welke invloed heeft zuurdeeg dus? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Stellingen 
“Als ik naar mijn leven kijk, moet ik nog oude zonden weg doen.” 
“Als mijn huis schoon is, merken anderen dit.” 
 
4. Lees vers 22 tot en met 24. 
 
a. Wat is hysop? En waar komt het in de Bijbel & berijmde psalmen nog meer voor? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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b. Waar moet het bloed gestreken worden? Waarom bijvoorbeeld niet aan de binnenkant of 
op de drempel? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c. Waar is het bloed een beeld van? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d. Is dit bloed van de Heere Jezus al aan de wanden van jouw hart gesmeerd? En wat 
betekent dat dan? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. Lees 1 Korinthe 5 : 6 – 8. 
 
a. Stelling: Als je ziet dat de Heere Jezus uit liefde voor zondaren aan het kruis heeft 
gehangen, dan moet je uit dankbaarheid wel opruiming houden in je huis en hart! 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Vers brood dat we in Nederland kopen is luchtig, ruikt lekker en is erg smaakvol. Dit 
komt onder andere door het gist. Door het gist is het gaan rijzen. Maar in dit verse brood 
zit een ingrediënt dat oud is, namelijk het gist (en gist stinkt). Een ongezuurd brood ziet er 
anders uit, het is veel platter en veel mensen vinden het niet zo lekker en aantrekkelijk. 
Maar dit brood is wel rein! Vergelijk dit eens met jouw leven! Wat is beter „brood‟? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Leuke verwerking 
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Vele gaven, één Geest  
1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, 
broeders, wil ik niet dat u onwetend 
bent.  
2 U weet dat u heidenen was, 
weggetrokken naar de stomme afgoden. 
Zo liet u zich meevoeren.  
3 Daarom maak ik u bekend dat niemand 
die door de Geest van God spreekt, zegt: 
Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand 
zeggen: Jezus is Heere, dan door de 
Heilige Geest.  
4 Er is verscheidenheid van genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest.  
5 Er is verscheidenheid van bedieningen, 
en het is dezelfde Heere.  
6 Er is verscheidenheid van werkingen, 
maar het is dezelfde God, Die alles in 
allen werkt.  

 

7 Aan ieder echter wordt de openbaring 
van de Geest gegeven tot wat nuttig is 
voor de ander.  
8 Want aan de één wordt door de Geest 
een woord van wijsheid gegeven en aan 
de ander een woord van kennis, door 
dezelfde Geest;  
9 en aan een ander geloof, door dezelfde 
Geest, en aan een ander genadegaven van 
genezingen, door dezelfde Geest;  
10 en aan een ander werkingen van 
krachten, en aan een ander profetie, en 
aan een ander het onderscheiden van 
geesten, en aan een ander allerlei talen1, 
en aan een ander uitleg van talen.  
11 Al deze dingen echter werkt één en 
dezelfde Geest, Die aan ieder 
afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 

 

B i j b e l s t u d i e   w o e n s d a g  

Gaven van de Heilige Geest! 
 

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 12 : 1 - 11 

 
 

Aantekeningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Uitleg 
Het onderwijs van 1 Korinthe 12 over de Heilige Geest en Zijn werk is samen te vatten in 
twee kernwoorden: 
- eenheid (dat wat ons samen bindt) 
- verschil (verscheidenheid, dat waarin we uniek zijn) 
Je kunt deze combinatie vergelijken met een gezin. Alle kinderen zijn door een bloedband 
verbonden en voort gekomen uit dezelfde vader en moeder. Zo zijn wij ook allen gered 
door hetzelfde bloed van Jezus (als we in Hem geloven). Ook woont in ons allen dezelfde 
Geest van God. Zoals alle kinderen in een gezin (ondanks de bloedband) volstrekt uniek 
zijn, zo is dat ook in Gods koninkrijk het geval. Het gebeurt dat aardse machthebbers de 
verschillen tussen hun onderdanen als lastig ervaren en daarom overgaan tot inperking, om 
zodoende overzicht te houden. Onze almachtige Koning streeft er echter naar om onze 
unieke kwaliteiten te benutten en ons tot ons recht te laten komen. 
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Vragen 
 
