Johannes 8:36
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WANNEER DAN DE ZOON U VRIJGEMAAKT HEEFT…
TER INLEIDING
Deze studie wil een handleiding zijn voor een beter begrip van
het zondaarsgebed.
De noodzaak voor ieder mens éénmaal in zijn leven heel
bewust en oprecht zijn/haar leven over te geven in handen van
de Heer Jezus en daarbij ootmoedig Hem uit te nodigen in
zijn/ haar hart en leven intrek te nemen, heeft er toe geleid dat
wereldwijd heel veel mensen verlost zijn van hun zondelast en
angst voor de dood.
Na het hardop uitspreken van het zondaarsgebed, dat in dit
kleine boekje is opgenomen, hebben zij het meest wonderbare
van hun leven ervaren: een kind van God te zijn geworden.
Er zijn echter ook kritische lezers, die zich afvragen:
“is het bidden van het zondaarsgebed nu echt nodig?
Waar lees je dat eigenlijk in de Bijbel?”
Het antwoord is: door heel de Bijbel heen vinden wij uitspraken, die in het zondaarsgebed terug te vinden zijn.
Daarom hebben wij gemeend dat het nuttig is een aantal van
de meest bekende Bijbelteksten ter illustratie te citeren.
Om de lezer te helpen, hebben wij het zondaarsgebed ingedeeld
in fragmenten, die genummerd zijn, en die elk een belangrijk
facet van dit gebed belichten.
Enkele opmerkingen vooraf:
Vóór alles moet bedacht worden dat het uitspreken van het
zondaarsgebed een werk is, dat alleen door Gods Geest geleid
kan worden.
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Mogelijke getuigen behoren te weten of degene, die voor de
beslissing staat dit gebed te bidden, de noodzaak van bekering
en wedergeboorte heeft begrepen.
Wat is de motivering dit gebed uit te spreken?
Zoekt iemand een oplossing voor problemen, waarmee hij of
zij te kampen heeft?
Doet men het om der wille van een vriend of vriendin, of om
‘te horen bij een bepaalde groep’?
Of is er werkelijk sprake van zondebesef?
Is er een oprecht verlangen naar verlossing van de staat van
zondaar, naar een leven met de HERE en zekerheid voor de
eeuwigheid en vergeving van zonden.
Voorafgaand aan het gebed is het beslist noodzaak dat degene
die het zondaarsgebed - zo mogelijk onder getuigen - wenst te
bidden, verklaart te geloven dat:
- de gehele Bijbel het Woord van God en dus de Waarheid is,
- de Here Jezus is: God, Mens geworden voor de verloren
mens, de Zoon van God
- Jezus onze zonden heeft gedragen
- Jezus is opgestaan uit de dood,
- Hij leeft en spoedig terug komt naar de aarde.
Getuigen dienen er zich van te vergewissen of degene die wil
bidden zich mogelijk met occulte en/of onreine zaken heeft
bezig gehouden, of hij/zij verslaafd is aan drugs, alcohol…
Is er bereidheid dat voor God uit te spreken en is er de wil
daarvan duidelijk afstand te nemen.
April 2011
© stichting Sjofar, Waddinxveen
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ZONDAARSGEBED.
1.

God van Israël, ik (naam), kom voor Uw heilig Aangezicht,
U bent de Schepper van hemel en aarde.
De eerste mens, Adam, was een zoon van U.
U schiep de mens zonder de zonde en de dood.

2.

U bent het LEVEN.
Adam was U ongehoorzaam,
met als gevolg: scheiding tussen de mens en U.
Door Adam kwam de zonde in de wereld,
en daarmee de dood; Adam werd sterfelijk.
Dat betekent: de dood voor altijd. (*.)
Dat is de kloof tussen God en alle mensen van alle tijden.

3.

Ik stam van Adam; ik erken tegenover U dat ik zondaar ben.
Uw Woord zegt dat zondaren verloren gaan;
dát is die scheiding.
In deze situatie bevind ik mij nu.
Aan het einde van mijn leven wacht mij de dood,
want de dood is het loon op de zonde.
Van de dood kan ik mijzelf niet redden.
Niemand is in staat de dood te overwinnen
en zo het eeuwige leven weer te krijgen, dan U, God Zelf.

4.

U hebt de mensen lief en wilt niet dat wij voor eeuwig
verloren gaan.
Maar de mens staat schuldig tegenover U;
die schuld moet vereffend worden, zo staat geschreven.
(*)

De dood hoort niet bij het Leven, niet bij God
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5.

Om de mensen te redden werd U Mens.
Als Mens droeg U de naam: Jezus, Jeshua, Verlosser(*)
Heer Jezus, U bent de Zoon van God, maar ook God.
U nam Zelf, als Middelaar, het Verlossingswerk op U,
om ons, mensen, vrij te kopen uit de macht van de dood.
Daartoe gaf U Uw leven en Uw bloed als Losprijs.
U hebt ook mij lief. En als ik de enige zondaar was geweest,
dan had U dat zelfde offer gebracht,
het offer, dat God eiste als betaling voor de zonde.
Uw inzet, Uw menswording, heeft U smaad, vernedering
en hoon gekost, mateloos lijden en een vreselijke angst
in de hof van Gethsemane.

6.

