Het evangelie in de notendop:
Gods liefde

God schiep ons naar zijn eigen beeld (Genesis 1:27) en, om in relatie met Hem,
een volledig leven te ervaren en om voor eeuwig verzekerd te zijn van Zijn
overvloedige liefde voor ons. Jezus zei: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben
in overvloed..”(Johannes 10: 10) om vrede te hebben met God door Jezus
Christus onze Heer.”(Romeinen 5:1) Maar als God dit dan voor ons gepland heeft,
hoe komt het dan dat velen dit niet ervaren?
Het probleem van de mens
God gaf ons een eigen wil en de vrijheid om te kiezen, waarschijnlijk vanwege de
echte liefdesband die God voor ogen stond (en liefde laat zich niet dwingen, maar
impliceert vrijheid). Wij kozen er voor om God niet te gehoorzamen en om onze
eigen weg te gaan. Het is zoals de Bijbel zegt: “..want allen hebben gezondigd en
ontberen de heerlijkheid van God.” (Romeinen 3:23). Door deze
ongehoorzaamheid aan God ontstond een scheiding tussen God en de mens en
was de mens vanaf dat moment ‘geestelijk dood’. “Het loon van de zonde is de
dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze
Heer” (Romeinen 6:23). God is een heilig God die geen zonde kan aanzien of
verdragen, noch door de vingers zien. De zonde van de mens heeft dus een
enorme kloof gecreëerd tussen God en de mens; “uw ongerechtigheden zijn het,
die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht
voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort” (Jesaja 59:2)
Op eigen kracht kunnen we de kloof die ontstaan is niet dichten, alhoewel velen
het door de eeuwen heen wel geprobeerd hebben. Goede werken helpen niet, en
ook niet alle inspanningen die verricht worden vanuit religie of geld of moraal of
filosofie. “Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood
“(Spreuken 14:12).Wij vallen dus door de zonde onder het oordeel van God. In
Johannes 3: 18 staat: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet
gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de
eniggeboren Zoon van God. “de overtreding van één enkel mens heeft ertoe
geleid dat allen werden veroordeeld” (Romeinen 5:18) en het oordeel van God
over de mens zal ook uiteindelijk daadwerkelijk volgen: “Eens moeten mensen
sterven en daarna volgt het oordeel”( Hebreeën 9:27).

Gods oplossing
Jezus Christus is de enige oplossing voor het probleem. Hij stierf aan het kruis en
stond op uit het graf en betaalde met Zijn leven en met Zijn bloed de straf voor
onze zonden en op die manier overbrugde Hij de kloof tussen God en mensen.
"Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen” (1 Petrus 3:18)
“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus” (1 Timoteüs 2:5). “God bewijst zijn liefde aan ons, doordat
Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (Romeinen 5:8) . In
Johannes 5:24 staat: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en
Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het
oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”
Onze reactie
Wij moeten dit gewoon simpelweg geloven en dit ons toe-eigenen. Geloven
betekent vertrouwen en toewijding, erkenning van onze zondige staat voor God,
vertrouwen op de vergeving die er is door Christus en Hem aanvaarden en Hem
de controle over ons leven geven. Eeuwig en overvloedig leven is een gift aan
ons die we alleen maar hoeven aan te nemen.
“Want God had de wereld zo lief dat hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”
(Johannes 3:16)

Is er een reden te bedenken waarom je niet naar God toe zou 'oversteken' om op
die manier zekerheid van eeuwig leven te krijgen?
Hoe kun je een christen worden?
1. Erken dat je een zondaar bent (noodzaak)
2. Wees bereid om je van je zonde af te keren (berouw)
3. Geloof dat Jezus Christus voor jou aan het kruis gestorven is en weer
opgestaan.
4. Nodig Hem door gebed uit om in je leven te komen, zodat Hij de controle over
je leven voortaan kan over nemen door zijn Heilige Geest.
Wat je zou kunnen bidden
Here Jezus, ik weet en erken dat ik een zondaar ben en dat ik uw vergeving nodig
heb. Ik geloof dat u voor mijn zonden gestorven bent. Ik wil mij bekeren en heb
berouw van wat ik U daarmee aangedaan heb. Ik nodig U nu uit om in mijn hart
en mijn leven te komen. Ik wil U vertrouwen en volgen als Heer en redder van
mijn leven. In Uw naam vraag ik U dit. Amen
Gods verzekering van eeuwig leven
Als je dit gebeden hebt en je vertrouwt op de Here Jezus dan zegt de bijbel dat je
er zeker van kunt zijn dat je eeuwig leven hebt. "Ieder die de naam van de Heer
aanroept, zal worden gered.’ (Romeinen 10:13) "Door zijn genade bent u nu
immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een
geschenk van God" (Romeinen 2:8-9). "Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van

