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Introductie

Stel dat God persoonlijk bij je kwam zitten en je de gelegenheid gaf jouw vragen te
stellen, je twijfels zou behandelen, en elke uitdaging zou aangaan--zou je Zijn
aanbod aannemen? Zou je bereid zijn om Zijn beweringen te onderzoeken en Zijn
bedoelingen te doorgronden? Zou je Hem geloven?
Vriend, Hij doet je precies zo'n uitnodiging. In Jesaja 1:18 zegt de
Bijbel,”Komt dan, en laat ons samen rechten (redeneren), zegt de HEERE....” God
is niet geïntimideerd door jouw vragen en Hij is niet verbaasd over jouw twijfels.
In feite is juist het tegendeel waar. Hij kent elk detail van je leven, ondanks dat
nodigt Hij je uit om persoonlijk bij je te komen en je levensvragen met Hem te
bespreken.
Ik hoop dat je precies dat gaat doen door de pagina's van dit boek. Zoek een
rustig plekje, open je hart, en denk na over de boodschap van de Bijbel—een
boodschap die is verwaterd en verwrongen door religieuze systemen, maar
eenvoudig en krachtig is voor het mensenhart.
Je moet namelijk weten dat er een boodschap in de Bijbel staat—een
boodschap met diepgaande gevolgen voor je leven, en toch hoor je die niet van de
preekstoel van de meeste kerken en lees je die niet in de meeste Christelijke
boeken. Het is een boodschap die begrijpelijk is voor een klein kind maar toch
door veel volwassenen niet begrepen wordt. Het is een boodschap die te verifiëren
valt door gezonde redenering maar alleen door geloof is aan te nemen. Het kan je
leven voorgoed veranderen. Het is de belangrijkste boodschap waar je ooit over na
zult denken. Het gaat letterlijk over leven en dood. Kun je een paar minuten missen
om deze boodschap te begrijpen?
Ik weet niet in welke situatie dit boekje jou bereikt, of hoe je er aan komt,
maar ik geloof niet dat het toevallig is. Misschien ben je op zoek naar antwoorden
op levensvragen. Misschien ben je cynisch over georganiseerde religie maar toch
wel nieuwsgierig naar de waarheid over God.
Je weet inmiddels dat het leven meer inhoud dan alleen maar tijd, en je weet
in je hart dat je meer bent dan alleen maar een lichaam! Er moet een doel zijn—een
reden voor alles. Er moet hoop zijn. Er moet meer zijn dan geboren worden, leven
en dan sterven, een eindeloze evolutionaire cyclus die maar willekeurig nergens

heen gaat. Je moet meer waard zijn dan dat, en je toekomst moet meer inhouden
dan dat!
Diep van binnen weet je deze dingen omdat ze geschreven staan in je hart—
in je geweten gegraveerd—als een draad er doorheen geweven, onmogelijk te
verwijderen. Deze waarheden maken deel uit van je geestelijke genetica. Je weet
dat je geschapen bent omdat jouw wereld je een intelligent ontwerp laat zien. Je
weet dat jouw Schepper goed moet zijn omdat Hij zoveel goede dingen heeft
geschapen. En toch leef je in een wereld met pijn en problemen, met vragen en
twijfels. Je leeft in een wereld waarin God je genoeg informatie heeft gegeven om
te weten dat Hij bestaat—maar diep in jezelf verlang je naar meer. Je weet dat er
meer is, en God beloofd je meer te geven als je Hem zoekt.
Zou je voor een moment vanuit willen gaan dat God echt bestaat en dat Hij
om jou geeft? Zou je betrouwbaar bewijs willen zien en overdenken wat dat
betekend voor je leven?
Wat als je conclusies over leven, dood en eeuwigheid gebaseerd zijn op foute
informatie?
Stel dat er echt een God is. Stel dat Hij je geschapen heeft en ontzettend veel
van je houd. Beeld je in dat Hij een volmaakte, eeuwige bedoeling voor je heeft,
maar dat je nu gevangen word gehouden door een meedogenloze vijand, die je niet
kunt zien, maar die er op uit is om je te vernietigen. Beeld je in dat deze
liefhebbende God met een reddingsmissie bezig is om jou te redden, en dit speelt
zich allemaal af achter de schermen van jouw leven—onder de zichtbare
oppervlakte van je dagelijks bestaan. Misschien heb je er nog nooit een moment bij
stilgestaan.
Als je zeker zou kunnen weten waar je de eeuwigheid zou doorbrengen—als
je voor altijd elke angst die je ooit had kon loslaten—als deze ontzagwekkende,
liefhebbende God op dit moment op je deur zou kloppen, en je aanbood om je te
redden van dit alles, zou je Hem binnenlaten? Zou je Hem een kans geven? Zou je
hem willen leren kennen?
Als je het belangrijk vind dat God van je houd, dan is alles wat ik van je
vraag Hem een kans te geven om contact te maken met je hart door de pagina's van
dit boek.
Blijf lezen--ik denk dat dit verhaal je zal boeien.

HOOFDSTUK EEN
Meer Dan een Lichaam

Hij zat tegenover me aan tafel en gaf eerlijk toe dat hij voor het eerst in zijn 50 jaar
aan het zoeken was. “In de laatste drie jaar ben ik van atheïst verschoven naar een
gelovige. Ik ben tot de conclusie gekomen dat, met alle goede en slechte dingen in
mijn leven, er geen reden is waarom ik het zo goed heb gehad. Ik begin in God te
geloven.”
Hij was de manager van het restaurant waar ik graag kom, en op een dag
kreeg ik het op mijn hart om hem de boodschap te geven die jij nu in je hand houd.
Dit was ons derde gesprek samen en voor het eerst in zijn leven zag hij dat er meer
moest zijn in het leven dan alleen tijd die voorbij gaat en een stroom van zinloze
omstandigheden en gebeurtenissen. Hij gaf toe vragen te hebben en hoopte dat er
meer was in aan het leven dat hij nu nog niet begreep.
Toen ons gesprek afgelopen was vroeg ik hem beleefd of ik door mocht gaan
zijn vragen te behandelen en terug mocht komen op de onderwerpen. Zijn
antwoord? “Absoluut, zolang je het niet erg vind dat ik meer vragen stel!”
Toen beloofde ik hem dat ik hem voldoende “stof tot nadenken" zou geven
en dat ik die gedachten zou onderbouwen met verwijzingen naar de Bijbel zodat hij
ze zelf kon natrekken.
In dezelfde geest vraag ik jou deze eerste belangrijke waarheid te
overwegen, als we deze reis samen gaan maken.
Vriend, je bent meer dan een lichaam!
In tegenstelling tot de boodschap van de populaire cultuur, weet je diep in je
hart dat je uit meer bestaat dan alleen vlees en bloed en willekeurig geëvalueerde
biologische substantie. Je moet begrijpen dat je veel meer bent dan alleen datgene
wat je scheert, wast en aankleedt elke morgen!
Jezus zei het volgende, “Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam
dan de kleding.”(Lukas 12:23). Opnieuw zegt God in Zijn Woord, “en uw geheel
oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van

onzen Heere Jezus Christus.” (1Thessalonicenzen 5:23b). In Jakobus 2:26 zegt
God, “...gelijk het lichaam zonder geest dood is....” In 2 Korinthe 4:16, maakt God
onderscheid tussen de “uitwendige mens”--ons lichaam—en de “inwendige mens”-onze ziel en geest, “...hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt (vergaat), zo
wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.”
Meer dan een lichaam--waarom is dit zo belangrijk?
Ten eerste betekend dit dus dat je meer te wachten staat dan alleen de dood!
Denk hier eens over na. Als je niks meer bent dan je lichaam, kun je alleen uitzien
naar de dood. Hoe kan iemand echt gelukkig zijn als dat alleen zijn toekomst is?
Als dat uiteindelijk je ultieme bestemming is, waarom zou er dan ook maar iets
belangrijk zijn?
Ten tweede betekend het dat je waarde hebt. Als je meer bent dan alleen
maar een raar biologisch ongeluk, dan ben je geschapen. En als je geschapen bent
heb je waarde bij de Schepper. Hij heeft je gemaakt met een reden—een doel. Je
doet er toe en je hebt betekenis—en het leven is meer dan een willekeurige stroom
van gebeurtenissen aan elkaar gekoppeld door het lot.
Ten derde betekent het dat je hoop hebt. Er is meer dan alleen het
lichamelijke leven en sterven. Er is hoop dat je de huidige moeilijkheden achter je
kunt laten en op een dag iets veel beters kunt betreden.
Heb je ooit het zinnetje gehoord “Het leven is hard, en dan ga je dood”? Dat
is nogal een hopeloze kijk op het leven, en zeker niet wat de Bijbel duidelijk leert.
Ja, soms is het leven hard en erg onvoorspelbaar. En ja iedereen sterft uiteindelijk.
Maar in Gods boodschap aan jou zit er meer dan dat! Het leven is meer dan wat je
kunt zien en jouw verhaal bevat meer dan alleen maar de tijd zelf.
Wil je een bewijs? Oké. Geweten.
Je hebt een geweten.
Laat me het uitleggen. Hoe kan biologische materie spontaan een geweten
ontwikkelen? Dat is net zoiets als zeggen dat je de gevoelens van je koelkast kunt
kwetsen. Geweten is iets van de ziel—een geestelijk iets—en vlees brengt geen
geestelijk gebeurtenissen voort. Vlees is gewoon vlees—het voelt zich niet goed of
slecht—het ligt daar maar en rot weg als het leven er uit is. Ik probeer niet grof te
zijn, maar gewoon duidelijk.
Vriend, je geweten bewijst dat je een ziel hebt. Geweten is je inwendige
kennis van goed of fout. Je geweten is de door God gegeven kennis van je
Schepper en Zijn morele standaard in heel de schepping.

Het feit dat mensen over de hele wereld intuïtief iets aanbidden is het bewijs
dat God dit in onze harten geschreven heeft. Het is een gedeelte van onze
geestelijke genen. Het maakt niet uit waar je heen gaat overal aanbidden de
mensen wel iets of iemand. Zelfs de atheïst, die het bestaan van God ontkent, kiest
ervoor om zichzelf te aanbidden—en zelf wordt god.
In Romeinen hoofdstuk één brengt God een beschuldiging uit tegen mensen
die ontkennen wat Hij duidelijk in hun harten geschreven en in hen geopenbaard
heeft. Hij zegt in Romeinen 1:20, “Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de
schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn
eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.”
In vers negentien van datzelfde hoofdstuk, zegt God dat Hij Zichzelf geopenbaard
heeft in ieder mens, en in vers eenentwintig legt Hij uit dat, wanneer we er bewust
voor kiezen om deze innerlijke wetenschap te ontkennen, onze harten verduisterd
worden.
En opnieuw in Romeinen 2:15 zegt Hij dat Zijn wet in onze harten
geschreven is:”Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun
geweten medegetuigende....”
Dus wat betekend dit dan allemaal? God zegt het heel eenvoudig in
Romeinen 1:20. We zijn “niet te verontschuldigen.”
Het ontkennen van het bestaan van een Schepper of zijn belang in onze
levens is letterlijk ons geweten negeren en de waarheid die God in onze harten
geschreven heeft.
Dit wijst alles naar één primaire conclusie. Onze relatie met God moet
bewust ontworpen zijn om door geloof te functioneren in plaats van zien. God zegt
het zo, “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is
toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die
gezien worden.” (Hebreeën 11:3).
Dingen die gemaakt zijn (dat zijn jij en ik) zijn niet gemaakt uit dingen die je
ziet (de wereld om ons heen). Met andere woorden, wie je bent, waar je vandaan
komt en waar je heengaat heeft meer te maken met wat je niet kunt zien dan met
wat je wel kunt zien.
Je kunt de wind niet zien maar toch weet je dat hij bestaat. Je kunt lucht niet
zien, en toch ben je ervan afhankelijk voor leven. Je kunt hoop, vreugde, of vrede
niet zien—maar toch verlang je er wanhopig naar in je hart. Je kunt God niet zien,

toch weet je dat Hij bestaat en verlangt je hart ernaar om door Hem geliefd en
geaccepteerd te worden.
Meer dan een lichaam? Zeker weten! Je lichaam is alleen maar een tijdelijke
verblijfplaats voor de echte jij! God noemt het zelfs een “tabernakel” of tent (2
Korinthe 5:1)! Net zoals je s'avonds je ene stel kleren uit doet en de volgende
morgen een ander stel aan doet, zo zul op een dag dit lichaam verlaten. We noemen
dit dood, dit betekend letterlijk “scheiding.” Je ziel zal zijn tent verlaten. Op dat
moment zal je lichaam ophouden met ademen , bewegen en functioneren, maar de
echte jij—de innerlijke mens—is dan nog steeds springlevend!
Ja, je bent meer dan een lichaam! Zorg voor je lichaam zolang je het hebt,
maar wees niet zo gefixeerd op het lichamelijke dat je mist “wat je niet kunt zien
met je ogen”! Je bent ziel. Je hebt een geweten. Je bent geschapen en je doet er toe.
Je hebt waarde. Je hebt een eeuwig doel. Je hebt een Schepper die graag wil dat je
de aanwijzingen begrijpt—dat je met je hart ziet wat je met je ogen niet kunt zien.
Hij heeft je ruim voldoende informatie gegeven om te zien dat één en één twee is,
en Hij wacht totdat jij persoonlijk bij Hem komt.
Als we dit hoofdstuk afsluiten heb ik een kleine opdracht voor je. In Éfeze
1:18 staat een klein gebed met de volgende stelling:”Namelijk verlichte ogen uws
verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping....” Met
andere woorden je hebt nog een paar ogen—de ogen uws verstands, en die kunnen
wel of niet goed functioneren.
Zou jij met een oprecht hart tot God het volgende eenvoudige gebed willen
bidden voor dat je verder leest?
“God, ik begrijp en accepteer dat ik meer ben dan alleen een lichaam, en dat
er misschien meer is over geestelijk leven dat ik niet zie of begrijp. Als ik lees over
deze dingen, zou U dan de ogen van mijn verstand willen openen, en me helpen te
zien wat ik mis? Ik wil oprecht de waarheid weten. Amen.”