U onderging een ondragelijk zwaar lijden:
het hangen aan het kruis op Golgotha, de spijkers door Uw
handen en voeten, de bespotting, de totale duisternis…
U ervoer de Godverlatenheid - het van God gescheiden zijn,
waarbij u riep:
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
En dat deed U voor mij:
- omdat U mijn schuld op U nam,
- door in mijn plaats de straf van God voor de zonde te dragen,
- en door in mijn plaats de dood in te gaan.
Zó hebt U een volledige verzoening tussen de mens en God
tot stand gebracht, ook voor mij.
Toen de maat van Gods toorn vol was, riep U uit:
“Het is volbracht!”
Daarmee was voor God gerechtigheid geschied.
(*)

Jezus, Jeshua: Jahweh redt; Hebreeuws: ‘jasha’ is ‘redden’
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7.

Heer Jezus, U bent gekruisigd, gestorven en begraven.
U legde vrijwillig Uw leven af, U gaf de geest en stierf,
maar het dodenrijk kon U niet vasthouden;
U bent opgewekt uit de dood door de majesteit des Vaders;
U stond op uit de dood en U leeft.
Zó werd U overwinnaar en hebt de sleutels van de dood en
het dodenrijk.

8.

De zondelast, waarvan ik mijzelf niet kan bevrijden,
is op U gelegd en U hebt mijn schuld gedragen.
Dus U hebt nu ook recht op mij; ik erken dit.
Ik ben een mens als Adam; ik leef gescheiden van U.
Maar U wilt mij terug hebben zonder zonde en zonder dood.
U bent de Enige, Die redt van de straf, de eeuwige dood.
De gestorven en opgestane Jezus moet in mijn leven komen.

9.

Ik heb Uw Woord gehoord en wil U niet langer afwijzen.

Ik neem in geloof aan wat Jezus voor mij heeft gedaan.
Here God, U biedt mij in Jezus een nieuwe relatie
met U aan, een nieuw leven; dat is het Nieuwe Verbond.
Heer Jezus, in geloof neem ik U als mijn Verlosser aan.
Uw Leven en Uw Bloed is de Losprijs, waarmee ik vrij kom
uit de macht van de zonde en de dood.
Dit is de heerlijke belofte die aan mensen gegeven is.
Het geloof in Jezus is dan ook tegelijkertijd het geloof
van Jezus, nl. van Hem, Die in mij komt wonen.
Als zondaar alleen, kan ik niet voor U verschijnen.
Maar wel met Jezus als Middelaar in mijn hart,
op grond van Zijn offer.
De gestorven en opgestane Jezus moet in mij komen wonen.
Met Hem moet ik tot één PERSOON worden.
Het één worden met U noemt U in Uw Woord “eten”
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10.

Mijn hart moet besneden worden.
Ik moet mij bekeren en wederom geboren worden.
Ik geef mij daartoe geheel aan U over.
Heer Jezus, U staat aan de deur van mijn hart.
Ik open mijn hart voor U en vraag U:
reinig mij met Uw bloed.
Ik nodig U eerbiedig uit: Kom in mijn hart Heer Jezus!
U doet wat U zegt. Ik dank U dat U nu in mijn hart
bent komen wonen.
Ik ben met Jezus gekruisigd en gestorven.
Ik ben “in Christus” en Hij is “in mij”;
God-met-mij is nu: God-in-mij.
Ik ben een nieuwe schepping geworden en een kind van God.

11.

Jezus woont en leeft in mij.
Dat is niet Jezus in vlees en bloed, maar dat is Uw Geest,
Die kwam in Uw plaats;
U, Die zegt: “Ik ben de Opstanding”.
Die Heilige Geest is God, het eeuwige Leven.
Vul mij met Uw Heilige Geest.
Ik heb mij bekeerd en U hebt mij wederom geboren doen
worden, gebaard.
Ik ben gered, behouden, ik heb verlossing ontvangen.
Ik ben nu verzegeld met de Heilige Geest, gedoopt in de
Heilige Geest.
Het Woord van God is gezaaid in mijn hart,
en de Geest van God heeft het levend gemaakt.
In de eeuwigheid zal ik niet meer van God gescheiden zijn,
maar altijd in Uw tegenwoordigheid mogen verblijven.
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12.

Nu weet ik - door het te geloven en dat te belijden dat ik Uw eigendom ben geworden, Uw kind.
Ik mag U “mijn Vader” noemen.
Daarom belijd ik U mijn zonden…
[met name occulte activiteiten noemen];

In Jezus’ naam keer ik mij daarvan af.
Ik vraag U vergeving voor al mijn zonden uit het verleden,
het heden en zelfs de toekomst.
Ik dank U dat U al mijn zonden hebt vergeven,
omdat Jezus reeds voor mij betaalde met Zijn leven en
Zijn bloed, toen ik nog niet geboren was.
13.

Ik gaf U mijn hart, maar ik geef U ook mijn leven,
dat is alles wat bij mij hoort: mijn lichaam, ziel en geest,
mijn wil, mijn denken, doen, gaan en staan,
mijn man / vrouw, huwelijk, vriend, vriendin, kinderen,
familie, huis, tijd, werk, geld, mijn geloof, kerk, mening,
toekomstplannen, mijn contacten met andersdenkenden…,
Wilt U het alles voor mij selecteren.
Zo gaat het door Uw handen en komt het onder Uw ogen.
Wat weg of anders moet, moet weg of anders
Wat ik van U terug krijg, is dan door U gereinigd
en geheiligd.
Van nu aan hebt U daar het beheer daar over.

14.

