Studie 4. Het verlossingswerk van Jezus Christus

Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

Rechters 21:25. 25 In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen
deed wat in zijn eigen ogen goed was.

Genesis 1:31. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat
het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde
dag.

DE 1E STAP: JEZUS CHRISTUS WERD EEN MENS.
Matteüs 8:16-17. 16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele
bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en
allen die ziek waren genas hij, 17 opdat in vervulling ging wat gezegd
is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en
onze kwalen op zich heeft genomen.’
Handelingen 10:37-38. 37 U weet wat er in heel het Joodse land is
gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe
Johannes opriep, 38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft
gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het
land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God
stond hem bij.
Filippenzen 2:5-7. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus
Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid
aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte
aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
Johannes 1:1, 14. 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij
God en het Woord was God.

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader.
1 Johannes 1:3. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we
ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn
met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus
Christus.
Johannes 14:6. 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Handelingen 4:12. 12 Door niemand anders kunnen wij worden
gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding
biedt.’
Jesaja 43:10-11. 10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de H E E R –,
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie mij zouden kennen
en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen
god gevormd, en na mij zal er geen zijn.
11 Ik, ík ben de H E E R ! Buiten mij is er niemand die redt.

De 2E stap: Jezus Christus WERD EEN DIENAAR .
waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en
droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan
en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’
vroeg hij.
13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht,
want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een
voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook
doen.

Marcus 10:42-45. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie
weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en
dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet
gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten
dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar
moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld
voor velen.’
Johannes 13:4-5,12-15. 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een

De 3E stap: Jezus Christus STIERF AAN HET KRUIS.
Hebreeën 9:7-10,18-22. 7 maar in de tweede tent gaat alleen de
hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het
bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit
onwetendheid heeft begaan. 8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang
de eerste tent nog dienstdoet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de
huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten
van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen
brengen; 10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen,
om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de
nieuwe orde.
18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd.
19 Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk
had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken,
water, karmozijnrode wol en majoraan, en besprenkelde zowel het
boek zelf als heel het volk, 20 en verklaarde: ‘Dit is het bloed van het
verbond dat God aan u heeft opgelegd.’ 21 Vervolgens besprenkelde
hij op dezelfde manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het bloed. 22 Volgens de wet wordt inderdaad
vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.
Hebreeën 10:1-4. 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing
toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de
gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die
jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen
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ooit tot volmaaktheid te brengen. 2 Anders zouden die offers allang
niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen,
zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef
meer hebben. 3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met
dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen – 4 bloed van
stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.
Psalm 5:5-6. 5 U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad,
bij u is de misdaad niet welkom.
6 Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen.
Filippenzen 2:8. 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in
de dood – de dood aan het kruis.
Hebreeën 4:15. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die
met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in
elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Hebreeën 7:26-28. 26 Een hogepriester als hij hadden we ook
nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars
afgescheiden en ver boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet,
zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor
zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers
voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht.
28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn behept
met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later werd
uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de
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volmaaktheid heeft bereikt.
Johannes 10:11-18. 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder
geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in
de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De
wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een
huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven
voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet
uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen
naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook
weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.
Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is
de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’
1 Petrus 1:18-21. 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van
uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam
zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van
de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van
de tijd, verschenen omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God,
die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister,
zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Johannes 1:29, 3:16. 29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe
komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de
wereld wegneemt.
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.
1 Petrus 2:24. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout
op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden
leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Romeinen 5:6-10. 6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus
immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.
7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven;
slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.
8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat
wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen
worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we
nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van
zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.
1 Petrus 3:18. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens
en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij
gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
2 Korintiërs 5:20-21. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet
door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één
gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God

konden worden.
1 Johannes 1:8 - 2:2. 8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen,
misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Belijden we
onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze
zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen
dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en
is zijn woord niet in ons.
1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u
echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader:
Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt
voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de
zonden van de hele wereld.
1 Petrus 4:1-5,12-19. 1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op
aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte
dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. 2 Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet
meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. 3 U
hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen
plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en
slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.
4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. 5 Maar ze
zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich
gereedhoudt om recht te spreken over levenden en doden.
12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef
die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u
deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en
des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus
draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God
in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden
omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker.
16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en
draag die naam tot eer van God.
17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het
dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? 18 Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat
ze God niet gehoorzamen? 19 Daarom moeten allen die lijden omdat
God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan
hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.
Romeinen 15:30-31. 30 Broeders en zusters, in de naam van onze
Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest,
vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.
31 Bid voor mij dat ik zal worden gered van de ongelovigen in Judea
en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd.
Jakobus 5:16. 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult
u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist
zijn uitwerking niet.

De 4E stap: Jezus Christus STOND OP UIT DE DOOD.
1 Korintiërs 15:17-20. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw
geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en
worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij
alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 20 Maar Christus is werkelijk uit de dood
opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.
Romeinen 6:3-14. 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus
Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn
dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij
delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

©Stichting Deltacursus, 2000–2013

6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten
niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens
vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij,
die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen
macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken
aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.
11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus
Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw
sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet
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langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht,
maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit
de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werk-

tuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer over u
heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

De 5E stap: Jezus Christus VOER OP NAAR DE HEMEL
HEMEL .
Efeziërs 1:20-23. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats
gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en
heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft
alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld,
voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in
allen vervult.
1 Kor. 15:25-26. 25 Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle
vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. 26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,
Matteüs 4:4. 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat
klinkt uit de mond van God.”’
Johannes 16:8. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken
wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
Hebreeën 1:14. 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden
om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
Handelingen 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar
Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem
te komen.
28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest
u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Johannes 5:28-29. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een
moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf
zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie
het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.
Matteüs 25:31-46. 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald
door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op
zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning
tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader
gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had
honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u
ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop
zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is
voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie
gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was
naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis
en jullie bezochten mij niet.”
44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de
gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze
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onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet
gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
2 Petrus 3:13. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont.
Johannes 3:16. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft.
Hebreeën 7:25. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt
volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan
pleiten.
Romeinen 8:29-30. 29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft
hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van
zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en
zusters. 30 Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en
wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft
vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Hebreeën 2:18, 4:15. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld
en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.
15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op
de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Romeinen 8:28. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor
wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het
goede.
Filippenzen 1:6. 6 Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk
bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus
Jezus.
Hebreeën 7:25. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt
volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan
pleiten.
Romeinen 8:37-39. 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk
dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat
dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch
toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Jesaja 59:1-2. 1 De arm van de H E E R is niet te kort om te redden,
zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – 2 jullie wangedrag is het
dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden
houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.
Romeinen 3:23. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid
van God;
Efeziërs 2:8-9. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij
uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van
God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop
laten voorstaan.
Galaten 3:11. 11 Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig
wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De
rechtvaardige zal leven door geloof.’
Handelingen 4:12. 12 Door niemand anders kunnen wij worden
gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding
biedt.’
Johannes 5:24. 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik
zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over
hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan
naar het leven.
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