HOOFDSTUK TWEE
De Enige Twee Religies in de Wereld

Hoeveel religies zijn er eigenlijk in de wereld?
Honderden? Misschien wel duizenden? Om alleen te proberen de verschillende
religies in Nederland te begrijpen is al ondoenlijk. De meeste mensen zijn al vaak
gefrustreerd geraakt door te proberen uit te vinden welke religie wat gelooft en
waarin ze verschillen.
Sterker nog het lijkt wel of de laatste rage is om alles bij elkaar te gooien in
dezelfde categorie en te zeggen dat ze allemaal hetzelfde zijn. “We gaan allemaal
naar dezelfde plaats—als we maar geloven “! Hoewel dat misschien wel handig is,
het slaat natuurlijk nergens op. Wat de ene religie gelooft verschilt wezenlijk van
de ander. Sommige staan zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Het klinkt natuurlijk
mooi om te zeggen dat “alle wegen naar hetzelfde doel leiden” maar het is
natuurlijk niet steekhoudend, en het word niet ondersteund door de Bijbel.
Dus hoe kom je, door alle religieuze onzin heen, bij het hart van de zaak?
Hoe onderscheidt ik waarheid van valsheid—feit van verzinsel? Hoe kan ik
onderscheid maken tussen Gods ware ontwerp en goedkope namaak van mensen?
Het antwoord is veel eenvoudiger dan je je ooit had kunnen voorstellen.
Terug naar mijn eerste vraag. Hoeveel religies zijn er eigenlijk in de wereld?
Zou je geloven dat het er maar twee zijn?
De waarheid is dat je elke religie in één van twee basiscategorieën kunt
indelen. Je kunt alle uiterlijkheden weglaten—van kleine verschillen tot grote
theologische verdelingen—en vrij gemakkelijk recht naar het hart van de zaak
gaan.
Denk maar na. De meeste religies zijn het eens met wat we behandelt hebben in het
eerste hoofdstuk. De meeste mensen geloven in een schepper en in een
geestenwereld. Op het moment dat je de schepper en de geestenwereld gaat
definiëren worden de verschillen zichtbaar.
Nog belangrijker is, hoe de Schepper te leren kennen en hoe in een vredig
"hiernamaals" te komen, dit verdeelt werkelijk de groepen. Met andere woorden
hoe kunnen we God bereiken, en hoe komen we in de hemel? Op de een of andere

manier proberen de meeste religies een antwoord te geven op deze twee
basisvragen.
Dus hoe kunnen we zoveel ingewikkelde geloofssystemen nemen en ze
vereenvoudigen tot twee basis geloofssystemen?
Twee woorden: DOEN of GEDAAN. Onthoud deze woorden, want aan het
eind van het boek worden ze heel belangrijk!
Laten we eerst eens naar de DOEN religies kijken. Deze religies zijn, in
feite, religie-systemen. De centrale boodschap is “wat je moet DOEN om
goedkeuring te krijgen van God, en toegang tot de hemel te verdienen.” Waar de
meeste religies het wel over eens zijn is, dat de mens op de één of andere manier
gescheiden is van God en nu iets moet doen om weer met Hem in het reine te
komen.
God is als een boze inval-leraar—en Hij is heel erg boos dat de mensen zich zo
slecht gedragen. Hij is ergens hoog in de Hemel, boos op de gehele mensheid
omdat ze dingen doen die Hem mishagen, en Hij verwacht van iedereen dat ze
boeten voor hun fouten door goede dingen te DOEN. Hij zit op Zijn troon met zijn
armen over elkaar, en verwacht van de mensheid dat ze hun tekortkomingen
compenseren of verzoening doen, door goede werken of religieuze daden.
De definitie van “wat God wil dat we DOEN” die is totaal verschillend per
religie, en daarom hebben we zoveel verschillende geloofssystemen, maar de kern—
de essentie is nog steeds hetzelfde. De boodschap is simpel “DOEN”. Doe de juiste
dingen, en doe geen verkeerde dingen, en dan op de één of andere manier verleent
God je toegang tot de Hemel.
Het is alsof je dezelfde macaroni op twintig verschillende manieren
klaarmaakt. De basis en de centrale boodschap van elk van die religies is
identiek--”God is boos op je, dus je kunt maar beter de juiste dingen gaan doen om
hem weer tevreden te maken!”
In deze DOEN categorie, heeft elke religie een andere lijst met wat wel en
niet te DOEN. Bij sommige is de lijst extreem lang en vermoeiend—biecht je
zonden op, laat je dopen, geef geld, ontvang het vormsel, scheer je hoofd kaal,
verkoop bloemen op het vliegveld, verkoop drukwerk deur aan deur. De lijst is net
zo eindeloos als de fantasie van de mensheid. En elke tien jaar duiken er weer
nieuwe religies op met nieuwe lijsten.
Andere systemen zijn meer basic en algemeen—doe goed, wees aardig, zorg
dat je meer goede dingen doet dan slechte dingen.

Bij sommige systemen is de lijst extreem, of zelfs bizar—het instellen van
rituelen of zelfverminking, kinderoffers, zelfmoord, moord, slavernij of
boetedoening.
Hoe dan ook, de basis-intentie en de centrale boodschap zijn hetzelfde—jij
moet werken aan je weg terug naar God. Jij moet Gods lijst uitvoeren, aan Gods
eisen volDOEN, Gods boosheid afwenden en Gods vergeving verdienen. Deze
systemen zijn de ultieme vorm van religieuze gebondenheid voor miljoenen
mensen over de hele wereld. Ze worden gevangen gehouden door angst en
gebonden door ingewikkelde systemen van religieus gedrag waarvan ze overtuigd
zijn dat dat hun weer in het reine brengt met God en hen eeuwig leven geeft. De
DOEN-religies variëren sterk van elkaar in stijl en structuur—en zijn er in veel
verschillende smaken—maar ze komen allemaal op hetzelfde neer, acceptatie door
werken. God is de opzichter, en wij mensen zijn de slaven. Om er voor te zorgen
dat God van ons houdt en ons accepteert kunnen we maar beter dingen DOEN die
Hem tevreden stellen.
Het treurige van deze systemen is dat ze alleen maar wanhoop en slavernij
bieden. Ze laten het mensenhart achter met het gevoel dat God het verworpen heeft
terwijl het zich altijd afvraagt“heb ik wel genoeg gedaan.” Ze karakteriseren God
meer als slavendrijver dan als hemelse Vader, en ze laten je achter met een gevoel
van alles behalve “dicht bij God”
Deze systemen vullen het hart met knagende twijfels. Wat als ik nog iets
vergeten ben? Wat als ik niet aan Gods eisen voldaan heb? Wat als ik de verkeerde
lijst aan het doen ben? Wat als er nog iets aan mijn lijst ontbreekt dat cruciaal is?
Ben ik wel goed genoeg geweest? Hoe goed is goed genoeg? Wat als ik niet goed
genoeg ben geweest?
Deze systemen werken goed om machtige en rijke religies op te bouwen
omdat ze mensen aan zich binden als slaven, maar ze doen niets om onze innerlijke
angsten en verlangens te verlichten. Ze doen niets om ons geweten te genezen en
om goedkeuring te krijgen van God. Ze doen niets om ons persoonlijk te
introduceren aan de liefhebbende hemelse Vader waar de Bijbel van spreekt.
De vraag die we onszelf moeten stellen als we naar al deze systemen kijken
is “Wat heeft God gezegd?” Als het er om gaat om weer in het reine te komen met
God en een leven met Hem te krijgen, wat zijn dan Zijn instructies?

Weinig mensen realiseren zich dit, maar om één van de DOE religies te
accepteren moet je in feite hetgeen de Bijbel leert verwerpen! Kijk voor je zelf
eens naar deze Bijbelgedeelten en bedenk wat God hier tegen jou zegt...
“Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die
wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid...” (Titus 3:5). Met andere
woorden, je kun Gods goedkeuring niet verdienen door goede werken.
Opnieuw zegt God, “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees
gerechtvaardigd worden, voor Hem...” (Romeinen 3:20). Hij zegt hier, “je kunt je
zelf niet rechtvaardigen in Gods ogen door goede werken te doen.”
Hier is er nog één, “Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die
den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.”
(Romeinen 4:5). In dit vers zegt God letterlijk dat je geen goede werken kunt doen
om Gods goedkeuring te verdienen.
Hoeveel duidelijker kan God het nog zeggen dan hier, “Doch wetende, dat
de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet...” (Galaten 2:16).
God gaat verder met te zeggen dat zijn goedkeuring niet verdient kan
worden. Hij zegt in Éfeze 2:8-9 dat redding “niet uit u, het is Gods gave; Niet uit
de werken....” Denk je in! “niet uit de werken.”
Wat betekend dit?
Vrij simpel dat er geen DOEN-lijstje op deze planeet is—geen religieus
systeem wat ooit is uitgevonden, dat je een beetje goedkeuring van God geeft of
dichter in Zijn aanwezigheid brengt.
Ik weet wat je nu denkt. “Hoe kan dat nu? Natuurlijk kan ik God wel
plezieren met goed te doen!” Hou vol. Een goed leven heeft zijn plaats, maar
bedenk je dat we het hebben over naar God gaan en een relatie krijgen met Hem.
We hebben het over weer in het reine komen met Hem. We hebben het niet over
bijvoorbeeld de extra voordelen van eerlijk zijn, een goed leven leiden, en aan
goede doelen geven. We stellen deze vraag—verdien je door het doen van deze
dingen “extra punten” bij God? Als ik ze doe, krijg ik dan Zijn goedkeuring,
accepteert Hij me, vergeeft Hij me, of houd Hij meer van me?
De meeste religies zeggen, “Ja...als je onze lijst maar volgt.”
In Gods eigen woorden aan jou zegt Hij nee. Het is “niet uit de werken der
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden...” (Titus 3:5). Keer op keer zegt God in
de Bijbel, “Je kunt de weg naar Mij toe niet verdienen. “Je kunt niets DOEN om
Mijn goedkeuring te verdienen, of verdient door Mij geaccepteerd te worden.”

Één van de scherpste manieren waarop Hij het zegt is misschien wel in Jesaja 64:6,
“Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een
wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren
ons henen weg als een wind.”
In dat vers zegt God, “er staat zo iets massief tussen ons in dat zelfs je beste
gedrag geen verschil maakt.” Goed gedrag heeft geen zin tegen het probleem dat
ons scheidt van God. We gaan hier later nog wat dieper op in, maar voor nu moet je
weten dat God ons nooit verteld dat onze werken Zijn redding te weeg brengt.
De conclusie van dit alles is “DOEN” voldoet niet. Nergens is ook maar één
vers te vinden in de Bijbel dat leert dat God me meer accepteert of mijn zonden
vergeeft als ik de juiste dingen DOE. Goede werken doen brengt me niet in de
gunst bij God. Waarom? Omdat God zich minder zorgen maakt over hoe ik mij
gedraag als wel over hoe ik ben. Hij is niet zo bezorgd over mij te heersen als wel
om betrokken te zijn bij mij. Hij is niet onder de indruk van koude religie. Hij wil
een hechte relatie. Een relatie DOE je niet, klusjes DOE je.
We komen nog terug op deze gedachte in een ander hoofdstuk, maar laten
we eerst eens kijken naar dat ander woord—GEDAAN. GEDAAN. Gereed.
Compleet. Volledig. Beëindigd. Klaar. Volbracht. Vervuld. Vervolmaakt. Wat een
geweldig woord!
Ondanks dat de meeste religies in de DOEN-categorie vallen is er nog steeds
de GEDAAN-categorie!
De echte boodschap van de Bijbel is GEDAAN. Met andere woorden, alles
wat nodig is om jou weer met God te verenigen en je in het eeuwige leven te
brengen met Hem is al GEDAAN.
Toen Jezus aan het kruis hing, sprak Hij deze woorden, “Het is
volbracht”(Johannes 19:30). De uitspraak betekend letterlijk “volledig betaald.”
GEDAAN.
Dat was één van de laatste dingen die Jezus sprak voor Hij stierf. Op dat
moment gebeurde er iets wonderlijks in Jeruzalem. In de tempel—een gebouw,
symbool voor Gods aanwezigheid—was heen voorhangsel dat het gedeelte
afscheidde , wat de aanwezigheid van God representeerde, van de zichtbare
gedeeltes. Op het moment dat Jezus stierf scheurde het op wonderbaarlijke wijze
van boven naar beneden in tweeën—wijd open voor iedereen.

Opeens was het alsof dat wat de mens van God afscheidde nu volledig
verwijderd was, en God de hele mensheid uitnodigde om rechtstreeks naar Hem te
gaan! Het was God die zei tegen de mensheid “GEDAAN!”
GEDAAN betekend “er is niets meer te DOEN.” De prijs is betaald. De
schuld is vergeven. De verzoening is volkomen. Als je het probeert te verdienen, er
voor werkt, of iets probeert te DOEN om het te krijgen, ben je je tijd aan het
verspillen. Het is al GEDAAN. Of in de woorden van Jezus aan het kruis, “Het is
volbracht.”
Zie het eens op deze manier. Stel dat je een geweldige Kerstmorgen hebt
voorbereid voor je gezin. Je hebt gespaard, inkopen gedaan, cadeaus ingepakt,
versierd en alle voorbereidingen getroffen. Vervolgens op Kerstmorgen, stel je
voor de kinderen komen naar beneden gerend, gretig om het Kerstfeest te vieren,
maar in plaats van zich op de cadeaus te storten beginnen ze koortsachtig allerlei
karweitjes voor je te doen. Ze beginnen de garage schoon te maken, de auto te
wassen, de vaat, schoenen poetsen en wat ze nog meer vinden kunnen om te doen
voor je. Misschien krijg je geen hartaanval maar je bent in ieder geval
teleurgesteld! Je zou ze tegen houden en vragen, “Wat zijn jullie aan het doen? Het
is nu geen tijd voor goede werken, het is tijd om cadeaus te geven!”
Stel dat hun reactie was, “Pa en Ma, we realiseerden ons dat we jullie
cadeaus niet waard zijn en dus hebben we besloten dat we ze gaan verdienen. We
hebben besloten dat we jullie gaan dienen en dingen gaan doen waardoor we jullie
aardigheid waard zijn.”
Wat zou je doen? Je zou ze waarschijnlijk uitleggen dat dat niet nodig is! Je
zou je kinderen vertellen hoeveel moeite je gedaan hebt om te sparen, de cadeaus
te kopen en in te pakken. Je wilt hun dienst niet (althans niet op dit moment), je
wilt alleen maar van Kerstmorgen genieten en hun de cadeaus geven—jouw vrije
uitdrukking van liefde.
Dit is Gods boodschap aan de mensheid. “Zolang jullie bezig blijven met
dingen DOEN, mis je wat Ik al voor jullie heb GEDAAN.” Het cadeau is gekocht,
de tafel is gedekt, jullie hoeven niets meer te DOEN! Al de voorbereidingen zijn
getroffen. ”Komt dan, en laat ons samen rechten....” Zijn uitnodiging aan jou is
niet om iets te DOEN voor Hem, maar eerder om bij Hem te komen.
Dus met alle religies in de wereld, zijn er eigenlijk maar twee? Daar komt
het op neer. Maar twee.

