Het evangelie van Jezus Christus
Vandaag is de dag van redding: Waarom zou iemand de meest belangrijke beslissing die je maar kan
maken betreffende jouw leven, uitstellen als het gaat over eeuwig leven? Als je vandaag dood gaat,
ga je dan naar de hemel?
1 Cor.15:1-4 - de apostel Paulus vertelt ons wat het evangelie is:
Ik kom bij u met het goede nieuws dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en
het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u
net zo goed niet gelovig kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb
ontvangen en u heb doorgegeven is dit: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in
de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken
stond.
Evangelie betekent: goed nieuws. Jouw schuld is betaald, jouw doodstraf is reeds betaald, je bent
vrij.
Dus het evangelie is dit nieuws: Christus is gestorven voor onze zonden zoals in de Bijbel staat, en Hij
is begraven en na 3 dagen opgestaan uit de dood, zoals de Bijbel vermeldt.
Jezus noemde een klein kind als een levende les voor ons, om ons te tonen wie in het Koninkrijk van
de Hemel mag komen.
Mattheus 18:3 Jezus zei: Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zult u nooit in het
Koninkrijk van de hemelen komen.
Zo word je dus gered, het is zo simpel als een kind kan begrijpen:
A. Geef toe dat je een zondaar bent.
Dit is waar die goddelijke zorg leidt tot oprecht berouw voor het zondigen tegen een
rechtvaardige God en er komt een verandering van je hartsgesteldheid. God verandert onze
harten en vernieuwt ons van binnen uit.
Romeinen 3:10 Zoals in de Bijbel staat: Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.
Romeinen 3:23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.
We zijn allemaal geboren zondaars en daarom moeten wij geestelijk opnieuw geboren
worden om het Koninkrijk van de Hemel in te gaan.
Romeinen 6:23 De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat
niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.
Het slechte nieuws is dat het loon van de zonde de dood is. In andere woorden: door onze
zonden hebben wij de doodstraf verdiend, die hangt boven ons hoofd.
Maar het goede nieuws is dat het geschenk van God eeuwig leven is in Christus Jezus onze
Here.
Efeze 2:8-9 Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet uw
eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niet door werken, zodat niemand kan
opscheppen.
B. Geloof in je hart dat Jezus Christus dood is gegaan voor jouw zonden, begraven is en dat God
hem uit de doden heeft laten opstaan. Dit betekent dat je gelooft met heel je hart dat Jezus
Christus is wie Hij zei dat Hij is.

Romeinen 10: 9-10 Als je belijdt met je mond dat Jezus is Heer en met je hart gelooft dat God
hem uit de doden heeft laten opstaan, dan word je gered. Want met het hart geloof je dat je
gerechtvaardigd bent en met de mond belijd je dat je bent gered.
C. Roep de naam van Jezus aan. Elk persoon die ooit geleefd heeft na Adam zal zijn knieën
buigen en erkennen met zijn mond dat Jezus Christus is Heer, Heer der Heren en Koning der
koningen.
Romeinen 14:11 Want er staat geschreven: zo waar Ik leef –zegt de Heer- voor mij zal elke
knie zich buigen en elke tong zal God belijden.
WACHT NIET TOT LATER, MAAR DOE HET NU
Romeinen 10:13 Want ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.
O Heer, ik ben een zondaar. Ik belijd mijn zonden. Ik wil me ervan afkeren. Ik geloof dat Jezus
Christus uw zoon is. Ik geloof dat hij dood ging aan het kruis voor mijn zonden en dat Hij is
begraven en dat u Hem weer tot leven heeft gebracht.
Ik heb besloten om mijn geloof op Jezus Christus te stellen als mijn Redder, op Zijn vergoten
bloed te vertrouwen. Dat dit voldoende is om mijn ziel te redden en mij mee te nemen naar
de hemel.
Dank u Here Jezus, dat u me hebt gered. Amen.

