
DE HEILSORDE: HET GROTE STAPPENPLAN VAN GOD IN JE LEVEN 
 
bijlage bij blok 13 en 14 
 
De heilsorde 
De 5 lessen van blok 13 en de eerste 2 lessen van blok 14 horen bij elkaar. Ze gaan over wat we wel 
noemen de heilsorde. Dat is een wat moeilijke naam voor de weg die God met zijn kinderen gaat. Die 
weg begint al vóór de schepping van de wereld en komt uit bij het eeuwige leven. Op die weg kun je 
verschillende stappen onderscheiden. Het gaat hierbij om vragen als: hoe komt het dat je gaat 
geloven? wat verandert er door het geloof in je leven? houd je het wel vol in je geloof? 
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen. In de bijbehorende lessen wordt het 
allemaal veel breder uitgewerkt. 
Overigens is het goed om te bedenken, dat die stappen niet altijd ná elkaar komen, ook al zit er wel 
een logische volgorde in. Sommige stappen vinden tegelijk plaats. Sommige stappen blijven ook je 
hele leven lang voortduren. 
 
1. Uitverkiezing (les 13.1) 
Al vóór de schepping van de wereld, in de eeuwigheid daarvoor, heeft God een groot, ons onbekend 
aantal mensen, uitgekozen. Deze mensen worden door Hem, in de tijd dat ze op aarde leven, tot 
geloof geroepen en mogen uiteindelijk binnengaan in de hemel. 
 
2.  Roeping (13.2) 
God laat het evangelie verkondigen en roept mensen tot geloof in Christus. 
 
3. Wedergeboorte (13.2) 
De Heilige Geest opent het hart van die mensen die God heeft uitverkoren. Hij gaat een nieuw hart 
geven. Dat is het begin van het nieuwe leven. 
 
4. Geloof (13.3) 
Als je, door het werk van de Geest (die in de wedergeboorte je hart opent) de roeping ook aanneemt, 
kom je tot geloof: je gaat geloven in Christus die als Redder naar je toekomt. 
 
5. Bekering (13.3) 
Wie tot geloof komt, bekeert zich tot God. Het gaat hier om de grote omkeer van je leven: van de 
duisternis, van het ongeloof, naar het licht, naar een leven voor God. 
 
6. Rechtvaardiging (13.4) 
Door het geloof in Christus word je gerechtvaardigd. God spreekt je vrij van de straf, omdat Christus 
die voor je gedragen heeft. Hij stond in jouw plaats voor zijn rechterstoel. 
 
7. Heiliging (13.5) 
Bij de heiliging gaat het erom, dat je nu ook voor God gaat leven, dat je je elke dag bekeert van je 
zonde. De Heilige Geest wil je tot een nieuw mens maken. En door de kracht van de Heilige Geest 
kun je zelf ook steeds meer tegen de zonde strijden en groeien in een leven dat tot eer van God is. 
 
8. Volharding (14.1) 
God geeft aan de mensen die tot geloof gekomen zijn, ook de kracht om tot het einde toe in dat geloof 
te blijven leven. Hij zal er voor zorgen, dat ze ook werkelijk binnengaan in het koninkrijk van de hemel. 
Ook al zijn er nog zoveel dingen die het geloof moeilijk maken, God heeft aan zijn kinderen de 
eindoverwinning beloofd. 
 
9. Verheerlijking (14.2) 
De verheerlijking is de grote finale van het werk dat God door Christus en de Heilige Geest in je leven 
doet: je wordt totaal verlost van alles wat met zonde en dood te maken heeft. Je wordt van binnen en 
van buiten totaal vernieuwd en je mag voor eeuwig bij God leven in een feest dat met geen pen te 
beschrijven is. 
 