DOEN of GEDAAN.
Of een andere manier om het te zeggen: religie of relatie. Stelt God systemen
in die naar Hem toe leiden, of verlangd Hij naar iets persoonlijker—relationeel?
Misschien zou het feit dat Hij ons zegt dat Hij wil dat wij hem Pappa of Vader
noemen veelzeggend moeten zijn. Hij wil een relatie met jou. En hechte relaties
zijn geen product van DOEN, maar meer een product van BESTAAN of
TOEBEHOREN.
Omdat je meer bent dan een lichaam, en omdat je een Schepper hebt, hoe
kan ik de Schepper leren kennen? Wat zijn Zijn antwoorden op deze twee vragen—
hoe kom ik tot God, en hoe kom ik in de Hemel? Zijn antwoorden in de Bijbel zijn
duidelijk. Je kunt de Hemel niet verdienen. Je kunt niets DOEN om daar te komen.
Je kunt niet presteren om in Gods aanwezigheid te komen. Hij wil meer dan een
“werknemer/werkgever relatie.” Hij wil meer dan koude religie. Hij wil een hechte
relatie.
En het allerbelangrijkste is, alles wat nodig is, om de afstand tussen jou en
God te dichten, is al GEDAAN. Er is niets meer dat je nog DOEN kunt om Zijn
gunst te verdienen, of Zijn redding te verkrijgen.
Dus er zijn inderdaad maar twee religies in de wereld. DOEN en GEDAAN.
Zit jij nog vast op DOEN? Zit jij gevangen in een systeem van presteren, denkend
dat je de juiste kant op gaat? Ben jij aan het proberen je weg naar God te
verdienen? Ik stel mensen vaak deze vraag. “Als jij vandaag zou sterven, zou je
dan naar de Hemel gaan?” Vreemd genoeg zeggen de meeste mensen, “Ja ik denk
het wel.” Als ik dan vraag “Waarom?” zeggen ze zoiets als, “Omdat ik probeer een
goed mens te zijn, en goeie dingen te doen.”
Weet je wat ze feitelijk zeggen? Ik DOE.
Vriend zit jij vast op DOEN? Als dat het geval is mis je de centrale boodschap van
de Bijbel. Als jij je vertrouwen gesteld hebt op een prestatie gebaseerd systeem of
religie, dan begrijp je Gods ware weg tot Hem niet.
Wat zou je antwoorden op die vraag? Waar vertrouw je op? DOEN of
GEDAAN? Heb jij een religie of een relatie?
Dankjewel dat je er zolang bijgebleven bent. We zijn 22 pagina's ver en we
hebben er nog ongeveer 80 te gaan. Je weet nu dat je meer bent dan een lichaam,
en dat Gods richtlijnen om Hem te leren kennen niet met DOEN te maken hebben.
Laten we nog even doorgaan. Het volgende hoofdstuk heeft heel goed
nieuws voor je dat je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt...

HOOFDSTUK DRIE
Weten Waar Je Heen Gaat

Als je eenmaal begrijpt dat je meer bent dan een lichaam blijf je met een knagende
vraag zitten. Waar gaat de rest van mij naar toe als mijn lichaam sterft? Blijf ik
gewoon wat “rondhangen” op aarde om mensen te achtervolgen? Of word ik
gereïncarneerd in een andere levensvorm? Ga ik naar het vagevuur en probeer daar
verder mijn weg naar de Hemel te verdienen?
Iedereen heeft wel een mening, maar op meningen kun je niet je eeuwige
bestemming baseren. Opnieuw moeten we ons naar de Bijbel keren voor
antwoorden op deze vragen en zien wat God eigenlijk zegt. Ja de Bijbel zegt dat de
echte jij ergens doorleeft als je lichaam sterft.
Hebreeën 9:27 zegt, “En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven,
en daarna het oordeel;” Simpel gezegd, iedereen sterft een keer en daarna staan
we voor God om onze uiteindelijke eeuwige bestemming te bepalen.
Wat de Bijbel zegt over “waar” daar hebben we het later in dit hoofdstuk nog
over dus niet vooruit lopen. Voor nu wil ik dat je alleen over deze vraag nadenkt.
Zou je willen weten waar je heen gaat als je sterft? Als er een manier is om zeker te
zijn waar je de eeuwigheid doorbrengt, zou je dat niet willen weten?
Dat is het probleem met DOE-religies. Ze laten je achter met vragen in
plaats van antwoorden. Het houd je gevangen in een systeem van onzekerheid. Je
vraagt je af “Heb ik wel genoeg gedaan?” “Heb ik wel de juiste dingen gedaan?”
“Heb ik het wel goed gedaan?” Uiteindelijk blijf je je afvragen “Waar ga ik echt
naar toe?”
Recentelijk had ik een gesprek over deze dingen met een vrouw uit de
buurt . Het was een aardige vrouw met een respectabele levensstijl, een gelukkig
gezin, en een religieuze achtergrond. En toch toen ik haar vroeg of ze zeker was
dat ze naar de Hemel ging, was haar beste antwoord “Ik hoop het!” Toen kreeg ze
een verbaasde blik in haar ogen en zei, “Kun je dat dan zeker weten?”
Misschien vraag jij je dat nu ook af. Kun je dat zeker weten?
Vriend, het goede nieuws is dat we niet hoeven te speculeren op deze vraag.
Sterker nog God wil niet dat je speculeert of dat je bang bent voor jouw eeuwige

bestemming. Hij wil dat je zeker weet waar je heen gaat! Hij geeft je uitgebreid de
gelegenheid om zeker te weten dat je eeuwige bestemming geregeld is .
Ik wil je een vers laten zien die je waarschijnlijk nooit hebt gezien. De
meeste religieuze systemen vermijden dit vers. Je kunt het vinden in 1 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....” Heb je hem? God zegt,
“Opdat je weet dat je het eeuwige leven hebt!”
Denk daar eens een moment over na. Laat het tot je doordringen. God wil
dat je (zeker) weet waar je heen gaat. Hij wil niet dat het je afvraagt, vreest,
twijfelt, of spijt hebt. Hij wil dat je weet. Dat vers is erg belangrijk!
Denk nu eens na over de volgende vraag. KEN jij je bestemming? Misschien
hoop je wel. Misschien ben je optimistisch. Misschien heb je wel een idee van je
bestemming, maar WEET je het?
Het woord WEET impliceert volledige zekerheid en begrijpen. Het laat geen
ruimte voor twijfel, aarzelen of vragen. Het rust op feiten in plaats van worstelen
met twijfel. Het vertrouwd eerder dan gefrustreerd zijn in vrees.
Wat zij de implicaties van “weten waar je heen gaat”? Hoe zou deze
wetenschap je leven veranderen?
Ten eerste neemt het je vrees voor de dood volledig weg! En dat is
waarschijnlijk de grootste angst in de wereld, deze wetenschap kan alle twijfels
wegnemen. Geen angst! Precies zoals God zegt in 2 Timótheüs 1:7, “Want God
heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der
liefde, en der gematigdheid.” Gods plan voor jou bevat geen vrees, maar juist
beheersing en een geest van kracht en liefde.
Ten tweede plaatst het je hele leven in een ander perspectief. Je leeft naar
iets toe—bereid je voor op iets groters dan het leven—uitziend naar iets na de
dood.
In het kort je hebt hoop!
Vriend, je bent op weg naar iets! En God wil niet dat je je afvraagt
waarheen. Hij wil dat je deze zaak regelt. Hij wil dat je rust in wat je WEET. Hij
wil dat je zeker weet wat er met je gebeurt na je dood.
Hij wil dat je WEET dat je eeuwig leven hebt.
Misschien heb je het vers nooit gezien. Misschien heeft niemand je ooit
verteld dat er een manier is om bevrijd te zijn van de vrees en twijfel die zoveel
mensen plagen als ze aan de dood denken. Ik hoop dat dit zulk goed nieuws is dat

je door blijft lezen...het verhaal word zelfs nog beter. Maar ik waarschuw je vast, er
komt eerst nog wat slecht nieuws waar we door moeten voor we bij het goede
nieuws aan komen, dus hou vol!

HOOFDSTUK VIER
Geboorteafwijking

“Denk je dat ik een slecht mens ben?” Vroeg Julie met grote aarzeling---bijna alsof
ze het antwoord helemaal niet horen wilde. Ik was een jonge student, en werkte in
een restaurant, en zij was een collega die behoorlijk kritisch was over mijn geloof,
ze maakte het zelfs belachelijk. Een paar avonden eerder, rond sluitingstijd, was ze
stomdronken binnengekomen. Na dat de klanten weg waren begon ze tekeer te
gaan tegen mijn geloof—ze vervloekte God letterlijk en vertelde me hoe dom ik
was om in Hem te geloven.
En nu, een paar avonden later, tijdens de schoonmaak, stopte ze mij tijdens
het stofzuigen om me te vragen “of ik haar een slecht mens vind....”
Om eerlijk te zijn, alles in mij wilde zeggen, “Denk je dat je mijn God kunt
vervloeken, mijn geloof belachelijk maken, en dat ik je dan GEEN slecht mens
vind?” Maar dat zou veroordelend, arrogant en zelfs hypocriet zijn. Het zou een
zelfverdedigingsmechanisme zijn, maar niet wat ze echt moest horen. Diep in hun
hart willen de meeste mensen geloven dat ze goed zijn—zelfs goed genoeg om
hoopvolle eeuwigheid te verdienen. Bovendien als je iemand probeert te vertellen
over tekortkomen is de normale reactie (voor iedereen) ons zelf te verdedigen. We
willen graag geloven dat we best wel goed zijn.
Toch heb ik noch nooit iemand ontmoet die zover wil gaan dat hij zichzelf
perfect vind. Opvallend nietwaar? We zeggen niet dat we perfect zijn maar we
willen ook niet slecht genoemd worden. Op de een of andere manier hebben we
een grijs gebied gecreëerd, van “niet zo slecht.”
Dit grijze gebied sust het geweten voor bijna iedereen omdat we zelf onze
richtlijnen trekken en er is altijd wel iemand “slechter dan ons” met wie we ons
vergelijken. Over het algemeen redeneren we dat we “best wel goed” zijn als we
maar naar iemand kunnen wijzen die slechter is dan wij zijn! Het is alsof we een
spel spelen door ons zelf wijs te maken dat het wel goed zit tussen ons en God.
Op dat moment in het restaurant wilde Julie horen, “Ik weet dat je fouten
maakt, maar nee je bent niet slecht.” Ik bedoel, wie ben ik, met al mijn
tekortkomingen, om haar te bekritiseren, toch?

Ik merkte dat haar vraag meer was dan een oppervlakkige onrust. Ze wilde
in haar hart echt weten waar ik dacht dat ze stond tegenover God. Wil je weten wat
ik haar vertelde? Ik vertelde haar wat de Bijbel zegt.
“Julie, niet alleen jij...iedereen is slecht, ook ik ben slecht.”
Voordat je boos word en het boek weggooit, geef me nog een minuutje.
Haar eerste reactie was “Kom op, begin nou niet tegen me te preken, ik wil
weten wat je echt denkt...”
In alle openheid zij ik tegen haar, Julie, we zijn allemaal slecht, ik ben slecht
jij bent slecht—niemand is perfect!”
Dus vriend, misschien vind jij jezelf “niet slecht”, of “niet zo slecht”--maar
je weet net zo goed als ik dat je ook niet volmaakt bent. Dus hoe zit het nu met
ons? Hoe ziet God deze onvolmaaktheid, en hoe ziet Hij ons? Wat zijn de gevolgen
van onze “onvolmaaktheden” in het licht van de eeuwigheid en onze bestemming
na de dood?
Dit zijn gewichtige vragen, maar de Bijbel beantwoord ze allemaal
glashelder. De boodschap is niet verborgen maar eerder genegeerd of herschreven
om te passen binnen religieuze systemen van mensen. Als je de Bijbel neemt zoals
hij is, zoals God het bedoeld heeft, klopt het precies!
Dus wat zegt God? Zijn we echt “door en door slecht”?
Misschien ben je jezelf in gedachten al aan het verdedigen terwijl je leest. Vergeet
niet goed nieuws komt er aan, dus laat je zelfverdediging even zitten en luister naar
God met een open hart. Dit zegt Hij over jou en mij—en de rest van de mensheid
trouwens ook.
In Romeinen 3:23 Zegt Hij “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de
heerlijkheid Gods;” en een paar verzen eerder zegt Hij, “...Er is niemand
rechtvaardig, ook niet een;” (Romeinen 3:10). Simpel gezegd, niemand is
volmaakt. We komen allemaal tekort aan Gods glorie of zijn volmaakte richtlijn.
Hoewel we kunnen argumenteren dat we beter zijn dan sommige anderen,
we komen zoveel tekort aan Gods voorwaarde dat het vergelijken met anderen
volkomen irrelevant is.
Probeer je het als volgt voor te stellen. Wat als God van ons eist dat we naar
de maan springen? Jij kunt misschien hoger springen dan ik, en ik kan
waarschijnlijk hoger springen dan mijn 5 jaar oude dochter, maar uiteindelijk
bereiken we bij lange na het doel niet. Dat is wat God ons probeert duidelijk te
maken als Hij zegt dat allen , “derven de heerlijkheid Gods.” We schieten zoveel