Ik heb vrede in mijn hart. God heeft mij gevonden,
en ik heb God gevonden.
Dit dank ik aan U, Heer Jezus, die mij hebt liefgehad
en Zich voor mij hebt gegeven.
Ik zie uit naar Uw nabije Wederkomst.
Amen.
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ZONDAARSGEBED
Onderstaande Bijbelteksten zijn illustraties, die aantonen dat het
zondaarsgebed geheel gebaseerd is op Bijbelse uitspraken

1.

ad 1.

God van Israël, ik (naam), kom voor Uw heilig Aangezicht,
U bent de Schepper van hemel en aarde.
De eerste mens, Adam, was een zoon van U.
U schiep de mens zonder de zonde en de dood.
God van Israël, ik…., kom voor Uw heilig Aangezicht,
Jakob kwam op zijn tocht uit Paddan-Aram
behouden bij de stad Sichem,…
Daar richtte hij een altaar op en noemde dat:
de God van Israël is God.
Daarna kwamen Mozes en Aäron tot Farao en zeiden
tot hem: Zo zegt de HERE, de God van Israël:
laat Mijn volk gaan om te Mijner ere in de woestijn
een feest te vieren.
Geloofd zij de Here, de God van Israël,
want Hij heeft omgezien naar Zijn volk
en heeft het verlossing gebracht,

Gen. 33:18-20

Exo. 5:1

Luk. 1:68

heilig Aangezicht
Lev. 11:44 Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en
weest heilig, want Ik ben heilig;…
Lev. 11:45 Want Ik ben de HERE, die u uit het land Egypte
heb doen trekken, om u tot een God te zijn;
weest heilig, want Ik ben heilig.
Lev.20:7
Heiligt u dan, en weest heilig,
want Ik ben de HERE, uw God.
1 Petr. 1:16 …er staat immers geschreven: Weest heilig,
want Ik ben heilig.
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Heilig Aangezicht
Gen. 17:1
Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen
de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God,
de Almachtige, wandel voor Mijn Aangezicht,
en wees onberispelijk;
Exo. 20:3
Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht
hebben.
Ps. 27:8
Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt Mijn
Aangezicht. Ik zoek Uw Aangezicht, HERE.
Hos. 5:15
Ik [de HERE] zal heengaan, Ik wil wederkeren naar
Mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en Mijn
Aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is,
zullen zij verlangend naar Mij uitzien.
Ps. 42:3
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God;
wanneer zal ik komen en voor Gods Aangezicht
verschijnen?
U bent de Schepper van hemel en aarde
Gen. 14:19 En hij [Melchizedek] zegende hem en zeide:
Gezegend zij Abram door God,
de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde,
Gen. 14:22 Doch Abram zeide tot de koning van Sodom:
Ik zweer bij de HERE, bij God,
de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde:
Joh. 1:1
In den beginne was het Woord en het Woord was
bij God en het Woord was God.
vgl. Hebr. 11:3
Joh. 1:3
Alle dingen zijn door het Woord geworden
en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
De eerste mens, Adam, was een zoon van U
Gen. 1:27
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Gen. 5:1
Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar
de gelijkenis Gods;
Lukas 3:38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam,
de zoon van God.
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U schiep de mens zonder de zonde en de dood
Gen. 2:9
Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om
van te eten;
en de boom des levens in het midden van de hof,
benevens de boom der kennis van goed en kwaad.
Gen. 2:16
En de HERE God legde de mens het gebod op:
Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
Gen. 2:17
Maar van de boom der kennis van goed en kwaad,
daarvan zult gij niet eten, want ten dage,
dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
Matth.7:17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.
Matth. 7:18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,
of een slechte boom goede vruchten dragen.
Lev. 18:5
Ja, gij zult Mijn inzettingen en Mijn verordeningen
in acht nemen; de mens die ze doet, zal daardoor leven:
Ik ben de HERE.
Gen. 3:17
En tot de mens zeide Hij: Omdat gij … van de boom
(hebt)
gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daar-van
niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt;
Gen. 3:19
… want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

2.

U bent het Leven.
Adam was U ongehoorzaam;
met als gevolg: scheiding tussen de mens en U.
Door Adam kwam de zonde in de wereld,
en daarmee de dood; Adam werd sterfelijk.
Dat betekent: de dood voor altijd.
Dat is de kloof tussen God en alle mensen van alle tijden.

ad 2. U bent het Leven
Gen. 2:7
… toen formeerde de HERE God de mens van stof uit

de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus;
alzo werd de mens tot een levend wezen.
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1 Cor. 15:45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam,

werd een levende ziel;
de laatste Adam een levendmakende geest.
Ps. 36:10
Want bij U is de bron des levens,
in Uw licht zien wij het licht.
vgl. Spr. 8:35
Joh. 11:25
Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,
Joh. 14:6
Jezus zeide tot hem:
Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Joh. 6:68
Simon Petrus antwoordde Hem:
Here, tot wie zullen wij heengaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven;
Hand. 17:28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,
ongehoorzaamheid maakt scheiding
Jac. 1:14
… zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit
de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.
Jac. 1:15
Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde;
en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.
Jes. 59:2
… 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.

In Adam liep de mens van God weg; de relatie tussen God en mens
brak. Er is een kloof tussen God en mens gekomen door de dood.
God is LEVEN.
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3.