1. Lees vers 1 tot en met 3. 
 
a. Wie is de belangrijkste Persoon waar Paulus de mensen in Korinthe iets over wil leren 
met dit gedeelte?  
______________________________________________________________________________ 
 
b. Waarom gaat Paulus hier iets vertellen aan de mensen in Korinthe over de gaven van de 
Geest? (Haal je antwoord uit vers 1 en 2) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. In vers 3 maakt Paulus duidelijk wat de Heilige Geest doet. Vertel eens in eigen 
woorden wat hij in vers 3 door wil geven. (Denk in je antwoord aan de manier waarop je 
naar Jezus kan kijken en wat de Heilige Geest hierin wil doen.) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Als je in de Heere Jezus gelooft, dan ontvang je de Heilige Geest. Ben jij bereid om te 
doen wat de Heilige Geest van je vraagt, zelfs als dat betekent dat jij elke dag iets aardigs 
moet zeggen tegen een onvriendelijk iemand?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. Lees vers 4 tot en met 6. Schrijf hieronder eens de verschillen en overeenkomsten op uit 
de verzen 4 t/m 6. 
 

Verschillen Overeenkomsten 

  

  

  

 

5. Wat is het belangrijkste in de verzen 4 t/m 6? Wat wil Paulus in dit stukje vooral 
duidelijk maken? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Stelling:  
Gaven zijn persoonlijk en zijn niet zozeer nodig om te gebruiken in de gemeente. (lees 
vers 7) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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7. Over welke gaven heeft Paulus het in de verzen 7 tot en met 9? Schrijf ze alle negen op. 
Vergelijk deze eens met de gaven uit Rom. 12:6-8. Hier worden ook zeven gaven genoemd. 
 
Romeinen 12:6-8 
6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:  
7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij 
wie onderwijst, in het onderwijzen;  
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding 
geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.  
 

1 Korinthe 12 Romeinen 12  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
8. Denk / geloof je dat jij één van deze gaven kunt ontvangen? Zo ja, wanneer kun je ze 
ontvangen? Zo nee, hoe komt het dat jij geen gaven kunt ontvangen? (Lees hierbij Rom. 
12: 1-6) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
                                           
9. Ken jij iemand uit je omgeving waarbij één van deze gaven zichtbaar is of zie je bij 
jezelf één van deze gaven terug? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10. Wat is voor jou de belangrijkste les van deze bijbelstudie?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



 
18 

B i j b e l s t u d i e   d o n d e r d a g 

Samen een! 
 

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 12 : 12 - 31 
 
Vele leden, één lichaam 
12 Want zoals het lichaam één is en veel 
leden heeft, en al de leden van dit ene 
lichaam, hoewel het er veel zijn, één 
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 
13 Ook wij allen immers zijn door één 
Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij 
dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van 
één Geest doordrenkt. 
14 Want ook het lichaam bestaat niet uit 
één lid, maar uit vele. 
15 Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen 
hand ben, ben ik niet van het lichaam, is 
hij daarom dan niet van het lichaam? 
16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik 
geen oog ben, ben ik niet van het 
lichaam, is het daarom dan niet van het 
lichaam? 
17 Als het hele lichaam oog was, waar 
zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam 
gehoor was, waar zou de reuk zijn? 
18 Maar nu heeft God de leden, elk van 
hen afzonderlijk, in het lichaam een 
plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 
19 Als zij alle één lid waren, waar zou 
het lichaam zijn? 
20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar 
is er slechts één lichaam. 
21 En het oog kan niet zeggen tegen de 
hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens 
het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie 
niet nodig. 
22 Ja, meer nog, de leden van het 
lichaam die de zwakste schijnen te zijn, 
zijn echter juist zeer noodzakelijk. 

23 En aan de leden van het lichaam die 
wij als minder eervol beschouwen, 
verlenen wij groter eer en onze 
oneerbare leden krijgen een grotere eer. 
24 Onze eerbare leden echter hebben dat 
niet nodig. Maar God heeft het lichaam 
zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat 
tekortkomt, groter eer gaf, 
25 opdat er geen verdeeldheid in het 
lichaam zou zijn, maar de leden voor 
elkaar gelijke zorg zouden dragen. 
26 En als één lid lijdt, lijden alle leden 
mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden 
alle leden zich mee. 
27 Samen bent u namelijk het lichaam 
van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn 
leden. 
28 God nu heeft sommigen in de 
gemeente een plaats gegeven: ten eerste 
apostelen, ten tweede profeten, ten 
derde leraars, vervolgens krachten, 
daarna genadegaven van genezingen, 
vormen van hulpverlening, bestuurlijke 
gaven, allerlei talen. 
29 Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij 
soms allen profeten? Zijn zij soms allen 
leraars? Zijn zij soms allen krachten? 
30 Hebben zij soms allen genadegaven 
van genezingen? Spreken zij soms allen in 
talen? Zijn zij soms allen uitleggers? 
31 Streef dus naar de beste genadegaven. 
En ik wijs u een weg die dit alles nog 
overtreft.