tekort dat het kleine verschil tussen jouw “goedheid” en iemand anders “goedheid”
(of slechtheid) niet uitmaakt in Gods ogen.
Simpel gezegd, zegt God tegen de mens, “je hebt een probleem. Je zonde. Je
bent niet volmaakt. Je voldoet niet aan mijn eis voor heerlijkheid. Je bent zondig.”
In het volgende hoofdstuk komen we er achter waarom dit zo'n probleem is,
maar eerst moeten willen toegeven dat het probleem bestaat. Voor sommige
mensen is dat een hele stap.
Ik ben niet zo'n slecht persoon zo redeneren wij. Misschien zijn we in
vergelijking met anderen niet zo slecht, maar God vergelijkt ons niet met anderen.
Hij stelt hogere eisen dan wij. Hij gebruikt Zijn eigen volmaaktheid—Zijn eigen
heerlijkheid als eis. Hoe goed we ook denken te zijn daaraan kunnen we nooit
voldoen.
Als de eis is een drie meter hoog basketbal net, en jij kunt hoog genoeg
springen om het aan te raken, dan ben je een goede springer. Maar als de eis de
maan is, en jij bereikt maar drie meter, dan ben je helemaal niet zo'n goede springer.
“Hoe kun je nu naar de maan springen?” zeg je misschien, “dat is
onmogelijk!”
Precies! Het is onmogelijk.
En nu denk je waarschijnlijk, “Kan God zulke onmogelijke eisen stellen?”
Ja, dat doet Hij volgens Zijn eigen Woord. Hij eist van ons volmaaktheid.
Waarom eist Hij van ons volmaaktheid als Hij weet dat we daar niet aan kunnen
voldoen?
Er is maar één conclusie. Om ons te laten realiseren dat het niet gaat om
DOEN, maar om GEDAAN. Het gaat er niet om hoog genoeg springen, maar
realiseren dat we niet hoog genoeg kunnen springen en vertrouwen op iemand die
machtiger is dan wij om ons hoog genoeg te tillen!
Veronderstel dat God letterlijk van ons vraagt om naar de maan te springen
om in de Hemel te komen. Zou je het proberen? Zou je wanhopen, of om een
wonder vragen?
Één ding is zeker, je zou onmiddellijk concluderen dat je daar op eigen kracht niet
komen kunt.
Vriend dat is precies het punt dat de Bijbel probeert te maken, als God zegt,
“Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.”
(Prediker 7:20). Hij zegt dat door onze zonde en onvolmaaktheid zelfs onze goede

werken nutteloos zijn in Zijn ogen omdat onze zonde ons letterlijk van Hem
scheiden. “Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als
een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden
voeren ons henen weg als een wind.” (Jesaja 64:6). God wil dat we ons realiseren
dat we niet op eigen kracht bij hem kunnen komen!
God zegt ons, er is een grote afstand tussen ons—een afstand gecreëerd door
onze onvolkomenheden. En zoals we al geconcludeerd hadden, goede werken doen
helpt ons niet om die kloof te dichten. Goede werken betalen net zo min voor de
slechte dingen die we gedaan hebben dan dat het niet gebruiken van een creditkaart
de eerder opgebouwde schuld afbetaalt. Een goed persoon zijn doet onze slechte
daden niet te niet, of maakt de zonde die we gedaan hebben niet ongedaan.
God zegt tegen de mensheid, “Als het gaat om jouw relatie met mij, wij zijn
van elkaar gescheiden. Je zit zo diep in de zonde dat je er zelf niet uit komt, en zo
ben je geboren.”
Hij zegt ons letterlijk dat we met een afwijking geboren zijn in Psalm 51:7,
“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder
ontvangen.” Met andere woorden, vanaf dat je verwekt bent is er zonde in je
geestelijke genen. Het is niet simpelweg een prestatieprobleem, of een
gedragsprobleem. Niet wat je doet is het probleem maar wat je bent.
Ik ben gezegend met drie kinderen. Je kunt het je misschien niet voorstellen
maar ik heb geen van hen bewust geleerd te zondigen. En toch, voor ze noch maar
konden praten of lopen, konden ze al egoïstisch zijn. Kort daarna konden ze al
ongehoorzaam zijn, slecht gedrag vertonen, of een woedeaanval hebben. Toen ze
nog maar een paar jaar oud waren konden ze al liegen, vechten, tegenspreken en
zelfs anderen pijn doen. Als wij ze niet leerden om te zondigen, waar kwam het
dan allemaal vandaan?
Het antwoord vind je in Romeinen 5:12, “Daarom, gelijk door een mens de
zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot
alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben”. Simpel gezegd
zonde is in hen, net als in ieder mens op de aarde. Het zit in ons. In onze
geestelijke bloedlijn. Vanaf de wieg heeft ieder van ons de natuurlijke neiging
verkeerd te doen. Maar je moet begrijpen dat het meer is dan “verkeerd doen.” Als
het een gedragsprobleem was, dan kon het gecorrigeerd worden met goed gedrag.
Maar God zegt dat goed gedrag dit probleem niet kan corrigeren. Het is wat we
zijn. Zonde zit in ons, als een dodelijke ziekte. Het is letterlijk onze geestelijke

geboorteafwijking sinds Adam en Eva, de eerste man en vrouw, er voor kozen om
te zondigen.
Ja vriend, of je het leuk vind of niet, je bent geboren met een geestelijke
afwijking. Je bent geboren met een gigantische geboorteafwijking die onvolkomen
maakt voor God, en maakt dat je in oppositie tegen hem bent. Hij zegt het zo in
Éfeze 2:1, “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de
misdaden en de zonden;”
We komen later nog terug op het vers, maar let nu eens op het laatste
gedeelte—“we waren dood door de misdaden en zonden.” Onthoud dat het woord
dood betekend letterlijk “gescheiden.” Jij en ik zijn van nature gescheiden van God—
dood voor God vanwege onze zondigheid.
Ik weet dat dit niet is wat de populaire psychologie je verteld over jezelf. Het
is niet wat je wil horen, maar durf jij te ontkennen dat je onvolkomen bent? Kun je
accepteren dat je tekort schiet en dat je geestelijke geboorteafwijking een
gigantische scheiding veroorzaakt tussen jou en je Schepper?
Dit klinkt allemaal als erg slecht nieuws, maar soms moet je eerst het slechte
nieuws accepteren voor je het goede nieuws kunt toepassen!
Wat als je een behandelbare vorm van kanker had? Zou je dan eerst het
slechte nieuws willen horen zodat de dokter je daarna het goede nieuws kon
geven? Zou je niet willen horen, “Je hebt kanker…MAAR…er is een
behandeling!”?
Dus, voor je Gods behandeling kunt begrijpen, moet je eerst de diagnose
aanvaarden. Gods diagnose is simpel. “Je bent geboren met een geestelijke
afwijking en je bent niet in staat om aan Mijn eisen te voldoen. Er moet iets
bovennatuurlijk gebeuren om je terug bij Mij te brengen.”
Waarom is deze geboorteafwijking zo een groot probleem? Waarom kan
God niet een oogje dichtknijpen over onze zonden en verder gaan?
Goede vraag, laten we kijken naar Zijn antwoord…

HOOFDSTUK VIJF
Gods enige geaccepteerde betalingsmogelijkheid

Ik heb een creditcard die ik heel af en toe gebruik voor Kerstinkopen, familie
vakanties, of iets dat ik wil hebben of nodig heb.
Stel je voor dat ik alle voorzichtigheid uit het oog verloor en roekeloos
€5.000,00 aan spullen zou kopen met die kaart. Een maand later ontvang ik een
rekening in de brievenbus met de betalingsopties.
Stel je voor dat, in plaats van mijn schuld te betalen, ik de klantenservice bel
en ze uitleg dat het niet de bedoeling was om die kosten te maken, dat het me erg
spijt en dat ik mijn best zal doen om het te voorkomen in de toekomst. Zou dat
mijn schuld aflossen? Natuurlijk niet. (Zou wel mooi zijn toch?)
Goed, laten we het eens van een andere kant bekijken. Wat als ik de
klantenservice bel en ze smeek en pleit of ze mijn schuld willen kwijtschelden. Dat
zal het toch wel regelen? Ik denk het niet.
Nou die creditcard mensen zijn ook bekrompen en legalistisch toch? Ze
zouden best wat meer vergevingsgezind kunnen zijn toch? Dat is toch zeker niet
eerlijk!
Vriend mijn denkpatroon klopt duidelijk niet. Het gaat er niet om dat de
creditcard mensen niet vergevingsgezind of geduldig zijn of aardig—ze mogen van
mij verwachten dat ik eerlijk mijn schulden betaal.
Ik heb veel mensen gesproken die tegen mij zeggen, “Ik vraag iedere avond
voor het naar bed gaan vergeving aan God voor mijn zonden.” Anderen zeggen,
“Ik biecht regelmatig mijn zonden op bij een priester of bij God.” Weer anderen
zeggen, “Ik betaal voor mijn zonden door goed te doen.”
Vriend, het is een feit dat God de zonden niet maar willekeurig vergeeft, of
de consequenties van de zonden uitwist, net zo min als de creditcard maatschappij
willekeurig mijn schuld kwijtscheld omdat ik het vraag.
Nee zij hebben een methode bepaald om te betalen. Buiten die methode kan
de schuld niet uitgewist worden. Dit is niet oneerlijk of onrechtvaardig. Juist het
tegenovergestelde, het is redelijk. Het is rechtvaardig en juist. Ik kan ze geen
verontschuldigingsbrief of kerstpakket sturen, zelfs geen cadeaubon. Ik kan maar
op één manier betalen—geld. Dit is de vastgestelde betalingsvorm van de

creditcard maatschappij. Ik ga daar niet over in discussie, ik accepteer het gewoon
en betaal volgens hun vastgestelde norm.
Op één zelfde wijze heeft God een betalingsvorm vastgesteld voor zonde. Ja
er moet worden betaald voor zonde. Waarom ? Omdat God rechtvaardig en goed is.
Een goede God laat zo iets afschuwelijk als zonde niet maar voor tijd en
eeuwigheid de vrije loop. Nee, een goede God zou voor eens en voor altijd met de
zonde afrekenen, zodat we uiteindelijk bevrijd zijn van dit alles voor altijd en
eeuwig. Je moet weten dat Gods goedheid eist dat Hij actie onderneemt tegen
zoiets verwoestend als zonde.
Dus, lang voor dat jij en ik werden geboren—lang voordat de aarde werd
geschapen—heeft God een prijs vastgesteld—een genoegdoening voor de zonde.
Er valt niet over te onderhandelen. Het is eerlijk en rechtvaardig—en ja, het is zelfs
goed in het licht van de verschrikkelijke kracht en verwoesting die de zonde
teweeg brengt. Wat is die prijs?
God zegt in Romeinen 6:23, “Want de bezoldiging der zonde is de dood….”
De dood. Lijkt een hoge prijs niet waar? Klinkt erg negatief? Nou, laten we er eens
goed naar kijken. Waarom zou een goede God zonde laten leven? Dat zou oneindig
veel erger zijn dan dat ons Nederlands rechtssysteem moord en chaos zou toelaten.
Als ons rechtssysteem zulke wreedheden zou accepteren, dan zou het niet langer
een “goed systeem” zijn. Zo ook, als God de zonde en kwaad zou laten doorgaan
voor eeuwig, zou Hij geen goede God zijn.
Nee, maar Zijn goedheid eist dat Hij actie onderneemt. Zijn rechtvaardigheid
eist genoegdoening, en lang voordat jij en ik in beeld kwamen, heeft God bepaald
dat er maar één manier van genoegdoening voor zonde was—maar één acceptabele
oplossing voor iets zo dodelijk en verwoestend. De dood.
Zonde moet sterven. De dood moet sterven. De dingen die zo slecht en
verwoestend zijn moeten een rechtvaardig einde tegemoet zien—de enige
acceptabele uitkomst—het moet worden opgesloten in een definitieve gevangenis.
De zonde is zo slecht dat God heeft besloten “zonde moet sterven” voor eens en
voor altijd.
Zie je Gods goedheid en liefde tot uitdrukking komen in dit doodvonnis? Hij
weigert toe te staan, dat wat zo schadelijk is ons voor eeuwig te overheersen. Hij
houd te veel van ons. Zijn goedheid is te goed. Hij kan niet toestaan dat de zonde
de wereld verder vernietigt.

Stel je voor dat er een moordenaar in jouw wijk woonde. Deze moordenaar
moord wanneer hij zin heeft en heeft geen voorkeur voor slachtoffers. Hij
vermoord mannen, vrouwen, en kinderen zonder waarschuwing en zonder berouw.
Stel je voor dat jij weet wie het is, en je belt de politie en komt er achter dat
ze al weten wie het is. Stel je voor dat ze hebben besloten hem zijn gang te laten
gaan. Geen straf. Geen vervolging. Geen gerechtigheid. Stel je voor dat de politie
zou zeggen, “We hebben besloten aardig te zijn voor deze persoon. Een
liefhebbend politiebureau zou nooit iemand de gevangenis in sturen….”
Je zou woedend zijn! Je zou doen wat je kon om er voor te zorgen, dat die
man zijn verdiende loon zou krijgen, dat er weer vrede en veiligheid in jouw
omgeving kwam!
Heb je ooit wel eens iemand horen zeggen, “Nou ik kan niet geloven dat een
liefhebbende God de Hel gemaakt zou hebben” of “Ik geloof niet dat een
liefhebbende God de zonde zou veroordelen”? Vriend, hoe kan een liefhebbende
God niks doen aan al de verschrikkelijke dingen die er bestaan in het leven? Hoe
kan een liefhebbende God de zonde de vrije hand geven en niet in grijpen?
Dat kan en doet Hij niet.
De Bijbel leert ons duidelijk als de tijd ten einde komt, God de zonde en de
dood definitief zal veroordelen. Hij eist definitieve genoegdoening, en Hij
accepteert maar één betalingsvorm voor de zonde—de dood.
God heeft zelfs een definitieve gevangenis gemaakt voor de zonde en de
dood—een laatste rustplaats. Het word genoemd de “poel des vuurs.” Openbaring
20:14 spreekt over het laatste oordeel, “En de dood en de hel werden geworpen in
den poel des vuurs; dit is de tweede dood”.
Vriend, dit is niet gemeen of onrechtvaardig, of oneerlijk. Het is maar goed
dat God de zonde en de dood naar een eeuwige rustplaats stuurt!
Nu, hier word het moeilijk om te accepteren. Laat me je er nogmaals aan
herinneren, we zijn niet op zoek naar de “mening van mensen”, we zoeken Gods
verklaarde waarheid. We proberen Zijn voorwaarden te begrijpen.
De Bijbel is duidelijk in Matthéüs 25:41 dat God de Hel niet gemaakt had
voor de mensen. Het was bedoeld voor de duivel en zijn engelen. “Dan zal Hij
zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten,
in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.” Gods eigenlijke
bedoeling was, na het laatste oordeel van de duivel en de zonde de mens in een
eeuwige, liefhebbende relatie met Hem te brengen. Zijn plan komt uit een