Ik stam van Adam; ik erken tegenover U dat ik zondaar ben.
Uw Woord zegt dat zondaren verloren gaan;
dát is die scheiding. In deze situatie bevind ik mij nu.
Aan het einde van mijn leven wacht mij de dood,
want de dood is het loon op de zonde.
Van de dood kan ik mijzelf niet redden.
Niemand is in staat de dood te overwinnen
en zo het eeuwige leven weer te krijgen, dan U, God Zelf.

ad 3. de dood, loon op de zonde
Eze. 18:4,20 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader

Rom. 5:12

Rom. 5:13
Rom. 5:14

Rom. 6:23

Ps. 51:5
Heb. 9:27

als die van de zoon zijn van Mij;
de ziel die zondigt, die zal sterven.
Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld
is binnengekomen en door de zonde de dood,
zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan,
omdat allen gezondigd hebben;
want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld.
Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam
tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden
op een gelijke wijze als Adam overtrad,
die een beeld is van de komende.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood,
maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven
in Christus Jezus, onze Here.
… ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig vóór mij.
En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven
en daarna het oordeel,…
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Niemand kan ooit een broeder loskopen,
noch Gode zijn losprijs betalen,
Ps. 49:9
te hoog immers is de prijs voor hun leven,
en voor altoos ontoereikend,
Ps. 49:10
dat hij voor immer zou voortleven,
de groeve niet zou zien.
2 Sam. 14:14 Want wij moeten zeker sterven, en worden als water,
op de aarde uitgegoten, dat niet verzameld wordt.
God neemt echter het leven niet weg,
maar zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem
verstoten blijve.
Jes. 57:16
Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig
toornig zijn, anders zou de geest voor Mijn aangezicht
bezwijken,
terwijl Ik toch Zelf de levensadem heb gegeven.
Ps. 49:8

4.

U hebt de mensen lief en wilt niet dat wij voor eeuwig
verloren gaan.
Maar de mens staat schuldig tegenover U;
die schuld moet vereffend worden, zo staat geschreven.

ad 4. de mens, schuldig tegenover God
Levit. 18:4 Mijn verordeningen zult gij volbrengen en Mijn inzet-

Levit. 18:5

tingen in acht nemen en daarnaar wandelen:
Ik ben de HERE uw God.
Ja, gij zult Mijn inzettingen en Mijn verordeningen
in acht nemen; de mens die ze doet, zal

daardoor leven: Ik ben de HERE.
vgl. Matth. 5:17-48

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader
volmaakt is.
Matth. 5:19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt
en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het
Koninkrijk der hemelen;
doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het
Koninkrijk der hemelen.
Matth. 5:48
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1 Joh. 1:8
Jac. 2:10
Rom. 3:10
Rom. 3:11
Rom. 3:12
Rom. 3:23
Jes. 53:6

1 Joh. 4:9

Joh. 3:16

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt
struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.
gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig,
ook niet één,
er is niemand, die verstandig is,
niemand, die God ernstig zoekt;
allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.
Want allen hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods. (*)
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder
naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller
ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in
de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe.

(*)

Ook al zou iemand van ons mensen in staat zijn Gods wet te volbrengen,
dan nóg blijkt dat niet te voldoen:
niemand van ons is immers volmaakt, behalve Jezus.
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5.

Om de mensen te redden werd U Mens.
Als Mens droeg U de naam: Jezus, Jeshua, Verlosser
Heer Jezus, U bent de Zoon van God, maar ook God.(*)
U nam Zelf, als Middelaar, het Verlossingswerk op U,
om ons, mensen, vrij te kopen uit de macht van de dood.
Daartoe gaf U Uw leven en Uw bloed als Losprijs.
U hebt ook mij lief. En als ik de enige zondaar was geweest,
dan had U dat zelfde offer gebracht,
het offer dat God eiste als betaling voor de zonde.
Uw inzet, Uw menswording, heeft U smaad, vernedering
en hoon gekost, mateloos lijden
en een vreselijke angst in de hof van Gethsemane.

ad. 5 Jezus, Jeshua, Jahweh redt; Hebreeuws ‘jasha’ is ‘redden’
Matth. 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus

geven. Want Hij is het die Zijn volk zal redden
van hun zonden.
Matth. 5:17 [Jezus:] Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet
of de profeten te ontbinden;
Ik ben niet gekomen om te ontbinden,
maar om te vervullen.
Jes. 53:11
door Zijn kennis zal Mijn knecht, de rechtvaardige,
velen rechtvaardig maken,
en hun ongerechtigheden zal Hij dragen.
Joh. 15:13
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven
inzet voor zijn vrienden.
Gal. 1:3-4
Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor
onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige
boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,…

17

Jezus, de Middelaar
Mark. 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich
te laten dienen, maar om te dienen
en Zijn leven te geven als Losprijs voor velen.
1Tim. 2:5 Want er is één God en ook één Middelaar tussen God
en mensen, de Mens Christus Jezus,
vgl. Hebr. 8:6

9:15

12:24

Jezus is God
1 Tim. 3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der

godsvrucht [Staten vert. godzaligheid].
Die zich geopenbaard heeft in het vlees,
Staten vert.:

God is geopenbaard in het vlees,
is gerechtvaardigd door den Geest,
is verschenen aan de engelen,
is verkondigd onder de heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.

Ten onrechte wordt het woord “Godsvrucht” steeds uitgelegd
als gezindheid. Jezus is God, Jezus is het Woord,
de Vrucht van God, voortgebracht/geboren uit God.
God, Die Zich geopenbaard heeft in het vlees!