 
 

Aantekeningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Uitleg 
In dit Bijbelgedeelte gebruikt Paulus een beeld. Hij vergelijkt ons lichaam met het lichaam 
van Christus, de christelijke gemeente. Met het „lichaam van Christus‟ wordt bedoeld dat 
de gemeente op aarde het werk van Jezus Christus voortzet. Paulus leert de mensen in dit 
gedeelte dat ze allemaal een taak hebben in de gemeente en hoe ze met elkaar om 
moeten gaan. Mensen die in God geloven zijn allemaal leden van het lichaam, Christus is 
het Hoofd.  
 

 
Vragen 
 
Vers 12, 14-24 
1. Lees vers 12 en vers 14-24. Het lichaam van Christus wordt vergeleken met een 
menselijk lichaam.  
 
a. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Ieder mens heeft zijn eigen plaats, gave en taak in de 
gemeente. Noem eens 5 voorbeelden. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

  
c. In vers 22 wordt gesproken over het „zwakste‟ lid en in vers 
23 over „leden die wij als minder eervol beschouwen‟. Wie zou 
hiermee bedoeld worden? Kun jij iemand uit jouw eigen 
kerkelijke gemeente noemen die jij daarbij zou zetten?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d. Zoek eens op in dit gedeelte wie heeft bepaald of jij een hand of voet bent.  
______________________________________________________________________________ 
 
e. Hoe vind jij het dat er zoveel verschillende leden zijn in het lichaam van Christus? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Lees vers 13.  
 
a. Wie wordt bedoelt met allen? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Zoek in dit vers eens op hoe je lid wordt van dit lichaam? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
c. Achter in Bijbel staat de Heidelbergse Catechismus. Hier wordt meestal op 
zondagmiddag of –avond uit gepreekt. Zoek eens op zondag 27, vraag 74. Wat heeft dit te 
maken met vers 13? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
d. Achter in je Bijbel staat ook het doopformulier. Hierin staat: „Als wij gedoopt worden in 
den Naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig 
sacrament dat Hij in ons wonen, en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-
eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden, en de 
dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der 
uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.‟ 
Wat wordt bedoeld met de doop van de Heilige Geest? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Waarom is de doop met de Heilige Geest nodig? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Lees vers 25 tot en met 30.  
 
a. Er zijn 3 lessen in dit gedeelte te vinden. Zoek ze eens op (1e + 2e in vers 25, 3e in vers 
26). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Stelling: Als de kerk leeg is tijdens een rouwdienst, leeft en lijdt de gemeente niet mee. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4. In vers 28 zie je de verschillende plaatsen die God mensen in de gemeente heeft 
gegeven. Zet tussen de woorden die horen bij de juiste uitleg een streep.  
 

 
Apostelen 

 Mensen die wonderen 
kunnen verrichten in Gods 
Naam  

 
Profeten 

 

 
Diakenen 

 
Leraars 

 

 
Ouderlingen 

 
Krachten 

 

 

Petrus, Johannes,Jacobus 
enz 

 
Genadegaven van 

genezingen 
 

 

Mensen die door de 
bediening van de Heilige 
Geest in tongen spreken 

 
Vormen van hulpverlening 

 

 

Jesaja, Jeremia, Jona en 
Johannes de Doper  

 
Bestuurlijke gaven 

 

 
Dominees  

Allerlei talen 
Mensen die anderen beter 
kunnen maken in Gods 
Naam  

 
5. Lees vers 31. 
  
a. In dit vers wordt jij opgeroepen tot: „streven naar de beste genadegaven‟. Wat wordt 
hiermee bedoeld? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b. Maak de zin eens af:  
 
De beste genadegave vind ik 
______________________________________________________________________________ 
 
De beste genadegave voor mij is 
______________________________________________________________________________ 
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B i j b e l s t u d i e   v r i j d a g 

