
GOD SE Eenvoudige Plan van Verlossing van Matheus

1. Want ons is almal sondaars!
Markus 2:17 En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar
die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

Romeine 3:10 soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.

Matheus 18:11   Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is.

2.   Want daar is 'n prys vir die sonde!
Matheus 15:18-20a Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens
onrein maak.  Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis,
lastertaal.  Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens
nie onrein nie.

Romeine 6:23a Want die loon van die sonde is die dood, …….”

Markus 16:16  “…….. maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.”

Daar is 'n koste vir die sonde!

3.  Omdat Jesus gesterf het en betaal vir ons sondes aan die kruis!
Matheus 1:21   en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes
sal verlos.

Romeine 5:8 maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.



Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in
Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Matheus 18:11   Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is.

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!
Markus 9:23 En Jesus sê vir hom: Wat dit betref--as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

Markus 1:15 en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die
evangelie.

Markus 10:15 Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal
daar nooit ingaan nie.

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.



Plaas jou geloof in Christus alleen!

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!”
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