Waarom het Jesus gesterf?
1. Want ons is almal sondaars!
Lukas 5:31-32 En Jesus antwoord en sê 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.
Lukas 18:19 En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik
God.

Ons is almal sondaars!
2. Want daar is 'n prys vir die sonde!
Lukas 16:15 En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle
harte; want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God.
Lukas 9:5-6 En almal wat julle nie ontvang nie--as julle van daardie stad weggaan, skud selfs die stof van julle
voete af, tot 'n getuienis teen hulle. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie
verkondig en siekes gesond gemaak.

3. Omdat Jesus gesterf het en betaal vir ons sondes aan die kruis!
Lukas 18:13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy
bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!
Lukas 19:10 Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.
Lukas 24:46 En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode
opstaan,

Plaas jou geloof in Christus alleen!
4. Verlossing is 'n gratis geskenk, nie deur goeie werke. Jy moet God se woord vir dit, en
trust Jesus alleen neem!
Efesiers 2:8-9 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of
works, lest any man should boast.
Titus 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Apostels 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among
men, whereby we must be saved.

5. Ons moet ons geloof en vertroue in Christus alleen sit!
Lukas 13:3 Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
Lukas 18:17 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.

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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