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Zijn uw zonden vergeven?
Gedachten van een ex-moslim
De profeet David zegt in de Psalmen: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde
heeft mij mijn moeder ontvangen” (Ps. 51:7). Koning Salomon zegt in Prediker: “Voorwaar,
er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt” (Pred. 7:20). Ja, we
hebben allemaal gezondigd, en zullen de heerlijkheid van God niet bereiken (Rom. 3:23).
Maar hoe zouden we ooit van deze zondenlast verlost kunnen worden?
Adam en Eva waren de eerste mensen, en ze waren meteen al de eersten die hun Schepper
ongehoorzaam waren. Nadat ze gezondigd hadden, werden ze zich bewust van hun
naaktheid voor God en hebben ze geprobeerd zich te bedekken met bladeren. Zij
probeerden met hun eigen ideeën een oplossing te vinden voor hun zonde. Maar we kunnen
zonden niet wegpoetsen door eigen werken, door godsdienst, door liefdadigheid. God zegt
dat er zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk is (Hebr. 9:22). God Die barmhartig en
genadig is gaf Zelf de oplossing. Op die dag moest een dier sterven, en maakte God voor
Adam en Eva kleren van dierenvellen. Die dag heeft de eerste zonde van de mensheid
plaatsgevonden, en het eerste offer is gebracht.
Dit is daarna niet anders geworden. De Israëlieten moesten eeuwenlang ook offers brengen
voor hun zonden, totdat het volmaakte Offer van God kwam: Jezus Christus. Toen de profeet
Johannes de Doper Hem zag, waren zijn eerste woorden: “Zie het Lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt!” (Joh. 3:29). We konden niet door rijkdom en geld verlost
worden, maar de volmaakte Mens Jezus, moest zijn leven voor ons overgeven (1 Petr. 1:1819). Zijn bloed alleen reinigt ons van alle zonden.
De almachtige Schepper heeft in Zijn grote liefde Jezus Christus als Redder naar de aarde
gestuurd. Jezus betekent ´God redt´, of ´God, de Redder´. Christus betekent Gezalfde, want
Hij is de door God gezalfde, uitgekozen Redder van de wereld. Hij zou Zijn volk behouden
van hun zonden (Matth. 1:21). Hij redt ons van het vreselijke oordeel dat we door onze
zonden verdiend hebben.
Er staat in het Woord van God dat Jezus is overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is
om ons rechtvaardig te maken (Rom. 4:25); in Hem hebben we de verlossing (Ef. 1:7). Jezus
Christus zegt “Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven” (Joh. 6:47).
God wil graag het eeuwige leven geven aan iedereen. Maar er zijn in de wereld heel veel
mensen die hun eigen ideeën hebben over de vraag hoe ze gered kunnen worden. Je kunt
niet op je eigen manier vrede maken met God! Hij maakt in Zijn Woord duidelijk dat je alleen
gered kunt worden door het geloof in de Heer Jezus. Hij is de Weg, en de Waarheid, en het
Leven. Niemand kan bij God komen dan alleen door Hem (Joh. 14:6).
Er is ook geen andere mogelijkheid om gered te worden dan door die kostbare Naam: Jezus
Christus (Hand. 4:12).
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Dit eeuwige leven is een onbegrijpelijk groot cadeau van God Zelf! “Uit genade bent u
behouden geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet op grond van
werken” (Ef. 2:5-9).
Dit alles zegt God ons in Zijn Woord, dat vast en onveranderlijk is.
God is Liefde (1 Joh. 4:8). Hij wil dat alle mensen tot bekering komen en het eeuwige leven in
Christus Jezus aannemen. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan (2 Petr. 3:8,9); maar Hij
kan geen mensen in de hemel ontvangen die nog besmeurd zijn door de zonde, want Hij is
volmaakt heilig.
Beste lezer, neem daarom dit heerlijke genade-cadeau van God aan voordat het te laat is.
Vandaag biedt God u nog genade aan. Alles wat u moet doen, is eenvoudig geloven in de
Heer Jezus - geloven dat Hij voor u stierf aan het kruis, dat Hij daar al uw zonden gedragen
heeft. Dan bent u gered! “Geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult behouden worden”
(Hand. 16:31).
Wij vragen u dringend uit Christus´ Naam: laat u met God verzoenen (2 Kor. 5:20).
M.T.