… die gezindheid …. in Christus Jezus …,
Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn
niet als een roof heeft geacht,
Filipp. 2:7
maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen,
en aan de mensen gelijk geworden is.
Filipp. 2:8
En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood,
ja, tot de dood des kruises...
Filipp. 2:11 en alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Filipp. 2:5
Filipp. 2:6
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Zonder bloedstorting geen vergeving
Lev. 17:11

Want de ziel van het vlees is in het bloed
en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over
uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening
door middel van de ziel.

Hebr. 9:22b … zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.
vgl. Lev. 16.
Exodus 30:10
2 Kron. 29:23,24

6.

U onderging een ongekend zwaar lijden: het hangen aan
het kruis op Golgotha, de spijkers door Uw handen en
voeten, de bespotting, de totale duisternis…
U ervoer de Godverlatenheid - het van God gescheiden zijn,
waarbij u riep:
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”
En dat deed U voor mij:
- omdat U mijn schuld op U nam,
- door in mijn plaats de straf van God voor de zonde te dragen,
- en door in mijn plaats de dood in te gaan.
Zó hebt U een volledige verzoening tussen de mens en God
tot stand gebracht, ook voor mij.
Toen de maat van Gods toorn vol was, riep U uit:
“Het is volbracht!”
Toen was voor God gerechtigheid geschied.

ad 6. de kruisiging
Joh. 1:36
En toen hij [Johannes de Doper] Jezus zag gaan, zeide hij:

Zie, het Lam Gods!
vgl. Luk. 22:14-20 - het Pascha - het Nieuwe Verbond
Matth. 26:36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd

Luk. 22:41

Gethsemane, ….
En Hij zonderde Zich….af,…. knielde neder en bad
deze woorden:
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Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg;
doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede!
Luk. 12:50 Ik moet gedoopt worden met een doop,
en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
Luk. 22:44 En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger.
En Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde
vielen.
Joh. 19:5
Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon
en het purperen kleed.
En Pilatus zeide tot hen: Zie, de Mens!
Joh. 11:50-52
… gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat
één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk
verloren gaat. …. als hogepriester van dat jaar
profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk,
…. maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen
te vergaderen.
Mark.15:34 En op het negende uur riep Jezus met luider stem:
Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent:
Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten?
vgl. Ps. 22:1
Joh. 19:30
“Het is volbracht! (*)”
Luk. 22:42

2 Cor 5:21

Joh. 10:17
Joh. 10:18

Luk. 23:46

(*)

Hem, Die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Hierom heeft Mij de Vader lief,
omdat Ik Mijn leven afleg om het weder te nemen.
Niemand ontneemt het Mij,
maar Ik leg het uit Mijzelf af.
Ik heb macht het af te leggen en macht het weder
te nemen; dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
En Jezus riep met luider stem: Vader, in Uw handen
beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had,
gaf Hij de geest.
vgl. Ps. 31:6

“het is volbracht!” Deze woorden zullen waarschijnlijk geweest zijn:
NISHLAM – “betaald”, “vereffend”; van het werkwoord le-shalem, betalen.
Hiermee hangt samen het woord SHALOM.
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Een volledige verzoening tot stand gebracht.
Lev. 16.
Grote Verzoendag, Yom Kippur, voor Israël
éénmaal per jaar.
Lev. 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het
u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen
te doen, want het bloed bewerkt verzoening
door middel van de ziel.
Hebr. 9:22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met
bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt
er geen vergeving.
Ps. 79:9
Help ons, o God van ons heil,
om de heerlijkheid van Uw Naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden
om Uws Naams wil.
1 Joh. 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden
heeft als een verzoening voor onze zonden.
Rom. 3:23
Rom. 3:24
Rom. 3:25
Heb 9:12b

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door
de verlossing in Christus Jezus.
Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof,
in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid te tonen, …

[De Heer Jezus]…. met Zijn eigen bloed eens voor
altijd binnengegaan in het heiligdom,
Hebr. 10:19-23
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

1 Petr. 1:18-19 … wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver
of goud, zijt vrijgekocht… maar met het kostbare bloed van
Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
2 Cor. 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons
Rom. 5:10

1 Joh. 2:2

met Zich verzoend heeft…
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God
verzoend zijn door de dood Zijns Zoons,
zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn,
behouden worden, doordat HIJ LEEFT;
Hij is een verzoening voor onze zonden
en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der
gehele wereld.
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7.

Heer Jezus, U bent gekruisigd, gestorven en begraven.
U legde vrijwillig Uw leven af, U gaf de geest en stierf,
maar het dodenrijk kon U niet vasthouden;
U bent opgewekt uit de dood door de majesteit des Vaders;
U stond op uit de dood en U leeft.
Zó werd U overwinnaar en hebt de sleutels van de dood en
het dodenrijk.

ad 7. Jezus, Overwinnaar over de dood
Openb. 1:5 … Jezus Christus, de getrouwe Getuige,

de Eerstgeborene der doden
en de Overste van de koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost
heeft door Zijn bloed
Openb. 1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn voeten;
en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zeide:
Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,
Openb. 1:18 en de levende, en Ik ben dood geweest,
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Matth. 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende:
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
Rom. 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in
de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt
is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
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8.

ad 8.