liefhebbend hart en een goede natuur. Hij is volmaakt—volmaakt liefhebbend,
volmaakt goed—maar ook volmaakt rechtvaardig.
Omdat Gods rechtssysteem genoegdoening eist voor de zonde—de dood, en
omdat ik geboren ben met een afwijking—met zonde die door mijn geestelijke
aderen stroomt, heb ik dus een heel groot probleem.
Als een zondaar, heb ik een zondeschuld die betaald moet worden. Er is een
minimum loon voor mijn zonde—een wet in Gods rechtvaardigheid die betaling
eist. Zonde staat nu tussen mij en God in. Ondanks dat God van mij houdt, haat Hij
de zonde. Als hij de zonde niet zou haten, kon Hij niet van mij houden. Stel je voor
iemand waar je van houd heeft kanker—dan kun je niet van dat familielid houden
en tegelijk ook van de kanker houden. Als je van dat familielid houd dan haat je de
kanker en zou je willen dat je het kon verwijderen. Als je van de kanker zou
houden zou je jezelf daarmee een vijand van je familielid maken.
Dit is precies wat de Bijbel bedoelt als er staat, “Daarom dat het bedenken
des vleses vijandschap is tegen God…” (Romeinen 8:7). Of je nu warme en tedere
gevoelens voor God hebt of niet, en ondanks dat Hij heel veel van je houdt, jouw
zonde maken je Zijn vijand. Au! Dat komt aan! Misschien is dat een bittere pil om
te slikken, maar het is precies de boodschap van de Bijbel.
Geen wonder dat ik niet de weg verdienen kan door goede werken om in een
goed blaadje te komen bij God. De zonde staat in de weg, als een gigantische
kloof, die mij afscheid van Gods bedoeling.
In het kort, mijn zonde veroordeelt mij voor Gods aangezicht.
Begrijp me nu niet verkeerd. Dit betekend niet dat God niet van me houd.
Daar hebben we het straks over. Het betekend simpelweg dat als er geen wonder
gebeurt—als God geen manier vind om in te grijpen—ben ik verloren.
Ondanks dat God van me houd, kan Hij geen zonde toestaan in de Hemel.
Hij kan het niet toestaan dat de zonde in leven blijft, en aangezien ik zonde in me
heb, ben ik gedoemd te sterven. Hij wil niet dat ik één seconde gescheiden van
Hem doorbreng in de Hel—dat was nooit Zijn bedoeling. Maar dat is wel wat er
staat te gebeuren als er geen wonder gebeurt.
Er moet voor mijn zonde betaald worden. Dat is Gods wet. Mijn zonde moet
sterven. Dat is Gods goedheid. Het is alsof je zegt “kanker moet genezen”! Wat is
de oplossing? We weten dat goed zijn niet werkt. Hoe goed of religieus ik ook ben,
ik heb nog steeds zonde in mij. Let wel, het probleem is niet je gedrag maar wat je
bent. Goed zijn betaald niet voor zonde.

Er is maar één ding dat voor de zonde betaalt. De dood. De dood is de enige
oplossing voor zoiets verschrikkelijks.
Dus, als ik voor God sta met een zonde rekening in mijn naam—als ik Hem
onder ogen kom als een zondaar—is er maar één mogelijke eindbestemming voor
mij volgens Zijn eigen woorden.
En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden,
die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede
dood.
--Openbaring 20:13-14
Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en
hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel
in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.—
Openbaring 21:8

Ja, de poel des vuurs (volgens de Bijbel) is een echte plaats, een
verschrikkelijke plaats, en mensen komen daar terecht vanwege hun zonden. Het is
niet Gods verlangen; het is niet wat Hij wil voor jou, maar het is de laatste
rustplaats voor zonde. Zonder een wonder, zal iedereen die zondigt daar heen gaan
omdat God te goed is om zonde in leven te laten.
Twee keer in deze verzen heeft God het over de tweede dood. Met andere
woorden, we sterven allemaal één keer en dan moeten we voor God verschijnen
waar dan bepaalt word of we eeuwig verder leven met God, of dat we een tweede
keer sterven. De tweede dood is eeuwig gescheiden zijn van God in de poel des
vuurs. Het is definitief—onveranderlijk. Het is niet waar God wil dat we de
eeuwigheid doorbrengen, maar het is de enige betalingsmogelijkheid voor de
zonde.
God noemt het “verdoemt zijn” in Romeinen 5:18, “Zo dan, gelijk door een
misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis….”
Vriend, door onze zonde, staan we veroordeelt voor God. We zij allemaal
schuldig. “Daarom zijt gij niet te verontschuldigen…” (Romeinen 2:1). We staan

letterlijk zonder verontschuldiging. Onze zondeschuld moet betaald worden. Geen
mitsen en maren. Zonde moet sterven.
Omdat God goed is, omdat God rechtvaardig is, omdat God liefde is—Hij
moet alle slechte dingen doden. Desondanks, omdat God van mij houd, wil Hij niet
dat ik deze vloek onderga. Omdat ik in zonde geboren werd, ben ik een veroordeelt
mens, hoe goed ik ook ben geweest.
Een behoorlijk verschrikkelijk probleem waar we ons in bevinden vind je
niet?
Ja, er is een minimum loon wet. Ja, er is een tweede dood. Ja, tenzij God
wonderbaarlijk ingrijpt, zullen jij en ik die tweede dood moeten ondergaan.
We kunnen niet naar de maan springen. We kunnen niet voldoen aan Gods
volmaakte eis. Het is onmogelijk. We hebben een schuld opgebouwd die we niet
kunnen betalen, en er is maar één betalingsvorm die geaccepteerd word.
Maar er is een heel belangrijk vier letter woord dat het verschil maakt…
MAAR…
Romeinen 6:23
“Want de bezoldiging der zonde is de dood, MAAR…”
Er is een wonder gebeurt…

HOOFDSTUK ZES
Kan ik een plaatsvervanger krijgen?

Stel je voor wat de reactie zou zijn van de creditcard maatschappij als ik continu de
klantenservice zou bellen en vragen of ze mijn schuld wilden vergeven of dat ik ze
kerstpakketten en fruitmanden als betaling. Ik denk dat de uiteindelijke boodschap
zou zijn “vergeet het maar, je moet gewoon betalen, en als jij het niet kan zoek dan
iemand die het wel kan!”
Denk daar eens over na , zoek iemand die het wel kan. Dat is nog eens een
idee. Zoek iemand die me het geld geeft of leent om mijn schuld af te betalen. Het
kan hun niet zoveel schelen wie de schuld betaald, als het maar betaald word, maar
het moet betaald worden volgens hun voorwaarden en niet de mijne.
Jammer genoeg is de wereld vol van goedbedoelende mensen die proberen
op hun eigen manier hun zondeschuld te betalen in plaats van op Gods manier. Het
is niet iets nieuws. Sterker nog de eerste persoon die dit probeerde heette Kain.
In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, Kain bracht God een offer—een
betaling voor zijn zonden—maar hij deed het op zijn eigen manier. Hij weigerde de
betaling te doen die God van hem eiste, en dus werd zij offer geweigerd (Genesis
4:1-7). God zij in feite, “Er moet volgens Mijn voorwaarden betaald worden voor
de zonden…niet volgens jouw voorwaarden.”
Vreemd genoeg werd Kain erg boos op God voor het verwerpen van zijn
offer, maar het was zijn eigen keuze—zijn trots stond hem in de weg. Misschien,
terwijl je aan het lezen was, was je geneigd te reageren op deze boodschap in zelfrechtvaardiging of zelf-verdediging. Misschien ben je wel beledigt door uit te
vinden dat jouw goedheid niet goed genoeg is voor God. Ik hoop dat je je trots laat
varen en het niet in de weg laat staan voor het wonder dat God verzorgt heeft. Trots
zou een domme reden zijn om de zonde te laten winnen!
Helaas zullen er tijdens het laatste oordeel van zonde, veel mensen zijn die
veel goede dingen hebben gedaan “voor God”, maar een onbetaalde zondeschuld
hebben. Hun goed DOEN voor God zal niet genoeg zijn.
In Matthéüs 7:21-23, geeft Jezus een ernstige waarschuwing aan diegenen
die proberen hun zondeschuld op hun eigen manier te betalen. “Niet een iegelijk,
die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die

daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” Met andere woorden de
toegang tot de Hemel krijg je op Gods manier en alleen op Gods manier.
Hij gaat verder, “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben
wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw
Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit
gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!”
Veel mensen zullen hun goede dingen opnoemen die ze gedaan hebben voor
God, maar het definitieve woord zal zijn als God zegt, “Ik heb u nooit gekend.”
Met andere woorden, “Je bent nooit naar Mij toegekomen op Mijn manier. Jouw
zondeschuld is en blijft onbetaald.”
Als Hij zegt, “Gaat weg van Mij…”dat is de tweede dood—eeuwig
gescheiden zijn van God.
Vriend, dit is een serieuze zaak. God is een goede, liefhebbende en genadige
God; maar, God is ook een rechtvaardige, heilige en volmaakte God. Als een
zondig mens, sta ik voor Hem—Hij houd van me door Zijn grote hart, toch
veroordeelt Hij me door zijn grote rechtvaardigheid. Voor God om mij te
accepteren, moet Hij eerst mijn zonde volledig verwijderen en betalen. Als de
schuld eenmaal betaald is, kan Hij me verwelkomen in Zijn familie en in een
eeuwige relatie met Hem—maar de schuld moet eerst volledig betaald worden
voor dat zoiets kan gebeuren.
Let op, het goede nieuws! Er is een wonder gebeurt. Je moet weten, God “is
lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot
bekering komen.” (2 Petrus 3:9). God wil niet dat ook maar één persoon Zijn
oordeel over de zonde moet ondergaan. Hij wil niet dat je voor eeuwig gescheiden
word van Hem in de Hel.
In het vorige hoofdstuk zagen we dit vers, “Want de bezoldiging der zonde is
de dood…” De laatste helft van dat vers is waar het goede nieuws echt begint.
Daar staat, “maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus,
onzen Heere.” (Romeinen 6:23).
Wat als ik mijn creditcard schuld niet kan betalen, maar jij kan dat wel? Wat
als jij mijn vriend bent en je houd genoeg van me om een cheque uit te schrijven en
je bied het mij aan als een vrije gift? Zal dat werken? Zou de creditcard
maatschappij jouw geld accepteren voor mijn schuld? Natuurlijk doen ze dat. Dat
noem je “vervanging.” Met andere woorden mijn schuld word vervangen door

jouw geld. Als ik jouw gift maar accepteer, word het van mijn rekening
afgetrokken en is mijn schuld uitgewist!
Vervanging. We hebben allerlei soorten vervangers in het leven. Zout
vervangers. Suiker vervangers. Vlees vervangers. (Bah!). We hebben vervangers
voor leraren, voor haar en zelfs voor tanden. Een vervanger is iets in plaats van—
een vervanging voor het origineel, in de meeste gevallen kunnen ze niet tippen aan
het origineel. In Gods plan is dit niet het geval.
Begrijpend dat we schuldig zijn voor God, veroordeelt door onze zonde;
begrijpend dat de zonde moet sterven—dat de dood de enige acceptabele uitkomst
is; en begrijpend dat als ik voor mijn eigen zonde moet betalen het eeuwig van God
gescheiden zijn betekend—is er eigenlijk maar een mogelijk oplossing. Ik zou God
deze vraag stellen.
“Kan ik een plaatsvervanger krijgen?”
Is er iemand of iets dat deze schuld kan betalen voor mij? Ben ik verloren of
is er een plaatsvervanger?
Gods antwoord is vrij eenvoudig “Ja er is een plaatsvervanger. Er is iemand
die jouw dood kan ondergaan.” Er is iemand die kan “bemiddelen”—iemand die de
schuld kan betalen om aan Gods rechtvaardigheid te voldoen en je ook nog eens
eeuwig leven te geven.
Als je benieuwd bent wie jouw dood heeft ondergaan, lees dan verder. Laten
we meer te weten komen over deze plaatsvervanger…

HOOFDSTUK ZEVEN
Gods Enige Wonderbaarlijke Plaatsvervanger

Je moet eerst begrijpen dat het niet zomaar een plaatsvervanger is. Ik kan niet
betalen voor jouw zonden. Jij kan niet betalen voor mijn zonden. Sterker nog,
niemand die louter mens is kan betalen voor de zonden van een ander, omdat we
allemaal dezelfde schuld hebben. We bestaan allemaal in dezelfde zondige natuur.
Let wel het is niet alleen maar een prestatie of gedragsprobleem, het is wat je
bent. Het probleem is niet alleen maar wat ik gedaan heb, maar wie ik ben en wat
er in mij leeft.
Daarom moet de plaatsvervanger een bijzonder wonderbaarlijk persoon zijn
die niet alleen voor mijn zonden betaald, maar ze ook volledig van mij verwijdert
en voor altijd vernietigt. Dit wonder vraagt een soort geestelijke operatie die de
kanker van de zonde verwijdert en een nieuwe identiteit in mij creëert—één die
niet zondig is voor God. Ik heb een vervanger nodig die mij van binnen kan
veranderen van zondig in rechtvaardig voor God. Ik heb een vervanger nodig die
de dood sterft die de zonde eist voor eens en altijd. Ik heb meer nodig dan alleen
een oppervlakkige vernieuwing—Ik heb een complete geestelijke vernieuwing
nodig.
Jezus noemde het zelfs “wederom (opnieuw) geboren” worden. In Johannes
hoofdstuk drie, word Jezus benadert door een zeer religieus man—een erg goede
man. Dit was een man die goede dingen deed voor God, en Jezus zei tegen hem in
vers drie, “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren
worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Met andere woorden, als je niet
compleet geestelijk opnieuw geboren wordt—als we je geestelijke identiteit niet
kunnen veranderen van zondig in rechtvaardig—kun je de Hemel niet binnengaan.
Opnieuw zei Hij in Johannes 3:7, “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb:
Gijlieden moet wederom geboren worden.” Toen deze man verbluft was over de eis
van Jezus vroeg hij, “Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde?” Toen zei
Jezus: “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk
Gods niet ingaan.” Met andere woorden, je eerste geboorte (door water) was
lichamelijk, maar de tweede (door geest) moet geestelijk zijn. Dit is niet iets dat je
kunt zien met je ogen—maar iets wat je moet ervaren met je hart.