God" (1 Johannes 5:12-13)
Opnieuw geboren
Je bent nu 'opnieuw geboren' en 'een kind' van God, zoals dat heet. Jezus zei:
‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk
van God zien.’(Johannes 3:3) "Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal
opnieuw geboren moeten worden". (Johannes 3:7). "Maar allen, die Hem
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden,
hun, die in zijn naam geloven" (Johannes 1:12) "Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw
geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop"(1 Petrus 1:3)
Groeien
Nu je een kind van God geworden bent en nog maar net opnieuw geboren bent is
het zaak om te groeien in je geloof en je relatie met God op te bouwen en te
versterken. God wil namelijk dat je een 'levend' geloof krijgt, zodat je hele leven
ervan doorspekt is. Daarvoor kun je het volgende doen:
1.Bid elke dag tot God. In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan vrijmoedig
met Hem te praten. We mogen God in onze eigen woorden vertellen wat ons
bezighoudt, wat onze verlangens zijn en onze problemen.
2.Lees iedere dag in de Bijbel en bidt ook naar honger voor Gods woord. De Bijbel
– Gods Woord – wordt wel eens het geestelijk voedsel voor de christenen
genoemd. Het is erg belangrijk dat u dagelijks de Bijbel gaat lezen en
bestuderen. Begin bijvoorbeeld met het evangelie zoals dat geschreven is door
Johannes.
3.Zoek contact met andere christenen. Zoek zelf die christenen op. Ga naar een
kerk of geloofsgemeenschap waar Christus centraal staat en Zijn Woord wordt
verkondigd. Neem bijvoorbeeld ook deel aan een Bijbelgespreksgroep in uw
omgeving en/of ga naar gebedsbijeenkomsten (bidstonden).
4.Wees een getuige van Christus in woord en daad. Het is voor andere mensen
belangrijk de verlossende boodschap van het evangelie van Jezus Christus te
horen, maar het is voor onszelf ook net zo belangrijk regelmatig te getuigen van
ons geloof. Het sterkt ons in onze eigen relatie met God. Onze woorden kunnen
echter alleen werkelijke waarde hebben, wanneer ze worden ondersteund door
een christelijke levenswandel.
5.Vertrouw niet op uw gevoel. Wij moeten niet afgaan op onze gevoelens of
emoties. Die kunnen veranderlijk en onbetrouwbaar zijn. We moeten ons
vertrouwen stellen op God die altijd dezelfde blijft en op de beloften van Zijn
Woord. Wij moeten het niet in de eerste plaats hebben van ons gevoel maar van
Gods beloften. Een christen leeft uit geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid
van God Zelf en van Zijn Woord.
De treinillustratie laat het verband zien tussen het feit (God en Zijn Woord),
geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord) en ons gevoel (volgend op geloof
en gehoorzaamheid).

Het treintje rijdt met of zonder de gevoelswagon. Maar het is zinloos te proberen
het treintje door de gevoelswagon te laten trekken. Zo moeten wij als christen
niet in de allereerste plaats afgaan op ons gevoel of emoties, maar ons
vertrouwen stellen in de betrouwbaarheid van God en de beloften van Zijn
Woord.
6.Vertrouw God elk detail van je leven toe en laat je in alles leiden door de
Heilige Geest. Wordt ook vervuld van de Heilige Geest en bidt daar ook voor,
zodat je op die manier steeds meer op Christus kunt gaan lijken. Hierdoor wordt
je ook pas echt gelukkig, omdat je dan bij dicht bij Hem bent die de bron van al
het leven is en in al jouw noden en behoeften kan en wil voorzien. De Heilige
Geest zal je ook de kracht geven om Hem in alles te kunnen volgen en om van
Hem te getuigen.
7.Dank en aanbidt God. Dank voor je behoudenis en blijf beseffen wat Hij voor je
gedaan heeft en doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus,
terwijl je God, de Vader, dankt door Hem. Aanbidt Hem. "Er komt een tijd, en die
tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in
waarheid. De Vader zoekt zulke mensen die Hem zo aanbidden.."

Wanneer we zo leven, zullen we zeker groeien in ons geloof. Dat wil overigens
niet zeggen, dat we nooit meer zullen zondigen, want we blijven te maken
hebben met onze oude zondige natuur. Maar het betekent wel dat we niet meer
per definitie aan de zonde hoeven toe te geven. We hoeven niet meer in zonde te
vallen, maar kunnen door Gods Geest overwinningen boeken. Daar moeten we
ook naar streven door er rekening mee te houden dat we voor de zonde dood zijn
en dat we ons dus ook voor de zonde dood moeten houden (Romeinen 6) .
Zolang we in Hem blijven gaat het goed.
1 Johannes 3:6 zegt: "Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet.." en in vers 9
staat: "Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem.
Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren". In 1 Johannes 5: 18
staat: "Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die
uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. We

kunnen dus duidelijk een overwinningsleven leiden, zoals ook ons doel en ons
streven moet zijn.
Als we toch weer zondigen
-We blijven kind van God
In de eerste plaats is het belangrijk dat we weten dat we kinderen van God
blijven, ook als we zondigen. Jezus Christus zei: “Mijn schapen horen naar mijn
stem en Ik ken ze en zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand
roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan
iets roven uit de hand mijns Vaders”
-Zonde breekt af
Zonde is een vernietigende kracht. Wanneer zonde in ons leven binnensluipt, is
het gevolg: een verstoorde relatie met God; gevoelens van twijfel en onrust,
zelfverwijt en zelfbeklag. Maar: herstel is mogelijk.
-God bouwt op
We moeten zo snel mogelijk afstand nemen van de zonde die in ons leven
binnenkomt, door die in het gebed aan God te belijden. Zo kunnen we Gods liefde
en vergeving blijven ervaren.
Als er dus toch weer zonde is (is niet langer vanzelfsprekendheid!):
- Belijd dan die zonde, d.w.z. erken uw schuld en dank God voor de vergeving
ervan naar Zijn belofte: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid”.
- Als er bij die zonde mensen betrokken zijn geweest, belijd het hun dan ook en
maak het weer met hen in orde.
- Geef u opnieuw over aan de leiding van Jezus Christus. Keer terug op de weg
die God wil dat u zult gaan.
"Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch
zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de
rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen
voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld." (1 Johannes 2:1-2)
en
"Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9)
"dat je Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die
zijn Geest je schenkt. Dan zul je leven zoals het past tegenover de Heer, hem
volkomen welgevallig. Je zult vrucht dragen door al het goede dat je doet, je
kennis van God zal groeien en je zult door zijn luisterrijke macht de kracht
ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde
dank aan de Vader. Hij stelt je in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen
wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft
gebracht, de vergeving van onze zonden." (kolossenzen 1:9-14)

