
 

    WAT DE BIJBEL ONS LEERT OVER VERLOSSING. 

 

VRESELIJKE GEVOLGEN VAN DE ZONDE.                                                                                                                         
1. Wat zijn de laatste gevolgen van zonde?                                                  (Rom.5:12) 
...........................................................................................................................         
2. Kan de mens het probleem van zonde oplossen?                                      (Jer.2:22) 
...........................................................................................................................         

Jezus redt de zondaar.                                                                                       

3. Wat voor bewijzen heeft God laten zien om de mens te redden?          (Joh.3:16) 
...........................................................................................................................        
4. Hoe heeft Jezus zijn taak beschreven?                                                      (Luk.19:10) 
...........................................................................................................................         
5. Heeft Jezus enige zonde begaan?                                                                (Heb.4:15) 
...........................................................................................................................         
6. Hoe heeft Jezus de schuld van de mens betaald?                                   (Jes.53:3-7) 
...........................................................................................................................         
7. Welke daad heeft onze verlossing verzekerd?                                (1Cor.15:20-22) 
...........................................................................................................................                      

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1.Geloof in Jezus.                                                                                     (Hand.16:30,31) 
2.Accepteer Hem als enige Verlosser.                                                         (Hand.4:12) 
3.Open de deur van je hart voor Hem.                                                     (Openb.3:20) 
De zonde en de consequenties ervan zijn vreselijk. Ieder mens heeft gezondigd (1Joh. 1:8). De 

zondaar staat onder de slavernij van Satan (2Pet.2:19). Het lot van de zondaar is de dood 

(Rom.6:23). De zondaar kan niets doen om zichzelf te redden (Jer.2:22).Een plan van liefde. Het 

plan om de mens te redden door Christus  werd vanaf de eeuwigheid gesmeed (2Tim.1:9; 

Ef.3:8,9).Jezus is de enige Heiland. De apostel Petrus heeft verklaard dat Jezus de enige 

Verlosser is (Hand.4:12). Hoe heeft Jezus ons gered? Laten we kijken naar zeven daden van 

verlossing. 1 Vleeswording. Jezus God zijnde, werd mens (Joh.1:14; Gal.4:4; Hebr.2:14). 2 Leven 

zonder zonde (Hebr.4:14-16; 1Joh.3:5; 1Petr.2:22). 3 De onverdiende dood (1Petr.2:24; 

1Tim.1:15; Rom.5:8). 4 Opstanding (Rom.4:25; 1Cor.15:13,14). 5 Hemelvaart (1Tim.3:16).           

6 Middelaarswerk (1Tim.2:5; Hebr.7:25). 7 Wederkomst (Hebr.9:28).                                                            

We zijn gered door genade. Redding kost ons niets (Rom.#;24; Ef.2:8). Om redding te verkrijgen 

moeten we in Jezus geloven (Hand.16:30,31; Hebr.4:16). 
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MIJN BESLUIT                                _  

Ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is. Ik 

accepteer Hem als mijn enige Verlosser. Ik 

geef Hem mijn leven en mijn hart. 

 

  

Ik accepteer        Leraar 
........................    ........................ 
 
 
 


