
Beste heer, mevrouw ,

Hierbij ontvangt u een proefles van de digitale versie van de cursus De Fontein des Levens 

van John Flavel. We hopen dat u met het inzien of maken van deze les tot de beslissing komt 

om de cursus te gaan doen.

Als u nog vragen hebt, stel ze gerust.

U kunt zich voor de cursus opgeven door middel van onderstaande bon.

U kunt uw gegevens ook mailen naar  info@cursussenoudvaders.nl

 

Cursussen Oudvaders,

Reijerskoop 251,

2771 BK  Boskoop.

tel.  0172-532796

Met vriendelijke groet,

 J. van de Velde. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bestelbon

naam:  ………………………………………………………

adres: ………………………………………………………

postcode: …………… plaats: ………………………….     

E-mail    ………………………..@................

tel: ………………………………………..   

     

Graag neem ik digitaal / schriftelijk deel aan de cursus De Fontein des Levens van John Flavel.

Ik stort het betreffende bedrag  €..,..  (digitaal) of € …,..   (schriftelijk) op
IBAN .nr: NL47INGB0675632498 t.n.v. J. van de Velde, Boskoop.

mailto:info@cursussenoudvaders.


Proefles
DE FONTEIN DES LEVENS

Over de verwerving van het heil

door John Flavel

naam:

Adres:

woonplaats:

e-mail

Hoofdstuk  1

Een uitnemend onderwerp

‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten 
onder u dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’, 1 

Korinthe 2:2

1 Wat is het voornemen van Paulus?

Antw.

9

2 De zin van de woorden, daarin wordt over drie dingen nagedacht. Kunt u die in het kort 
in drie punten samen vatten?

 Antw.

10

3 Wat is de leerstelling?

Antw.

10



4 Waar gaat het om wat is het merg en de kern van de hele Schrift?

Antw.

11

5 Waartoe is de fundamentele kennis nodig?

Antw.

11

6 Is er geloof zonder kennis?

Antw.

12

7 De kennis van Christus is de grondslag van ….?

Antw.

12

8 Hoeveel of hoe groot is de kennis van Christus?

Antw.

13

9 Wat geven de waarheden en de vertroostende kennis van Christus?

Antw.

13

10 Wat zegt de kennis van de wereld over Hem, en wat zegt een christen met Bijbelkennis 
over Hem?

Antw.

14

11 Hoe ontvangen christenen kennis van Christus?

Antw.

14

12 Wat is absoluut noodzakelijk en waar moeten we naar begerig zijn? 15



Antw.

13 Hoeveel kennis zouden we kunnen hebben, en wat hebben we dan weinig?

Antw.

15

14 Wat zijn de vereisten voor een dienaar van het Woord?

Antw.

15/16

15 Waar moeten we ons op toeleggen in het beschouwen van Christus?

Antw.

16

16 Welke vruchten zijn er in Christus te vinden voor zoekers?

Antw.

16

17 Wat is onze plicht als vrienden van de bruidegom?

Antw.

17

18 Waardoor alleen zal een mens behouden worden?

Antw.

17

18

19 Hoe kunnen wij ook Christus verwerpen?

Antw.

18

20 Mogen we tevreden gaan rusten in de kennis van Christus?

Antw.

19



Hoofdstuk  2

De oorspronkelijke heerlijkheid van Christus.

‘Toen was Ik een voedsterling bij Hem en Ik was dagelijks Zijn vermakingen,

 te allen tijde voor Zijn aangezicht spelende’, Spreuken 8:30.

21 De eeuwige vreugde die de Vader en de Zoon hadden was tweevoudig. Wat was ten 
eerste en wat ten tweede?

 Antw.

20

22 De wederzijdse vreugde van de Vader en de Zoon met en in elkaar verklaart de 
schrijver in drie delen. Kunt u hier in het kort wat van weergeven?

 Antw.

20/21

23 Wilt u de leerstelling overschrijven?

Antw.

21

24 Wat zegt Paulus van Hem in Filip. 2:6 en wat staat in Joh. 17:5?

Antw.

22

25 Laten we nu eens zien wat Christus niet was voor Zijn menswording?

Antw.

22

26 Waardoor werd Christus in de schoot nooit gekweld?

Antw.

22/23



27 Voor wie heeft Christus dit ondergaan en was dit nieuw voor Hem?

Antw.

23

28 Wat kunt u zeggen over de staat waarin Jezus was met God de Vader?

Antw.

23/24

29 Hoe rein en zuiver is de Bron waaruit de liefde stroomt  vanuit de Vader en de Zoon 
jegens elkaar?

Antw.

24

30 De liefde tussen schepselen kan groot zijn, is deze te vergelijken met de liefde tussen 
God de Vader en de Zoon?

 Antw.

25

31 Hoe is het met de liefde van een schepsel tot God en Christus?

Antw.

25


