OP EEN MEER SERIEUZE TOON…

2. DE VEROORDEELDE

3. DE PARACHUTESPRINGER

De volgende verhalen omvatten de
essentie van de boodschap in de Bijbel op
een frisse, nieuwe manier. Je bent
uitgenodigd om deze zelf te ervaren.

Een onschuldige man ging naar de rechter en gaf
zich vrijwillig op om geëxecuteerd te worden in de
plaats van een veroordeeld moordenaar. De rechter
stemde toe. De volgende dag zei de rechter tegen
de veroordeelde dat hij een keuze moest maken.

Parachutespringers laten hun geloof in
hun parachutes zien als ze uit het vliegtuig
springen.

1. DE AUTOMOBILIST
Een automobilist werd aangehouden. Hij
was een goede bestuurder en voor zover hij
wist had hij niets verkeerd gedaan.

“Een onschuldige man is geëxecuteerd in uw
plaats. Als u zijn betaling accepteert voor uw
misdaad, bent u vrij om te gaan. Wanneer u zijn
betaling niet accepteert, zult u geëxecuteerd worden
voor uw misdaad. Wat kiest u?”

De politie agent zei, ”Ik hield u aan omdat
u 60 km/uur reed door een woonerf. Er
waren tien waarschuwingsborden dat de
maximale snelheid 30 km/uur was en u heeft
ze allemaal genegeerd.”

Luister naar wat de Bijbel zegt: Jezus Christus, de
zoon van God, was zonder zonden, maar gaf
vrijwillig zijn leven om de straf te betalen voor uw
en mijn zonden. [Gods Oordeel over zonde is dood.]
Drie dagen later stond Hij op uit de dood.

Net
zoals
de
automobilist
tien
waarschuwingen kreeg, heeft God ons ook
tien waarschuwingen gegeven in de Bijbel.
We noemen die de “Tien Geboden”.
Heb je ooit een leugen verteld, iets
gestolen of Gods Naam als een scheldwoord
gebruikt?





God echter bewees zijn liefde jegens ons
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren,
voor ons gestorven is. Romeinen 5:8
de genade, die God schenkt, is het eeuwige
leven in Christus Jezus, onzen Here.
Romeinen 6:23b

Omdat Hij dit voor je deed, kan jij nu kiezen:

Als je zoals mij bent is het antwoord “ja”.
Luister naar wat de Bijbel zegt:

Want wie de gehele wet houdt, maar op
één punt struikelt, is schuldig geworden
aan alle [geboden]. Jacobus 2:10

Ontvangen: Je neemt Gods vergeving voor jouw
zonden aan en je bekeert je (= jouw zonden inzien
en je daarvan willen afwenden]. En je vertrouwen op
Jezus alleen stellen.
(Handelingen 20:21)

OF

God zegt dat we door het breken van één
gebod gezondigd hebben (schuldig zijn). En
aansprakelijk gehouden worden voor het
overtreden van alle geboden, inclusief
echtbreuk en moord.

Afwijzen: Je wijst Gods vergeving en het eeuwig
leven af door te blijven vertrouwen op iedereen en
alles behalve op Jezus, die je acceptabel maakt
voor God. Maar dan moet je dus ook zelf de straf
dragen voor het breken van Gods wet.





Gods oordeel over zonde is de dood.
(Verbanning naar de hel omdat Hij geen
zonde duldt in Zijn nabijheid)
Romeinen 6:23a

Als het verhaal hier zou eindigen is er
geen hoop voor ons…

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven;
doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het
leven niet zien, maar de toorn Gods’ blijft op
hem. Johannes 3:36

Iets over Jezus weten is niet hetzelfde als in Hem
geloven!

Volgelingen van Jezus laten hun geloof in
Hem zien als Gods’ Geest hun gedachten en
verlangens verandert.



Zo is dan wie in Christus is een nieuwe
schepping: Het oude is voorbij gegaan,
zie het nieuwe is gekomen!
2 Corinthiërs 5:17



God zegt: “Een nieuw hart zal Ik u geven
en een nieuwe geest in uw binnenste.”
Ezechiël 36:26

Net zoals naar een garage gaan je geen
monteur maakt, zal het naar een kerk gaan je
geen christen maken.
Als je Gods vergeving wilt ontvangen en
het geschenk van eeuwig leven, overweeg
dan een gebed zoals dit:
“Jezus, ik geloof dat u de straf voor mijn
zonden heeft betaald toen u stierf aan het
kruis en uit de doden bent opgestaan. Ik wil
mij bekeren van mijn zonden en mijn
vertrouwen op u stellen als mijn Heer. Ik ben
bereid u de rest van mijn leven te volgen.
Dank U voor het geschenk van eeuwig
leven, Amen.”



Al wie de Naam des Heren aanroept, zal
behouden worden. Romeinen 10:13

Het verlangen van echte volgelingen van
Jezus is:



Om de Here waardig te wandelen, Hem
in alles te behagen, in alle goed werk
vrucht te dragen en op te wassen in de
rechte kennis van God. Colossenzen 1:10
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