
Waarom het Jesus gesterf?

Introduction
I Johannes 5:13   Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet
dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

1. Want ons is almal sondaars!
1 Johannes 5:16-17 As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal
hom die lewe gee--vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood; daarvoor sê ek
nie dat hy moet bid nie.  Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie.

1 Johannes 3:6 Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken
nie.

Ons is almal sondaars!

2. Want daar is 'n prys vir die sonde!
I Johannes 5:19  Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die Bose lê.

1 Johannes 5:12 Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.

I Johannes 3:15  Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige
lewe as iets blywends in hom het nie.

3. Omdat Jesus gesterf het en betaal vir ons sondes aan die kruis!
1 Johannes 4:10 Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy
Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes.



Plaas jou geloof in Christus alleen!

1 Johannes 4:2-3 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees
gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie;
en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

1 Johannes 5:11 En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

4. Verlossing is 'n gratis geskenk, nie deur goeie werke. Jy moet God
se woord vir dit, en trust Jesus alleen neem!

ACTS 4:12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat
onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Efesiers 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van
God;  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

TITUS 3:5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het
Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees

5. Ons moet ons geloof en vertroue in Christus alleen sit!
1 Johannes 5:14-15 En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra
volgens sy wil.  En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry
wat ons van Hom gevra het.

Romeine 10:9-10,13 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode
opgewek het, sal jy gered word;  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot
redding.  Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.



Ja, dis so maklik! Jy kan nie God se vergifnis verdien nie. Jy kan nie daarvoor betaal nie. Jy kan
dit slegs deur geloof en deur Sy genade ontvang.

As jy Jesus Christus as jou Verlosser wil aanneem, bied ons jou 'n voorbeeld van 'n gebed
hieronder. Onthou, om hierdie gebed of enige ander gebed te bid kan jou nie red nie. Slegs
vertroue op Jesus Christus kan jou red van sonde. Hierdie gebed is slegs 'n manier om vir God
te sê dat jy in Hom glo en om vir Hom dankie te sê dat Hy voorsiening gemaak het vir jou
vergifnis.

“Here,
ek weet ek het teen U gesondig en dat ek U straf daarvoor verdien. Maar U Seun, Jesus
Christus, het hierdie straf, wat ek verdien, op Hom geneem sodat ek, deur in Hom te glo,
vergewe mag word. Dankie vir U wonderlike genade en vergifnis! Amen!”

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com