Een plaatsvervanger. Een wonderlijke stand-in—de soort van
plaatsvervanger die niet alleen maar de schuld betaald, maar die je ook compleet
verandert en een nieuwe geestelijke bloedlijn geeft. Dit is een vervanger die zowel
de schuld betaald als ook een hele nieuwe identiteit geeft voor God—één zonder
zonde en zonder schuld.
Dus wie is die plaatsvervanger?
Dit is wat God zegt, “Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te
Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.” (Romeinen 5:6). En opnieuw zegt Hij,
“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als
wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8). God vat het samen in Romeinen 5:19
als Hij zegt, “Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot
zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen
velen tot rechtvaardigen gesteld worden.” Jezus zelf zei, “Ik ben de goede Herder;
de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:11).
In Johannes 14:6, vertelde Jezus Zijn discipelen dat Hij zich opmaakte om
terug naar de Hemel te gaan om een plaats voor hen te bereiden. Tijdens dat
gesprek vraagt één van Zijn discipelen feitelijk, “Hoe komen we daar?”
Opmerkelijk wat Jezus hier zegt, “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.”
Dat is nogal een exclusieve uitspraak! Jezus zei letterlijk, “als je ooit bij God
hoopt te komen, moet je door Mij.” Hij zei niet je moet door de doop, door de kerk,
door een priester, of door een andere weg. Hij zei, “Ik ben de enige weg.” Hij is de
enige plaatsvervanger voor onze zonde.
Veel religies hebben tussenpersonen of bemiddelaars om mensen bij God te
brengen. Sommige noemen hen priesters of bisschoppen, maar de uiteindelijke
bedoeling is dat deze persoon je op de één of andere manier helpt bij God te
komen, dat je niet zelf bij Hem kunt komen. Opnieuw zegt God heel duidelijk over
dit onderwerp, “Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen,
de Mens Christus Jezus;” (1 Timótheüs 2:5). Met andere woorden, Jezus is de
enige middelaar die je ooit nodig hebt!
In Hebreeën 2:9 zegt God, “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer
gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het
lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken
zou.” Ja God heeft voor een geweldige, wonderlijke plaatsvervanger gezorgd om

onze dood te sterven, onze zonde weg te nemen en ons geestelijk opnieuw geboren
te laten worden zo dat we weer bij Hem konden komen.
Jezus is onze plaatsvervanger.
Jezus is jouw plaatsvervanger.
Gods antwoord? Ja, je kunt een plaatsvervanger hebben, maar deze
plaatsvervanger moet meer zijn dan alleen een mens. De enige oplossing was dat
God mens werd, naar de aarde kwam, een zondeloos leven leefde, en persoonlijk
stierf voor ons.
Ja, Jezus is God.
Als je denkt dat dat een extreme claim is bedenk je dan: ten eerste, zei Hij
regelmatig dat Hij God was. Hier is één voorbeeld: “…Die Mij gezien heeft, die
heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?” (Johannes 14:9).
Goede mensen of goede leraren maken geen claims dat ze God zijn.
Ten tweede, Hij is niet alleen gestorven maar Hij is ook opgestaan uit de
dood! Over de hele wereld kun je de graven bezoeken van religieuze leiders en de
grondleggers van wereldweide religieuze systemen—voor elke religie behalve één—
het ware Christendom. Als je de graftombe van Jezus bezoekt, is die wijd open en
leeg.
Historische feiten ondersteunen de letterlijke opstanding van Jezus Christus.
Bedenk je het volgende. Na Jezus dood, gingen zij volgelingen terug naar hun oude
beroep—vissen. Ze verwierpen Hem. Hun droom was dood. Dit waren niet het
soort van mensen die zouden sterven voor een leugen.
Een paar dagen later gebeurde er iets wat hun leven veranderde, iets
wonderlijks dat er voor zorgde dat ze het vissen opgaven voor de rest van hun
leven. Zij zijn ook allemaal een afschuwelijke dood gestorven voor de boodschap
die ze predikten—dat Christus stierf en weer opgestaan was.
Laat me je dit vragen. Zou jij sterven voor iets terwijl je wist dat het een
leugen was? Ik kan het me niet voorstellen.
Het feit dat de discipelen hun leven gaven voor hun boodschap—elk van hen—
is bewijs genoeg dat Jezus echt is opgestaan uit de doden. We weten dat Jezus God
is omdat Hij de enige mens is die de dood overwonnen heeft en het zonder twijfel
bewezen heeft. “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden…” (1 Korinthe
15:20).

Ten derde, weten we dat Jezus God is omdat het de enige mogelijkheid is. Er
zijn eigenlijk maar drie dingen die Jezus geweest kan zijn—God als mens, een
leugenaar of een gek. Een schrijver zei het zo—Heer, leugenaar of gek. Hij was
veel te wijs en Zijn bediening te krachtig om Hem “gek” te noemen. Het kan ook
niet dat Hij loog, Zijn lering was te waarachtig, en zowel Hij als Zijn volgelingen
zouden niet voor een leugen sterven. Zijn wonderen, Zijn driejarige bediening die
levens veranderde, en Zijn letterlijk uit de doden opstaan zijn allemaal bewijzen
dat Hij God was in het vlees.
Als je weigert te geloven dat Jezus God is, moet je de hele Bijbel wegdoen,
want dit feit is als een draad in elke pagina geweven! Kolossenzen 1:15 zegt
“Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods.”
1 Timótheüs 3:16 stelt duidelijk, “En buiten allen twijfel, de verborgenheid der
godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den
Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de
wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”
Jezus zelf vervulde tientallen Bijbelse profetieën waarin God beloofde om
ons een Verlosser te zenden. Over deze dingen kon Hij geen controle hebben, zoals
waar en wanneer Hij geboren zou worden, wie Zijn ouders zouden Zijn, waar en
hoe Hij zou sterven—de profetieën waren stuk voor stuk vervuld in detail precies
zoals de Bijbel voorzegd had. Voor duizenden jaren beloofde God dat Hij deze
plaatsvervanger zou sturen, en toen Hij kwam, kwam Hij precies als God gezegd
had.
Ja, Jezus is God in het vlees (Johannes 1:14). Hij kwam naar de aarde voor
één rede—het was de enige manier om ons te redden van de meedogenloze vijand
van de zonde. Deze vijand was zo doorgedrongen in onze wereld dat het ons in
gijzeling hield tot veroordeling. God houd zo veel van ons dat Hij letterlijk naar de
aarde kwam om ons te redden.
Laten we gaan kijken wat Hij precies allemaal moest meemaken om deze
reddingsmissie uit te voeren. Het verhaal wordt nog beter…

HOOFDSTUK ACHT
Volledig Betaald

Misschien heb je wel eens afbeeldingen gezien of beschrijvingen gehoord van wat
Jezus heeft doorgemaakt aan het kruis. Het was de meest gruwelijke en martelende
dood die de Romeinse autoriteiten in die tijd konden uitvoeren. Het werd gedaan
door hoogst vakkundige Romeinse soldaten die getraind waren om zoveel mogelijk
pijn te veroorzaken in een zolang mogelijk durende periode. Het was een langzame
en wrede manier van executie, om nog maar niet te spreken van de publieke
vernederende manier van sterven. De pijn was zo erg dat we een nieuw woord
hebben gemaakt om het te beschrijven—excruciating (Latijns: crux—kruis,
kruisiging).(Engels woord voor ondraaglijke pijn).
In het geval van Jezus, Hij werd eerst met vuisten geslagen en bespogen
tijdens een schijnproces. Tijdens deze periode werd Zijn baard met geweld
uitgerukt, en Zijn hoofd gekroond met lange doornen. Die doornen zijn diep in Zijn
huid gedrukt tot op de schedel en creëerden ondraaglijke pijn en bloeding.
Na deze wrede aframmeling, werd Hij veroordeelt tot negenendertig
geselslagen met een martelwerktuig dat de “cat o' nine tails (kat met de negen
staarten)”genoemd werd. Deze leren zweep had negen leren strengen aan het
einde, elk met stukjes metaal, bot of steen ingevlochten zodat de slagen het vlees
openreten. De soldaten getraind om deze zweep te gebruiken waren zeer bedreven
in het beschadigen van het menselijk lichaam zonder de dood te veroorzaken. Het
was een gruwelijke methode van martelen.
Uiteindelijk werd Jezus—amper nog in leven—gedwongen om een groot
houten kruis te dragen door een joelende menigte naar de heuvel die we Golgotha
noemen. Op die heuvel, werd Hij op het kruis gelegd, Zijn handen en voeten
vastgespijkerd, en opgehangen om te sterven.
God vertelde dit verhaal lang voor het gebeurde toen Hij ons de volgende
profetie gaf in Jesaja hoofdstuk drieënvijftig. Als je dit leest realiseer je dan dat het
gaat over wat Jezus deed voor jou persoonlijk.

Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en
verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor
Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze
krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij
achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn
striemen is ons genezing geworden.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch
de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. Als dezelve
geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het
aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.Hij is uit den angst
en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is
afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op
Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den
rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in
Zijn mond geweest is. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij
heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN
zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.—Jesaja 53:3-10
Neem nu een moment en lees dat gedeelte uit de Bijbel nog een keer. Vraag God
om hulp om echt te begrijpen wat Zijn boodschap aan jou is. Het verteld het
verhaal van wat Jezus precies deed toen Hij Zijn leven gaf aan dat kruis. Hij gaf
Zijn leven voor onze overtredingen (onze zonden) en maakte Zichzelf een
schuldoffer (de betaling).
Terwijl Hij aan het kruis hing deed Jezus verschillende beweringen. Dit was
misschien wel de belangrijkste, “…Het is volbracht…”(Johannes 19:30).
Gedaan.
Wat zij Hij? Wat betekend “het is volbracht”?

Letterlijk staat er “volledig betaald.” Dat betekend dat de prijs voor elke
zonde die je doet volledig en compleet betaald is. Dat houd in al je zonde—in
verleden, heden en toekomst—zelfs degene die je nog niet gedaan hebt!
Jezus was Gods miraculeuze interventie! Hij was God op een goddelijke
reddingsmissie om de mensheid te redden van de kracht van de zonde en de
veroordeling die het met zich meebrengt. Jezus was het wonder!
Na Zijn dood, doorboorde een Romeinse soldaat Zijn zijde met een speer—om
Zijn dood te bevestigen, en daarmee vervulde hij alweer een specifieke profetie—
bewijzend dat Hij was die Hij zei dat Hij was.
Hij werd begraven in een geleend graf en na drie dagen, overwon Hij
letterlijk de dood, stond op en werd weer levend! Hij werd gezien door honderden
mensen voor meer dan veertig dagen. De Bijbel zegt in Handelingen 1:3, “Aan
welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele
gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van
de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.”
Begrijp je dat—gewisse kentekenen (onfeilbaar bewijs)! De opstanding van
Jezus is geen mythe, legende of leugen—het was onfeilbaar bewezen.
Wat betekend dit voor jou?
Ten eerste, de dood van Jezus betaalde de prijs voor jouw zonde!
Jouw schuld kan echt betaald worden en vergeven door wat Hij bereikt heeft, toen
Hij zei “het is volbracht!” Volledig betaald!
Gedaan!
Ten tweede, Zijn opstanding maakte een nieuwe geboorte mogelijk!
Herinner je nog dat we spraken over “complete geestelijke vernieuwing”? Omdat
Jezus de dood volledig overwonnen heeft, bied Hij niet alleen betaling voor je
zonde aan; Hij bied je een compleet splinternieuw soort leven aan—een
splinternieuwe geestelijke identiteit. Het wonder kan compleet zijn omdat Hij
opgestaan is! Je kunt een complete vernieuwing van je geestelijk genetisch systeem
krijgen—je identiteit voor God—het maakt je een nieuwe creatie in Zijn ogen. Je
hoeft niet langer zondig schepsel te blijven maar je kunt een nieuw schepsel
worden zonder zondeschuld.
Dit is wat GEDAAN inhoud. Dit is wat “het is volbracht”echt betekend.
De Bijbel gebruikt een geweldig woord om het te beschrijven, dit
“volbracht”concept Het woord is verzoening, en het betekend simpelweg “de
volledige betaling voor.” Hier word het gebruikt:

Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot
een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren
geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;--Romeinen 3:25
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook
voor de zonden der gehele wereld.—1 Johannes 2:2
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft
gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.—1
Johannes 4:10
De Bijbel noemt het “verzoend” .Zoals in een relatie waar verwijdering in
gekomen is je jezelf met de ander “verzoend”, zo verzoend Jezus ons met God. Hij
zegt in 2 Korinthe 5:18-19, “En al deze dingen zijn uit God, Die ons met
Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening
gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons
gelegd.”
In vers eenentwintig zegt Hij opnieuw, “Want Dien, Die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden
rechtvaardigheid Gods in Hem.” God maakte Jezus “zonde” zo dat wij
“rechtvaardig”gemaakt konden worden. Geweldig! Wat een ongelooflijke gift! Wat
een onbeschrijflijke liefde!
De Bijbel staat vol met vergelijkbare verzen die in detail uitleggen dat Jezus
Christus onze plaatsvervanger was en dat Hij onze schuld volledig betaald heeft.
Neem een moment en vraag God om je te helpen Zijn boodschap duidelijk te
begrijpen in de volgende verzen.
Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;--Galaten 1:4
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der
zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen
gij genezen zijt—1 Petrus 1:24

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het
vlees, maar levend gemaakt door den Geest;--1 Petrus 3:18
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij
gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde.—1 Johannes 1:7
En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden,
en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van
onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.—Openbaring 1:5
Laat me dit hoofdstuk afsluiten met deze gedachte. Jezus betaling voor de zonde
was niet gedeeltelijk—het was een volledige betaling.
Ik deelde dit eens met een man die worstelde met het begrijpen van het
concept “volledige betaling.” Na, wat wel uren leken van proberen om tot hem
door te dringen, was het als of er een lichtje ging branden.
Hij glimlachte en zij, “Mijn hele leven heb ik begrepen dat Jezus voor mijn
zonde betaald had, maar ik dacht dat het van twee kanten moest komen—soort van
50/50 deal. Met andere woorden, Jezus deed Zijn gedeelte en moest nog steeds
mijn gedeelte doen. Maar als ik begrijp wat jij zegt, dan heeft Jezus alles gedaan,
en kan ik niks doen. Het is 100% Jezus en 0% ik!”
Precies. Dit is geen 50/50 deal. Jezus betaalde niet voor een gedeelte van je
zonde en laat het betalen van de rest aan jou over. Hij zij niet “het is bijna
volbracht.”. Hij zei niet “het is gedeeltelijk betaald.” Hij zei “het is volledig
betaald.”
Zelfs religies die claimen in “Jezus te geloven” lijken te leren dat Hij maar
voor een gedeelte van onze zonden betaald heeft. Velen leren dat er nog steeds een
hoop is wat jij moet DOEN om verzoening te krijgen voor je zonde—alsof Jezus
een gedeelte betaald heeft en jij de rest moet betalen. Dat is simpelweg niet de
boodschap van de Bijbel.
Jezus heeft alles betaald! GEDAAN.
Vriend, begrijp je dit? Je hoeft niet voor je eigen zonde te betalen. Een
wonder van Goddelijk ingrijpen is gebeurt! God kwam in jouw plaats en droeg
jouw straf—alles!

