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

Romeine 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Want ons is almal sondaars!

II Want daar is 'n prys vir die sonde!
Romeine 6:23 Want die loon van die sonde is die dood

Romeine 5:12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en
so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het

Openbaring 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en
hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en
swawel: dit is die tweede dood.

III   Omdat Jesus gesterf het en betaal vir ons sondes aan die kruis!
Romeine 5:8 maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Romans 14:9 Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode
sowel as lewende te heers.



Romeine 6:23 “….maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”

Plaas jou geloof in Christus alleen!

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

Efesiërs 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!
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.

As jy jou saak met God reg wil kry, sê die volgende gebed. Onthou egter dat om net hierdie
gebed of enige ander gebed te bid, jou nie sal red nie. Dit is slegs geloof in Christus wat jou van
sonde kan verlos. Hierdie gebed is ’n eenvoudige manier om vir God te vertel van jou geloof in
Hom en om Hom te bedank omdat Hy voorsiening gemaak het vir jou verlossing.

“God,

ek weet dat ek teen U gesondig het en die straf daarvoor verdien. Maar Jesus Christus het
in my plek die straf op Hom geneem sodat ek deur geloof in Hom, vergewe kon word. Ek
los nou my sondige lewe en vertrou dat U my sal red. Baie dankie vir U wonderlike genade
en vergifnis – die vreugde van ’n ewige lewe! Amen!”
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