Waarom moest Jezus sterven?

1. Want we zijn allemaal zondaars!
Mark 2:17 Jezus hoo’rde dit en zei tegen hen: ‘Gezo nde mensen hebben geen dokter nodig, maar zie’ken wel;
ik ben niet gekomen om rechtva ardigen te roepen, maar zonda’ars.’
Romeinen 3:10 Zo staat er ook gesch’reven: ‘Er is geen mens rechtva ardig, zelfs niet één,
Matthew 18:11

“Want de Zoo’n des men sen is gek’omen om te redden wat verloren was.”

2. Want er is een prijs voor de zonde!
Matthew 15:18-20 Wat da’arent egen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein.
Want uit het hart k’omen boze ged achten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getui genissen en laster. Dat
maakt een mens onrein, niet eten met onge wassen handen.’
Romeinen 6:23a “Het loon van de zonde is de dood, ……..”
Mark 16:16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Er is een kosten voor de zonde!

3. Omdat Jezus is gestorven en betaalde voor onze zonden aan het
kruis!
Matthew 1:21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun
zonden.’
Romeinen 5:8 Maar God be wees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zon’daars
waren.
John 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn e’nige Zoon heeft ge geven, opdat ied’ereen die in hem
gelooft niet verl’oren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Matthew 18:11

“Want de Zoon des mensen is gekomen om te redden wat verloren was.”

4. Verlossing is een gratis geschenk, niet door goede werken. U moet
Gods woord te geloven, en vertrouwen in Jezus alleen te nemen!
Handelingen 4:12 En de zalig heid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die
onder de mensen gegeven is, door Welken wij moe’ten zalig worden.
Efeziërs 2:8-9 Want uit genade zijt gij zalig ge’worden door het ge loof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, opdat nie mand roeme.
Titus 3:5 Heeft Hij ons zalig ge’maakt, niet uit de werken der rechtva ardigheid, die wij ge’daan hadden, maar
naar Zijn barm hartig’heid, door het bad der weder geboo’rte en vernieu wing des Heiligen Geestes;

5. We moeten ons geloof en vertrouwen in Christus alleen!
Mark 9:23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is moge’lijk voor wie ge looft.’

Mark 1:15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aange’broken, het konink’rijk van God is nabij: kom tot inkeer en
hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Mark 10:15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind open staat voor het kon’inkrijk van God, zal er zeker niet
binnen’gaan.’
.
Romeinen 10:9,10,13 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond
belijdt, zult u worden gered. want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

Alleen Zet uw geloof in Christus!
Als jij in het reine wil komen met God is hier een simpel voorbeeld van een gebed dat je kunt
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 heeft voor 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 geloof in Hem vergeven kon
worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor Verlossing. Dank
U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van ee’uwig leven! Amen!”
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