Liefde is de sleutel 
 

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 13 
 
De uitnemendheid van de liefde 
1 Al zou ik de talen van de mensen en van 
de engelen spreken, maar ik had de 
liefde niet, dan zou ik klinkend koper of 
een schallende cimbaal zijn geworden. 
2 Al zou ik de gave van de profetie 
hebben en alle geheimenissen weten en 
alle kennis bezitten, en al zou ik al het 
geloof hebben zodat ik bergen zou 
verzetten, maar ik had de liefde niet, 
dan was ik niets. 
3 En al zou ik al mijn bezittingen 
uitdelen tot levensonderhoud van de 
armen, en al zou ik mijn lichaam 
overgeven om verbrand te worden, maar 
ik had de liefde niet, het baatte mij 
niets. 
4 De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk, 
de liefde is niet jaloers,   
de liefde pronkt niet, 
zij doet niet gewichtig,  
5 zij handelt niet ongepast,  
zij zoekt niet haar eigenbelang, 
zij denkt geen kwaad, 
6 zij verblijdt zich niet over de 
ongerechtigheid 
maar verheugt zich over de waarheid, 
7 zij bedekt alle dingen, 
zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen,   
zij verdraagt alle dingen. 
8 De liefde vergaat nooit. 
Wat dan profetieën betreft, zij zullen 
tenietgedaan worden, wat talen betreft, 

zij zullen ophouden, wat kennis betreft, 
zij zal tenietgedaan worden. 
 
9 Want wij kennen ten dele, en wij 
profeteren ten dele, 
10 maar wanneer het volmaakte zal 
gekomen zijn, zal wat ten dele is, 
tenietgedaan worden. 
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een 
kind, dacht ik als een kind, overlegde ik 
als een kind. Maar nu ik een man 
geworden ben, heb ik het kinderlijke 
tenietgedaan. 
12 Nu immers kijken wij door middel van 
een spiegel in een raadsel, maar dan 
zullen wij zien van aangezicht tot 
aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan 
zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde 
deze drie, maar de meeste van die is de 
liefde.

 
 

Aantekeningen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Uitleg 
Vandaag mogen we de Bijbelstudies afsluiten met het hoofdstuk over de liefde. Paulus 
heeft de gemeente van Korinthe behoorlijk aangepakt. Hij noemt veel zonden: overspel, 
verdeeldheid, misstanden bij het Avondmaal. “Maar”, zegt Paulus, “als we het niet vanuit 
de liefde doen is het niets dan eigenliefde”. 
Alleen wat uit de liefde van God komt heeft recht van spreken. Daar geeft Paulus een 
aantal voorbeelden van. Zo moet ook jouw leven staan in het teken van de liefde. 
En die liefde komt voort en wordt gevoed uit de liefde van de Heere Jezus. 
“Dat wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig bestaan”. 
 

Vragen 
1. Even een schema maken. Welke eigenschappen horen allemaal bij de liefde en welke 
niet? Zoek ze op in 1 Korinthe 13: 4-7 
 

Bij de liefde hoort: Bij de liefde hoort niet: 
   

  

  

  

  

  

  

 
2a. Wat is het belangrijkste wat een Christen moet hebben?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2b. Welke opdracht zit er in vers 1-3 voor ons?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Wat wil Paulus duidelijk maken in de verzen 1 t/m 3 als het gaat om de goede werken 
die hij noemt?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. In vers 7 staat steeds: “alle dingen”. Houdt dat in dat je alles moet bedekken, geloven, 
hopen, verdragen? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Als je vers 8 en 9 leest zie je dat alles wat wij doen uiteindelijk onvolkomen en te dele 
is. Welk gevoel krijg je hierbij als je dit leest? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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6. Wat gaat God doen met alle onvolmaaktheden van ons als mensen? (vers 10) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7. Wie wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd en spreekt ook veel over de liefde 
in zijn brieven? (Denk aan de discipel die Jezus liefhad) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
8. Als alle mooie en goede dingen die we nu tegen elkaar zeggen en de preken die we 
horen allemaal ten dele zijn, wat zegt dat dan over hoe de hemel zal zijn?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9. Dit hele hoofdstuk gaat over het leven door de liefde. Kun jij concrete voorbeelden 
geven uit je omgeving waarin deze liefde terugziet? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
10. Stelling: Een kind van God reageert altijd vol liefde, omdat Gods liefde in hem of haar 
is. Wat vind jij hiervan? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Nog even ontspannen bezig zijn met dit Bijbelgedeelte.  
Probeer deze rebus eens op te lossen. Succes! 
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