De zondelast, waarvan ik mijzelf niet kan bevrijden,
is op U gelegd en U hebt mijn schuld gedragen.
Dus U hebt nu ook recht op mij; ik erken dit.
Ik ben een mens als Adam; ik leef gescheiden van U.
Maar U wilt mij terug hebben zonder zonde en zonder de dood.
U bent de Enige, Die redt van de straf, de eeuwige dood.
De gestorven en opgestane Jezus moet in mijn leven komen.
Jezus, de Enige Die redt
Hebr. 10:31 Vreselijk is het, te vallen in de handen van
Hand. 4:12

Hebr. 3:15

Ps. 51:19

Jes. 55:6
Jes. 55:7

Joh 6:37

de levende God!
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook
onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
Als er gezegd wordt:
Heden, indien gij Zijn stem hoort,
verhardt uw harten niet….
De offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet,
o God.
Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden;
roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man
zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE,
dan zal Hij Zich over hem ontfermen;
en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
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9.

Ik heb Uw Woord gehoord en wil U niet langer afwijzen.
Ik neem in geloof aan wat Jezus voor mij heeft gedaan.
Here God, U biedt mij in Jezus een nieuwe relatie
met U aan, een nieuw leven; dat is het Nieuwe Verbond.
Heer Jezus, in geloof neem ik U als mijn Verlosser aan.
Uw Leven en Uw Bloed is de Losprijs, waarmee ik vrij kom
uit de macht van de zonde en de dood.
Dit is de heerlijke belofte die nu voor de kinderen Gods gegeven
is.
Het geloof in Jezus is dan ook tegelijkertijd het geloof
van Jezus, nl. van Hem, Die in mij komt wonen.
Als zondaar alleen, kan ik niet voor U verschijnen.
Maar wel met Jezus als Middelaar in mijn hart,
op grond van Zijn offer.
De gestorven en opgestane Jezus moet in mij komen wonen.
Met Hem moet ik tot één PERSOON worden.
Het één worden met U noemt U in Uw Woord “eten”

ad 9. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft…
Joh. 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid

en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Joh. 8:32
en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal
u vrijmaken…
Joh. 8:36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult gij werkelijk vrij zijn.
Joh. 1:12
…. allen, die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te
worden, hun, die in Zijn naam geloven;
1 Petr. 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver
of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel,
die u van de vaderen overgeleverd is,
1 Petr. 1:19 maar met het kostbare bloed van Christus,
als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.
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Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed,
uit elke stam en taal en volk en natie;
1 Thess. 1:6 gij hebt het woord … met blijdschap des Heiligen
Geestes aangenomen,
1 Petr. 2:10 u, eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk,
eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming
aangenomen.
Rom. 8:1
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen,
die in Christus Jezus zijn.
Rom. 8:2
Want de wet van de Geest des levens heeft u
in Christus Jezus vrijgemaakt,
van de wet der zonde en des doods.
Ps. 49:16
…. God zal mijn leven verlossen uit de macht
van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.
Openb. 5:9

De éénmaking met Jezus is de kern van de bekering
Matth. 4:4

Er staat geschreven:
Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van:
a. alle Woord, dat uit de mond Gods uitgaat
b. de Adem Gods, de Heilige Geest.
vgl. Deut. 8:3b

a.) alle Woord, dat uit de mond Gods uitgaat
Joh. 6:35
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens;
wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren
en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Joh. 6:53
Jezus dan zeide tot hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees
van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt,
hebt gij geen leven in uzelf.
Joh. 6:54
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven
en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
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Want Mijn vlees is ware (*) spijs
en Mijn bloed is waarlijk drank.
Joh. 6:56
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem.
Joh. 6:57
Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft
en Ik leef door de Vader,
zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.
Joh. 6:58
Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is;…
wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand naar Mijn stem hoort
en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen
en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Joh. 6:55

b.) de Adem Gods, de Heilige Geest.
Gen. 2:7
toen formeerde de HERE God de mens van stof uit
de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus;
alzo werd de mens tot een levend wezen.
Rom. 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij,
Die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft,
ook uw sterfelijke lichamen levend maken
door Zijn Geest, die in u woont.

Het GELOOF in Jezus is dan ook tegelijkertijd het Geloof van Jezus,
nl. van Hem, Die in ons komt wonen.
Dat kan alleen maar door tot één wezen met Hem te worden:
Hij in mij en ik in Hem.
Geloven is aanvaarden, je toevertrouwen aan, je volledig vertrouwen
stellen op, trouw blijven aan…
(*)

letterlijk staat hier: “waarlijk” → “waarlijk spijs” en “waarlijk drank”;
een bijwoord, met de betekenis van: vergelijkenderwijs, zoals spijs,
zoals drank...
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10.