Nu dit is de vraag. Hoe word die geweldige betaling voor mijn zonde toegepast op
mijn rekening? Hoe kan Jezus dood mij toegerekend worden?
Één ding weten we zeker--er komt geen DOEN aan te pas! Maar wel
beslissen.
Zou je geloven dat het een gift is?
Hoeveel beter kan het nog worden?!

HOOFDSTUK NEGEN
Het Grootste Cadeau

Kerst bij ons thuis is een lang verwacht evenement! Net als bij jou waarschijnlijk,
wij sparen en plannen al maanden van te voren. Lang van te voren zijn de kinderen
al aan het kijken wat ze nog nodig hebben—dingen die ze dan kunnen vragen op
hun kerst verlanglijstjes. Ik bedoel we krijgen al hints ergens in augustus. En
tjonge, wat worden ze creatief en wat groeit de lijst die paar maanden voor kerst!
Dit jaar wil mijn zoon een gitaar, een stapelbed, een fiets, en een nieuwe
muziek speler! Dat is het korte lijstje, en terwijl ik dit aan het schrijven ben hebben
we nog acht weken te gaan tot kerst!
Hoogst waarschijnlijk, als kerst dichterbij komt zetten we wat tijd apart om
de jungle in te duiken die ze winkelcentrum noemen om kerst inkopen te doen met
de rest van de massa. Op dat moment gebruiken we ons zuurverdiend geld en
spenderen het om cadeaus te kopen voor onze drie kinderen. Niemand dwingt ons
om dit te doen—we betalen de volle prijs voor de cadeaus omdat we van onze
kinderen houden.
En dan op kerstmorgen—of eerder als ze ons weten te overtuigen—geven
we deze cadeaus aan onze kinderen die dan door het “dolle” heen zijn en niet
konden wachten tot het zover was!
Ongetwijfeld hou jij er ook nog wel van om een paar cadeautjes te krijgen
voor kerst of een verjaardag. Er is iets fijns aan het krijgen van een cadeau.
Één ding we praten altijd al maanden dat ze zich “goed” moeten gedragen
anders krijgen ze geen cadeaus voor kerst—maar ze weten allemaal dat dat wel
mee valt. In werkelijkheid weten ze dat ze de cadeaus toch wel krijgen hoe “goed”
of “slecht” ze zich ook gedragen hebben—en meestal is het wel allebei!
Zelfs een kind begrijpt dat het bij een gift niet gaat om DOEN,
maar om GEDAAN. Met andere woorden, geen tiener verwacht te moeten betalen
voor zijn kerstcadeaus. De meeste kinderen en tieners en zelfs jong-volwassenen
begrijpen dat de kerstcadeaus betaald worden door de ouders en gekregen worden
door de kinderen! Het is een soort universele wet.

En zo vriend, als God spreekt over de betaling voor jouw zonde—redding
van de Hel—noemt Hij het letterlijk een gift. Het is een gift van Hem aan jou
verzorgd door Jezus Christus.
Romeinen 6:23 zegt, “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de
genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.”Simpel
gezegd—het is een gift van God.
Johannes 3:16 begint, “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft….”
Steeds weer in de Bijbel vertelt God ons dat de redding een gift is. Kijk maar
eens aandachtig naar de volgende verzen en zie hoe vaak God spreekt over een gift.

Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de
misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave
door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over
velen. En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de
gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is
uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van een de
dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed
der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door
dien Enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld
gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid
komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.—Romeinen
5:15-18
De centrale boodschap hier is dat zoals de zonde op alle mensen kwam vanwege de
zonde van Adam, zo word Gods vrije gift van redding (rechtvaardigheid en
rechtvaardigmaking) beschikbaar gemaakt voor iedereen door één persoon—Jezus
Christus. Het woord rechtvaardigmaking betekend onschuldig verklaren,
rechtvaardig in Gods ogen. Dit is de boodschap--God kan mij alleen rechtvaardig
(onschuldig) verklaren, als het komt door de gift van Jezus Christus.
Opnieuw lezen we in 2 Korinthe 9:15, “Doch Gode zij dank voor Zijn
onuitsprekelijke gave.” En uiteindelijk in Efeze 2:8 zegt God, “Want uit genade zijt
gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;” Zonder
twijfel is dit de grootste gift die je ooit is aangeboden. Het is meer waard dan alle

kerst cadeaus en verjaardagscadeaus bij elkaar in heel je leven! Deze gift bepaalt je
eeuwige bestemming bij God in de Hemel.
Er zijn twee dingen die je jezelf moet realiseren over een gift.
Ten eerste, het moet helemaal gratis zijn. Een echte gift kun je niet betalen
of verdienen. Aan een echte gift zitten geen voorwaarden of regeltjes verbonden.
Het moet betaald worden door een ander en dan gratis aangeboden worden. Als je
het moet betalen, verdienen of het waard moet zijn of op de een of andere manier
moet compenseren—dan is het geen gift meer. Dat is wat God bedoelt in dit vers,
“En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de
genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade
meer; anderszins is het werk geen werk meer.” (Romeinen 11:6).
Genade is krijgen wat ik niet verdien. Barmhartigheid is niet krijgen wat ik
wel verdien. Barmhartigheid is als een agent je aanhoud voor te hard rijden en je
laat gaan met een waarschuwing. Genade zou zijn als de agent je aanhoud voor te
hard rijden en je een cadeaubon van €100,- geeft gewoon omdat hij van je houdt!
Met deze gift van God word je zowel Gods genade als Gods barmhartigheid
aangeboden.
Keer op keer, in de Bijbel, noemt God het een gift van Zijn genade—iets
krijgen zonder het te verdienen. Titus 2:11 zegt, “Want de zaligmakende genade
Gods is verschenen aan alle mensen.”
Hebreeën 2:9 zegt, “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond,
Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des
doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.”
Ten tweede—het moet een keuze zijn een gedwongen gift is geen gift.
Iemand kan niet gedwongen worden om een gift aan te nemen—het kan alleen
worden aangeboden.
Vriend zie je Gods boodschap? Gods waarheid voor jou is niet DOE—het is
GEDAAN! Op zoveel manieren probeert Hij ons te vertellen dat het eeuwige leven
een gift is—het is gekocht door de dood van Jezus Christus. Het kan niet worden
verdient of betaald. Het is volledig afbetaald.
Het volle pardon voor de zonde licht ingepakt klaar aan de voet van het kruis
op Golgotha. Het was betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus die stierf
in jouw plaats. Hij bied jou deze gift gratis aan, door Zijn liefde en genade. Het
koste Hem Zijn leven, en Hij wacht verlangend op jou om te zien of je Zijn gift
aanneemt voor je zelf. Hij kan je niet dwingen om het aan te nemen, en Hij kan

ook niet jouw goede werken aannemen om het te verdienen. Toch wil Hij graag dat
je het hebt!
Denk aan 2 Petrus 3:9 God “is lankmoedig over ons, niet willende, dat
enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.” God kan je niet
dwingen om je te bekeren—om te erkennen dat je een zondeschuld hebt en om
naar Hem toe te gaan voor de enige oplossing. Hij zal je nooit dwingen om Hem
aan te nemen. Zo is God niet.
Hij heeft alles GEDAAN wat Hij kan doen—Hij heeft de prijs volledig
betaald voor deze gift, en nu wacht Hij op jouw beslissing…
Wil je weten hoe deze gift van jou kan worden, laten we dan doorgaan…

HOOFDSTUK TIEN
Geloven in Christus

Wat als het kerst werd en mijn kinderen zouden weigeren om de cadeaus open te
maken? (Dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren maar probeer het je voor te stellen!)
Dat zou een verschrikkelijk teleurstelling zijn. Na alle moeite doen van het kopen
en inpakken, en het ongeduldig afwachten, zouden we erg teleurgesteld zijn als de
kinderen niet wilden hebben wat we voor ze gekocht hebben.
In werkelijkheid is dat natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk! Waarom? Omdat
een gift ontvangen zo gemakkelijk is! Het is leuk. Het is iets waar je naar uitkijkt
en verlangt. Ik heb mijn kinderen nooit hoeven te verleiden om een cadeau open te
maken. Ik heb nooit op ze in hoeven te praten om het te doen. Ik heb nooit hoeven
te wachten op de beslissing of ze het wel of niet zouden aannemen. Ik heb ze nooit
hoeven te overtuigen dat mijn gift goed was.
Nee het leek wel als of ze daar totaal geen moeite mee hadden. Binnen een
mum van tijd nadat wij ze toestemming hebben gegeven zijn ze aan het scheuren
aan het inpakpapier van alles wat in hun bereik is.
Dus waarom aarzelen mensen zo om een gift van hun hemelse vader te
ontvangen?
Ik heb dit nieuws al met zoveel mensen gedeeld die niet lijken te kunnen
beslissen wat ze er mee aan moeten. Ze twijfelen. Ze worstelen met geloof. Ze
lijken het niet te kunnen accepteren dat God het zo simpel heeft gemaakt. Ze
redeneren er moet meer achter zitten! “God kan me niet zo gemakkelijk vrijuit
laten gaan,” denken ze. Er moet een addertje onder het gras zijn. Er moet iets zijn
dat ik moet doen om het te verdienen, om er voor te betalen.
Vriend, het maakt niet uit hoe je er naar kijkt, als je ervoor kiest om de
Bijbel te geloven is het GEDAAN…niet DOEN.
En als het GEDAAN is—als je aanvaard dat die verlossing (de betaling voor
de zonde) een vrije gift is, dan blijven er twee simpele beslissingen over om
daadwerkelijk deze gift je eigen te maken.
Bij elke gift die je aangeboden krijgt moet je twee simpele beslissingen
maken—de eerste is innerlijk de andere uiterlijk. Het gaat zo.

Als ik naar je toe zou komen op straat en je €1000,- zou aanbieden, voor
niks, zou je snel twee beslissingen moeten nemen.
Beslissing #1—geloof ik die man?
Zou zou me misschien even aankijken en proberen om een inschatting te
maken wat ik van plan ben en of je me kunt vertrouwen. Hoogst waarschijnlijk zou
je wantrouwig zijn—misschien wel zo erg dat je door zou lopen en me niet
geloven. In dat geval is de tweede beslissing niet meer van toepassing.
Maar als je kiest om me te geloven, is je innerlijke beslissing gemaakt en je
uiterlijke beslissing is als volgt…
Beslissing #2—neem ik die gift aan?
Zelfs als je gelooft dat ik daadwerkelijk jou €1000,- aanbied, kun je nog
steeds kiezen om het niet aan te nemen. Je zou kunnen zeggen, “Nee dank je.” Je
zou kunnen zeggen, “Volgens mij heb jij het harder nodig dan ik!” Je zou ervoor
kunnen kiezen om weg te lopen. Ondanks dat je gelooft kun je nog steeds de gift
weigeren.
Zie je, van de kant van de gever, is een echte gift gratis en optioneel, en aan
de kant van de ontvanger, een echte gift daar moet je in geloven en hem ontvangen!
Om de gift tot je eigendom te maken, moet je kiezen om de gever te geloven en de
gift te ontvangen voor jezelf. Totdat je die twee simpele beslissingen hebt gemaakt
is de gift niet van jou. Er is misschien voor betaald--hij is misschien ingepakt en hij
ligt klaar. Misschien staat je naam er wel op. Maar als je het niet gelooft en het niet
ontvangt, word het nooit van jou.
Zo is het ook met de gift van God—eeuwig leven. Je krijgt deze gift niet
omdat hij je word toegewezen. Je krijgt deze gift door de beslissing die je neemt.
Ja er is voor betaald. Ja het ligt voor je klaar. Ja je naam staat er op. En ja je kunt
ervoor kiezen om weg te lopen. Je kunt beslissen dat je het niet gelooft en het dus
niet in ontvangst nemen. Het zou de slechtste beslissing zijn die je ooit kunt maken.
Mijn kinderen lijken die beslissingen vrij gemakkelijk te maken tijdens kerst
en verjaardagen. Zij hebben meestal geen moeite met geloven en ontvangen.
En toch, zoveel mensen die ik ontmoet kunnen dit schijnbaar niet met God.
Dus hoe staat het nu met jou? Moet je dit echt eerst op zevenenvijftig verschillende
manieren overwegen?Heb je hiervoor echt eenentachtig redenen nodig om het aan

te nemen? Het is een gift van God. Het is gratis te verkrijgen. Als je de Bijbel
gelooft—als je God op Zijn woord gelooft, kan dit nu voor jou zijn.
Zo beschrijft God het “aannemen van de gift.” In Romeinen 10:9-10 zegt
Hij, “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw
hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men
ter zaligheid.”
Hoor je dat? “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid…”—dat is
het gedeelte geloven. “En met den mond belijdt men ter zaligheid.”—dat is het
gedeelte ontvangen.
En opnieuw in vers dertien zegt Hij “Want een iegelijk, die den Naam des
Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.”Met andere woorden, iedereen die er om
vraagt kan deze gift krijgen van God!
In Handelingen 16:11 word ons gezegd, “Geloof in den Heere Jezus
Christus, en gij zult zalig worden…”
En nog een keer in Johannes 3:16 zegt Jezus, “Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die
in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe.”
Steeds opnieuw in de Bijbel zegt God dat deze gift van ons word door het te
geloven en het aan te nemen. Het begint van binnen—in het hart. Het begint met
een waar geloof—vertrouwen.
Welnu, vriend , het is belangrijk de je je realiseert dat er twee soorten geloof
zijn. Er is een geloven met je “verstand” en een geloven met je “hart.” Een geloven
met je verstand is simpelweg de wetenschap van iets. Een geloven met je hart is
echt vertrouwen in die wetenschap.
Als ik naar het vliegveld ga en een ticket koop naar London, kan ik geloven
met mijn verstand dat de ticket en het vliegtuig me naar London kunnen brengen.
Ik kan dit geloven met mijn verstand zonder mijn vertrouwen te stellen in dat
vliegtuig. Dat is geloven met je verstand.
Geloven met je hart zou zijn als ik daadwerkelijk in het vliegtuig zou
stappen—echt geloven dat het vliegtuig me naar de bestemming brengt.
Misschien geloof je al met je verstand in Jezus. Misschien begrijp je alles
waar ik over geschreven heb in dit boekje. Miljoenen mensen over heel de wereld
zeggen in Jezus te geloven—en toch zijn ze dag in dag uit in de weer te proberen

