
Gasch Ishx Restal heil in I Johannes 
 

Inleiding 
 
I Johannes 5:13  Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, 
dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. 
  
1. Want we zijn allemaal zondaars!  
 
I Johannes 5:16-17  Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden 
en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den do’od. Er is een zonde tot den 
do’od; vo’or dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden.  Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot 
den do’od. 
 
1 Johannes 3:6  Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die he’eft Hem niet 
gezien, en he’eft Hem niet gekend. 
 

 

Wij zijn allemaal zondaars! 
 
2.   Er is een prijs voor uw zonden! 
 
I Johannes 5:19   Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
 
I Johannes 5:12  Die den Zo’on he’eft, die he’eft het leven; die den Zo’on van God niet he’eft, die he’eft het 
leven niet. 
 
1 Johannes 3:15  Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een do’odslager; en gij we’et, dat geen do’odslager het 
eeuwige leven he’eft in zich blijvende. 
  
3.   Jezus stierf en betaald voor onze zonden aan het kruis! 



1 Johannes 4:10   Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, ma’ar dat Hij ons lief he’eft gehad, en 
Zijn Zo’on gezonden heeft tot een verzoening vo’or onze zonden. 
 

 

Christus stierf voor zondaren! 
 
1 Johannes 4:2-3   Hieraan kent gij den Ge’est van God: alle ge’est, die belijdt, dat Jezus Christus in het vle’es 
gekomen is, die is uit God;  En alle ge’est, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vle’es gekomen is, die is uit 
God niet; ma’ar dit is de ge’est van den antichrist, welken ge’est gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede 
in de wereld. 
  
I Johannes 5:11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve 
leven is in Zijn Zo’on. 
  
4. We moeten ons geloof en vertrouwen alleen gezet in Christus! 
 
I Johannes 5:14-15   En dit is de vrijmoe digheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden na’ar Zijn wil, 
Hij ons verho’ort.  En indien wij weten, dat Hij ons verho’ort, wat wij o’ok bidden, zo weten wij, dat wij de 
beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 
 



 

Als jij in het reine wil ko’men met God is hier een simpel vo’orbeeld van een gebed dat je krunt 
bidden. Onthoud, het opzeggen van dit gebed of elk ander gebed alleen zal je niet redden. Het 
is alleen het vertrouwen in Christus dat je kan redden van jouw zonde. Dit gebed is gewoon 
een manier om aan God jouw vertrouwen in Hem te uiten en Hem te bedanken dat Hij 
gezorgd he’eft vo’or jouw verlossing.  
 

 
“God, 
 
 ik weet dat ik gezondigd heb tegen U en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus 
Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door gelo’of in Hem vergeven kon 
worden. Ik wend mij af van mijn zonde en pla’ats mijn vertrouwen in U vo’or Verlossing. 
Dank U vo’or Uw wonderba’arlijke genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! 
Amen!” 
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