Mijn hart moet besneden worden.
Ik moet mij bekeren en wederom geboren worden.
Ik geef mij daartoe geheel aan U over.
Heer Jezus, U staat aan de deur van mijn hart.
Ik open mijn hart voor U en vraag U:
reinig mij met Uw bloed.
Ik nodig U eerbiedig uit: Kom in mijn hart Heer Jezus!
U doet wat U zegt. Dus ik dank u dat U nu in mijn hart
gekomen bent.
Ik ben met Jezus gekruisigd en gestorven.
Ik ben nu “in Christus” en Hij is “in mij”;
God-met-mij is nu: God-in-mij.
Ik ben nu een nieuwe schepping geworden.

ad 10. “Kom in mijn hart, Heer Jezus”
Hand. 3:19 Komt dan tot berouw en bekering,

opdat uw zonden uitgedelgd worden,
opdat er tijden van verademing mogen komen
van het Aangezicht des Heren,
Rom. 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is,
en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
Rom. 10:10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid
en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Joh. 3:3
Jezus antwoordde en zeide tot hem:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
tenzij iemand wederom geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
[lett. “van boven geboren wordt”]
Joh. 3:5

Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, [Amen, Amen] Ik zeg u,
tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest,
kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
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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.
Joh 6:47
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie gelooft, heeft eeuwig leven.
Gal 2:19
Want ik ben door de wet voor de wet gestorven
om voor God te leven.
Gal 2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik,
dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door
het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad
en Zich voor mij heeft overgegeven.
Gal. 2:21
Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet;
want indien er gerechtigheid door de wet is,
dan is Christus tevergeefs gestorven.
Hand. 13:38,39 Zo zij u dan bekend, mannen broeders,
dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd
wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd
kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder,
die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.
Efe.2:4,5
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn
grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons,
hoewel wij dood waren door de overtredingen,
mede levend gemaakt met Christus,
door genade zijt gij behouden,
2 Cor. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Gal. 1:3
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van
de Here Jezus Christus,
Gal. 1:4
Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden,
om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld,
naar de wil van onze God en Vader,
Col. 1:13
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner
Col. 1:14
liefde, in wie wij de Verlossing hebben,
de vergeving der zonden, door Zijn bloed (Staten vert.)
Joh. 5:24
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Opb. 22:17

11.

… En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome,
en wie wil, neme het water des levens om niet.

Jezus leeft in mij.
Dat is niet Jezus in vlees en bloed, maar dat is Uw Geest,
Die kwam in Uw plaats;
U, Die zegt: “Ik ben de Opstanding”.
Die Heilige Geest is God, het eeuwige Leven.
Vul mij met Uw Heilige Geest.
Ik heb mij bekeerd en U hebt mij wederom geboren doen
worden.
Ik ben gered, behouden, ik heb verlossing ontvangen.
Ik ben nu verzegeld met de Heilige Geest,
gedoopt in Heilige Geest.
Het Woord van God is gezaaid in mijn hart,
en de Geest van God heeft het levend gemaakt.
In de eeuwigheid zal ik niet meer van God gescheiden zijn,
maar altijd in Uw tegenwoordigheid verblijven.

ad 11. verzegeld met Heilige Geest
Efe. 1:13
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid,

Efe. 4:30
Joh. 16:13

Joh. 14:17

het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord;
in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt,
ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,
En bedroeft de heilige Geest Gods niet,
door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
… wanneer Hij komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken,
maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken
en de toekomst zal Hij u verkondigen.
de Geest der waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet;
maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
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Joh. 16:14
Joh. 4:24

12.

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne
nemen en het u verkondigen.
God is geest en wie Hem aanbidden,
moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Nu weet ik - door het te geloven en dat te belijden dat ik Uw eigendom ben geworden, Uw kind.
Ik mag U “mijn Vader” noemen.
Daarom belijd ik U mijn zonden…
[met name occulte activiteiten noemen];

In Jezus’ naam keer ik mij daarvan af.
Ik vraag U vergeving voor al mijn zonden uit het verleden,
het heden en zelfs de toekomst.
Ik dank U dat U al mijn zonden hebt vergeven,
omdat Jezus reeds voor mij betaalde met Zijn leven en
Zijn bloed, toen ik nog niet geboren was.

ad 12. belijdenis van zonden
Heb. 11:1
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men
Gal. 4:6
Rom. 8:15

1 Joh. 1:9

Ps. 32:5

hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons
uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij
om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen
de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen:
Abba, Vader.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw
en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide:
Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden,
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.
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Maar belijden zij hun ongerechtigheid
en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij
tegen Mij ontrouw zijn geweest,
en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben,…
Efe 1:7
… in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed,
de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom
Zijner genade,
Hebr. 8:12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden,
en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Hebr. 10:17 … en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet
meer gedenken.
Rom. 5:9
Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn bloed
gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van
de toorn.
Jer. 31:34
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en
een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE:
want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot
de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN,
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven
en hun zonde niet meer gedenken.
Rom. 8:31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Rom. 8:32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem
ook niet alle dingen schenken?
Rom. 8:33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?
God is het, die rechtvaardigt;
Rom. 8:34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene,
wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is,
Die ook voor ons pleit.
Rom. 8:37 … in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, Die ons heeft liefgehad.
Lev. 26:40

31

13.

Ik gaf U mijn hart, maar ik geef U ook mijn leven,
dat is alles wat bij mij hoort: mijn lichaam, ziel en geest,
mijn wil, mijn denken, doen, gaan en staan,
mijn man / vrouw, huwelijk, vriend, vriendin, kinderen,
familie, huis, tijd, werk, geld, mijn geloof, kerk, mening,
toekomstplannen, mijn contacten met andersdenkenden…,
Wilt U het alles voor mij selecteren.
Zo gaat het door Uw handen en komt het onder Uw ogen.
Wat weg of anders moet, moet weg of anders
Wat ik van U terug krijg, is dan door U gereinigd en geheiligd.
Van nu aan hebt U daar het beheer daar over.

ad 13. de nieuwe levenswandel
Micha. 6:8 Hij [de HERE] heeft u bekendgemaakt, o mens,

Col 2:6
Gal. 5:22

14.