zelf voor hun zonde te betalen en weigeren eenvoudig hun hopeloze toestand toe te
geven en te vertrouwen in Zijn volbrachte betaling aan het kruis.
De vraag is--wil jij met je hart geloven in Jezus Christus alleen? Wil jij
geloven dat niets anders je kan redden? Wil jij je volledig naar Christus keren met
een oprecht hart tot bekering en geloof? Wil je waarlijk geloven zodanig dat je
alleen Jezus volledig vertrouwt om je te redden en je zondeschuld te betalen?
Wat als je op de vijfde etage was van een brandend gebouw en je kunt geen
kant meer op? Je hangt uit het raam vasthoudend aan het gebouw voor je leven. Je
houd het gebouw stevig vast—je bent hopeloos verloren.
Opeens ziet de brandweer je en houd een net onder je en tien brandweer
mannen beginnen te roepen spring in het net.
Vriend je kunt niet het net en het gebouw vertrouwen. Als je ze beide
vertrouwt overleef je het niet. Je moet 100% kiezen voor de een of de ander. Als je
het gebouw vertrouwt, het zal instorten en je komt om in de vlammen. Maar als je
de brandweer vertrouwt, moet je het gebouw loslaten en springen in vertrouwen op
het net. Je hebt meer nodig dan een geloven met je verstand. Je sprong vergt een
geloven met je hart—100% vertrouwen in de brandweer. Op dat moment moet je
snel twee beslissingen maken. Geloof ik de brandweer? En neem ik hun aanbieding
aan? Als het antwoord op beide vragen ja is—dan kun je maar beter springen. Als
je springt ontvang je daarmee de aangeboden redding van de brandweer.
Het is zo eenvoudig. Zoveel religies en systemen maken het heel
ingewikkeld—maken het DOEN-gericht. Zoveel mensen proberen vast te houden
aan het brandend gebouw en vertrouwen op de brandweer te gelijker tijd.
Vriend je kunt niet DOEN en GEDAAN op hetzelfde moment vertrouwen.
Je moet nu kiezen, het een of het ander. Je moet een keuze maken aangaande Gods
gift. Als het een gift is kan het niet verdient worden. Als je het moet verdienen is
het geen gift. Maar God zegt steeds opnieuw dat je het niet kunt verdienen en dat
het inderdaad een gift is. Dus wie geloof je—God of religie? Jouw mening of het
Woord van God?
Terug naar de twee keuzes—geloof ik God? Neem ik Zijn gift aan?
Dus wat kies je?
Geloof je de boodschap van God aan jou? Geloof je in je hart dat Jezus
Christus God is? Geloof je dat, ondanks je goeie punten, je zondig bent en een
vernieuwingswonder nodig hebt? Geloof je dat Jezus voor je zonde betaald heeft

en opgestaan is uit de dood? Als je oprecht deze dingen gelooft in je hart, dan ben
je er bijna!
Wil jij deze gift ontvangen?
Ik hoop dat je net als mijn kinderen bent! Ik hoop dat je nu zegt, “JA, JA, JA…
wie wil dat nou niet?! Vertel me hoe!”
Welnu God maakt het heel duidelijk. “Want een iegelijk, die den Naam des
Heeren zal aanroepen, zal zalig (gered) worden.” (Romeinen 10:13). Omdat je niet
fysiek naar God toe kunt gaan en eeuwig leven aannemen, zegt Hij gewoon,
“Vraag.” Het geloven in je hart in combinatie met een simpel vragend gebed maakt
het je eigendom. Je innerlijke beslissing om volledig te vertrouwen in combinatie
met je uiterlijke beslissing van het ontvangen van de gift (er om vragen) zorgt er
voor dat deze gift direct JOUW eigendom word!
Je DOET niks voor deze gift—je maakt een beslissing.
Je maakt simpelweg een keuze om te ontvangen wat al GEDAAN is.
Dus hier is het doel van dit boekje—de meest belangrijke vraag die je ooit zult
lezen in je hele leven. Het bepaalt waar je de eeuwigheid zult doorbrengen.
Wil jij op dit moment de beslissing maken om te geloven en Gods gift te
ontvangen?
Ik ga er vanuit dat je net als mijn kinderen bent—klaar om op deze gift te
duiken zo gauw je kunt met je hart! Je hoeft er alleen maar om te vragen.
Als je innerlijk al besloten hebt om te geloven, dan spoor ik je aan om je
hoofd en hart te buigen in dit privé moment en een simpel, oprecht gebed te
bidden. Zoiets als dit:
Heer Jezus,
Ik geloof in mijn hart dat u God bent. Ik geloof dat u voor al mijn zonden
gestorven bent en weer opgestaan bent. Ik beleid voor u dat ik een zondaar ben, en
vraag u om op dit moment mijn persoonlijke Redder te worden. Ik stel mijn
vertrouwen volledig op u om in mijn leven te komen en mij naar de Hemel te
brengen op een dag. Ik ontvang uw vrije gift van eeuwig leven.
Dank u voor uw belofte en het verhoren van dit gebed.
Amen.

Heb je gelooft en ontvangen? Zo niet, hoop ik dat je dit heel snel zult doen!
Waag er niet nog een dag aan! God wil dat je nu beslist, en Hij wil graag dat je Zijn
gift ontvangt. Hij zegt, “…Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de
dag der zaligheid!” (2 Korinthe 6:2).
Zijn reddingsmissie is gereed, maar jij moet kiezen om gered te worden.
Als je zojuist dat gebed gebeden hebt—gefeliciteerd met de belangrijkste
beslissing die je ooit zult maken! God heeft zojuist de volledige betaling van Jezus
Christus toegepast op jou schuldenrekening! De schuld is uitgewist voor altijd en
jij bent volmaakt—rechtvaardig—gerechtvaardigd (alsof je nooit gezondigd had)
in Gods ogen!
Dat betekend niet perse dat je niet meer zondigt—dat doe je wel, maar als je
zondigt heb je al vergeving en de prijs voor die zonde is al betaalt.
Je bent nu “wedergeboren”—Jezus Christus is in je leven gekomen om te
blijven en Hij is een proces van groei in jou begonnen in Zijn genade. Hij heeft je
geestelijk herbouwt vanaf de grond! Misschien voel je je niet anders, maar volgens
Gods eigen woorden ben je nu een “nieuwe schepping” met Jezus Christus die in je
woont. Je hebt nu letterlijk nieuwe geestelijke genen—het zonde gen is verwijdert
en Gods leven is nu in jou.
Je zult nooit de eeuwigheid ingaan zonder God. Hij beloofd je eeuwig leven
dat je onder geen enkele omstandigheid meer afgenomen kan worden. Je hoeft
nooit meer bang te zijn voor de dood of je af te vragen waar je heen gaat na dat je
sterft! Je hebt ontvangen wat Christus voor je heeft GEDAAN. Jij DEED niets om
het te verdienen, en je kunt niets DOEN om het te verliezen! Je behoort nu aan
God , en Hij is je hemelse Vader voor eeuwig.
Ik had gezegd dat ik terug zou komen op dit vers, Efeze 2:1, “En u heeft Hij
mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;”
Levend gemaakt! God heeft je levend gemaakt, geestelijk gezien!
Wat een belangrijke beslissing. Wat een geweldige toekomst heb je nu. Een
geweldig nieuw leven is in je geplant!
Er zijn nog een paar dingen die je echt moet weten voor je dit boek weg legt…

CONCLUSIE
Nieuwe Schepping, Nieuw leven, Nieuwe Toekomst

Weet je nog dat ik zij dat we niet alleen maar een “opknapbeurt” nodig hebben
maar een totale geestelijke “vernieuwing”? Jezus noemde het de “wedergeboorte.”
Dat is wat zojuist bij jou gebeurt is! Je werd geboren in God's gezin. Je werd
“levend gemaakt” voor God, en met deze nieuwe geboorte komen een aantal
belangrijke dingen. God zegt dat je letterlijk een nieuw schepsel bent. 2Korinthe
5:17 zegt, “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het
oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”
Je bent nu “levend” in Gods ogen—terwijl je voortijds geestelijk dood was.
Dit betekend dat je, door Gods genade in je hart, dagelijks een persoonlijke relatie
met God kunt ervaren. Dit is de hechte relatie die Hij altijd met je wilde, en het zal
leiden tot allerlei innerlijke veranderingen (verbeteringen) in je leven! Je hebt nu
de mogelijkheid om echt te veranderen en te verbeteren door Gods kracht. God zal
je laten groeien en je van binnenuit veranderen als je Hem toelaat.
God leert ons in 1 Petrus 2:2, “En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer
begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt
opwassen;” Je bent een pasgeboren baby in Gods gezin! Je hebt een nieuw begin
in Gods ogen, en je moet nog veel groei ervaren in je nieuwe leven.
Je bent “wedergeboren” op de Bijbelse manier—Gods manier, zoals 1Petrus
1:23 zegt, “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.”
Als we dit boek afsluiten en ons verheugen in jou beslissing om Gods gift te
ontvangen, zijn een aantal dingen die je nog moet weten.
Ten eerste, je kunt je redding nooit verliezen! Je bent zeker in Gods handen
voor eeuwig. Er zijn er veel meer maar hier zijn een paar verwijzingen uit de
Bijbel die ons dit duidelijk maken:
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.—Romeinen 8:38-39

In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het
Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt,
zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;--Efeze 1:13
Dit vers in Efeze leert dat God jou verzegeld heeft (Zijn eigendomszegel op
jou geplaatst) op het moment dat je Christus aannam.
Opnieuw beloofd God in Hebreeën 13:5, “Ik zal u niet begeven, en Ik zal u
niet verlaten.”
Dat zijn maar een paar van Gods beloften dat als je eenmaal “geboren” bent
in Zijn gezin, dat dan niet meer ongedaan gemaakt kan worden!
Ten tweede, God wil dat je groeit als een pas geboren kind. Net zoals een
pasgeboren baby veel moet leren over het leven, zo is het ook in je relatie met God.
Hij zegt in 2 Petrus 3:18, “Maar wast (groei) op in de genade en kennis van onzen
Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den
dag der eeuwigheid. Amen.”
Er zijn veel manieren waarop je dichter naar God kunt groeien. In
Handelingen 2, kwamen de mensen die Jezus aangenomen hadden samen in een
kerk om uit de Bijbel te leren en elkaar te bemoedigen. Het is belangrijk dat je snel
een Bijbel gelovende en Bijbel onderwijzende gemeente vind waar je elke week
meer kunt leren van Jezus Christus en waar je vrienden vind die je bemoedigen op
je reis.
Als je contact opneemt met ons, Striving Together Publications, willen we je
graag een goede gemeente aanraden in jouw omgeving waar je de Bijbel kunt leren
en kunt groeien in Gods genade.
Vriend je hebt een nieuw leven! Je bent een nieuw schepsel in Gods ogen! Je
hebt een nieuwe eeuwige bestemming en een nieuwe hemelse Vader! Hij wil
voorzien in alles wat je nodig hebt, en je leiden in al je beslissingen, je leven
veranderen van binnen uit, en je leiden in een toekomst die Zijn eeuwig doel
vervuld.
Net zo als je Hem vertrouwt heb door geloof voor je redding, zo wil Hij ook
dat je elke dag groeit in geloof—meer leert van Zijn liefde, Zijn Woord, en Zijn
plan voor jouw leven.
Je zult het geweldig vinden om dichter naar God te groeien. Nu je
zondeschuld betaald is, heb je een uitnodiging om op elk moment in Zijn

tegenwoordigheid te komen. Hebreeën 4:16 zegt, “Laat ons dan met
vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen
verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.”
Je hebt geen priester of tussenpersoon nodig—je mag zo op elk moment naar
je hemelse Vader toegaan. Je kunt met Hem spreken door gebed, en Hij spreekt
door Zijn Woord, de Bijbel. Hij zegt dit over zijn Woord, “Want het Woord Gods is
levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat
door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des
mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.”
(Hebreeën 4:12
Ik moedig je aan om Gods Woord te lezen en iedere dag te bidden tot Hem.
Je zult elke dag merken dat je hart verlangt om dichter naar Hem te groeien. Hoe
meer je God leert kennen, hoe meer je van Hem gaat houden! Hoe meer je er
achter komt hoe veel Hij van je houd en wat Hij deed voor jou, Hoe
onweerstaanbaarder je Hem zult vinden!
We begonnen het boek met dit vers:
Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij
zullen worden als witte wol.—Jesaja 1:18
Je hebt de gift van God aangenomen—Jezus Christus; Hij heeft je zonden
weggenomen. Toen Hij je zonden wegnam werd je een nieuw schepsel in Zijn ogen—
niet door wat jij DOET, maar door wat Hij GEDAAN heeft.
Gefeliciteerd met je ingang in Gods gezin. Je hoeft nooit meer bang te zijn
voor de dood. Je hebt voor altijd de belofte van eeuwig leven—niet omdat je het
verdient hebt, maar omdat je Gods gift hebt aangenomen.
Nu heb je de grootste en de belangrijkste boodschap ooit , gegeven door God
aan de mensheid. Wie ken jij die deze boodschap ook moet horen? Zou je het met
hen willen delen? Zou je een kopie van dit boek aan hen willen geven? Ga en deel
het met iemand…
…het gaat niet om DOEN…het gaat om GEDAAN!

Laat nu Christus je leven veranderen van binnen uit. Laat Zijn goedheid in
jou zichtbaar worden door dat jij goed leeft. “Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat
wij in dezelve zouden wandelen.” (Efeze 2:10) Leef voor Christus, niet om Zijn
gunst te verdienen, maar omdat je Zijn gunst al hebt!
Zie uit met groot vertrouwen en verlangen naar de toekomst!
Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft
gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft
dien, die Hem liefhebben.—1 Korinthe 2:9
Moge God je zegenen als je je nieuwe leven begint in Jezus Christus! Hij
laat je nooit vallen!
Bedankt voor het lezen!

Over de Autheur

Gary Schmidt is een hulp pastor bij Lancaster Baptist Church. Hij leidt de
studenten bediening en doet de media en publicaties bediening van de kerk. Andere
boeken van hem zijn Discover Your Destiny en Hook, Line en Sinker.