wat goed is en wat de HERE van u vraagt:
niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief
te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt,
wandelt in Hem,
… de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Ik heb vrede in mijn hart. God heeft mij gevonden,
en ik heb God gevonden.
Dit dank ik aan U Heer Jezus, die mij heeft liefgehad
en Zich voor mij hebt gegeven.
Ik zie uit naar Uw nabije Wederkomst. Amen.

ad 14. Innerlijke vrede
1 Joh. 5:11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven

gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon.
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1 Joh. 5:12
1 Joh. 5:13

Joh. 14:27

Rom. 5:1
Rom. 5:2

Filip. 4:7

Filip. 3:20

Filip 4:4
Filip 4:5

Wie de Zoon heeft, heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van
de Zoon Gods,
opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u;
niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet verontrust of versaagd.
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,
door Wie wij ook de toegang hebben verkregen in
het geloof tot deze genade, waarin wij staan,
en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus
Jezus.
Want wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen,
waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser
verwachten,
Verblijdt u in de Here te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!…
De Here is nabij.

Bidt het zondaarsgebed met duidelijke, hoorbare stem,
Toen God schiep, sprak Hij!
Woorden Gods spreken heeft scheppingskracht!

De HERE, God van Israël, is Schepper van hemel en aarde
geen schepping
geen Woord van God
geen Jezus Christus
geen verlossing
geen opstanding

→
→
→
→
→

geen Woord van God
geen Jezus Christus / God
geen verlossing
geen opstanding
geen hoop voor de toekomst
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Met twee of drie getuigen bidden:
Bidt het zondaarsgebed met getuigen.
Zeven maal staat geschreven dat voor God iets vast staat wat
gesproken wordt onder getuigen.
Matth. 18:16 …. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee

met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen
of van drie elke zaak vaststa.
Num. 35:30 Men zal ieder, die iemand gedood heeft, volgens
de verklaring van getuigen als een doodslager doden,
maar een enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen
optreden in een halszaak.
Deut. 17:6 Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de
ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden;
op de verklaring van een getuige zal hij niet
ter dood gebracht worden
Deut. 19:15 Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen
optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde,
welke ook, die hij begaan mocht hebben;
op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak
vaststaan.
2 Cor. 13:1 Dit is nu de derde maal, dat ik tot u kom:
op de verklaring van twee getuigen of van drie zal
iedere zaak vaststaan.
Openb 1:5 en van Jezus Christus, de Getrouwe Getuige,
de eerstgeborene der doden
en de overste van de koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft
en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed
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Appendix. 1
Om de kloof tussen God en mens - ontstaan door de zondeval - te
overbruggen en God weer te kunnen benaderen, moest er een prijs
betaald worden, een offer gebracht worden. Dit kon maar één Mens
doen, nl. God Zelf, in de Volkomen, de Gave Mens, Christus Jezus.
Door Hem alleen kan de mens God naderbij komen.
Wanneer enkele Hebreeuwse woorden meerdere letters met elkaar
gemeen hebben, dan is er gewoonlijk een onderlinge samenhang
tussen die woorden.
Het woord voor “nabij”; “dichtbij” is: “karov” of “karob”.
Het woord voor “offers” in meervoud is: “korva” of “korban”.
Deze woorden - “nabij” en “offer” - hebben in het Hebreeuws
meerdere letters met elkaar gemeen en hangen dus met elkaar samen.
Om God nabij te komen zijn offers vereist.
Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat Hij wone in Uw voorhoven. …
Jer. 30:19-22
Dan zal het loflied uit hun [Israël] midden opstijgen,
vreugdegedruis; … Zijn zonen zullen zijn als eertijds,
zijn vergadering zal bestendig vóór Mij zijn ….
zal Ik bezoeking doen.
Jer. 30:21
Zijn vorst zal uit hem voortkomen, Zijn Heerser uit Zijn
midden opstaan,
en Hem zal Ik doen naderen, dat Hij tot Mij genake;
want wie zou zijn hart ten borgtocht(*) kunnen geven
om tot Mij te genaken? luidt het woord des HEREN.
Jer. 30:22
Dan zult gij Mij tot een volk zijn
en zal Ik u tot een God zijn.
Ps. 65:5a

Joodse Soncino Vertaling
“En hun Vorst zal uit hen zijn; en hun Leider zal uit hun midden
voortkomen, en Ik zal Hem dicht tot Mij trekken.
En Hij zal tot Mij naderen; want wie is het die zijn hart inzet
(als borg geeft) om tot Mij te naderen? spreekt de HERE.”
Wie is Die Borg? God ZELF, in Jezus Christus, staat borg, garant!
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Appendix 2.
het verschil tussen:
zonde
- conditie → toestand, vanwaar uit geleefd wordt

wat in geloofskringen terecht wel wordt genoemd:
“de erfzonde”.
zonden - de onvermijdelijke vruchten van de zonde,
(daden, gedachten, nalatigheden),
Zondaar -

de status van de mens – het van God gescheiden zijn,
met de dood als gevolg,
dit geldt voor elke sterveling.

Zondaar -

een inwendig element in het menselijk zijn,
die gedragingen bewerkt, in gang zet.
de meest omvattende term om aan te duiden de overtreding
van de Goddelijk wet, en het Goddelijk gebod

Rom. 7:7

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet!
Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door
de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet
geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet
begeren.
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AANTEKENINGEN
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