JEZUS KWAM OP AARDE OM ZONDAREN TE REDDEN
hjms
Geliefde broeders en zusters, het thema in deze bijbelverkondiging is de blijde boodschap
van het eenvoudige Evangelie. Maar dan wél in relatie tot de voor iedereen absoluut
noodzakelijke bekering. Een bekering die ook dagelijks weer noodzakelijk is.
De tekst die we gaan lezen, vinden we in 1 Tim. 1:15 --- “Dit is een getrouw woord, en alle
aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te
maken, van welke ik de voornaamste ben.”
Dit prachtige vers werd geschreven door de apostel Paulus. Een vers waarin de wonderbare
Liefde van God voor ons, arme verloren zondaren, op een gewéldige manier tot uitdrukking
komt. En we vinden hierin een aantal heel belangrijke elementen. En iedereen doet er goed
aan om die goed te overdenken en in zijn hart te bewaren.
Paulus schrijft allereerst dat dit een getrouw woord is. Nu is het Woord van God so wie so
zeer betrouwbaar, omdat het afkomstig is van een trouwe God, maar Paulus legt er nog
eens extra de nadruk op. “Dit is een getrouw wood”: zegt hij. En hij gebruikte als bijvoeglijk
naamwoord het Griekse “pistos” dat onder andere gebruikt werd om de betrouwbaarheid van
die personen uit te drukken, die zich trouw getoond hebben in het afhandelen van zaken, het
uitvoeren van bevelen, of het uitoefenen van officiële plichten. Of van een vertrouwenswaardig iemand, die zijn gegeven woord gehouden heeft.
Met andere woorden, het woord dat Paulus wilde doorgeven, was heel betrouwbaar, was
zeker en geloofwaardig. U hoeft er niet aan te twijfelen, want het was afkomstig van een
Persoon, Die Zich in het afhandelen van Zijn zaken getrouw heeft getoond en altijd Zijn
beloften en Zijn Woord heeft gehouden.
Broeders en zusters, is dit niet wonderbaar? Geeft dit geen geweldige zekerheid in het hart?
Is dit Woord daarom niet alle aanneming waardig? Dat wil zeggen, doen we er dan niet héél
goed aan om op dit Woord te vertrouwen en het met ons hele hart aan te nemen en het
daarin toe te laten?
En wat was nu dat geweldige Woord dat Paulus wilde meedelen? “Dat Christus Jezus in de
wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken”.
Is dit niet fantastisch en wondervol? Prijst God! Halleluja! Wát een geweldige boodschap
voor iedere zondaar. Voor iedereen die het niet meer ziet zitten. Voor iedereen die beu is
van zijn boze karakter. Voor iedereen die de lasten van al zijn zonden niet meer kan dragen.
Voor iedereen die schoon schip wil maken in zijn leven. Voor iedereen die een nieuwe start
wil maken. Voor iedereen die niet voor eeuwig verloren wil gaan, maar behouden wil worden.
Dit is het Woord dat Jezus Zélf sprak in het Evangelie van Lukas 5:32 --- “Ik ben niet
gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.”
Jezus kwam op aarde om zondaren tot bekering te brengen. Hij kwam om zondaren zalig te
maken, d.w.z. om hen te redden van het eeuwige verderf. Máár………….! Wie door Hem
gered wil worden, dient zich te bekeren tot God. Dat impliceren Jezus’ woorden! Daarom zei
de apostel Paulus ook, dat hij de voornaamste zondaar was. Wie door Jezus gered wenst te
worden, moét tot het besef komen dat hij een zondaar is en gezondigd heeft. Jezus kwam op
aarde voor de zondaren.
Belijdt u toch al uw zonden en kom tot Jezus, Die voor u aan het kruis stierf. Vraag Hem om
vergeving. En weest u bereid om uw hele gedachtenpatroon te veranderen en nu niet meer
de zonden te doen, maar om Jezus te gehoorzamen.
Jezus kwam voor zondaren. Hij kwam niet voor de mensen, die denken dat zij geweldig goed
en rechtvaardig zijn. Zulke mensen zijn van mening, dat zij geen Verlosser nodig hebben. Zij
denken zichzelf wel te kunnen verlossen en helpen. Neen, Jezus kwam speciaal voor hen
die erkennen zondaren te zijn en het zelf niet te kunnen. Hij kwam voor hen, die erkennen
tegen God te hebben gezondigd en van die zondenlast wensen te worden bevrijd.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.” (Joh. 3:16).
Broeders en zusters, er is maar één Persoon via Welke wij gered kunnen worden en dat is
Jezus. We kunnen niet tot God de Vader komen en denken in de hemel te worden toegelaten, zonder dat wij éérst Jezus hebben aangenomen, in Hem geloven en dankbaar
aanvaarden dat Hij in ónze plaats aan het kruis voor ónze zonden stierf. Er is maar één weg
van verlossing: JEZUS!. “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het
Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (Joh. 14:6).
Twijfelt u toch niet dat ook u een zondaar bent. Zégt u toch niet dat u niet gezondigd heeft.
Want dan maakt u God tot een leugenaar (1 Joh. 1:10). Wij zijn echt niet beter dan onze
buurman of buurvrouw, dan onze broers of zussen, dan wie dan ook. Rom. 3:10 en 23 zegt:
“………… Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; ……….Want zij hebben állen gezondigd,
en derven (d.w.z. missen, verspelen, ontbreken) de heerlijkheid Gods;”
Geliefde broeders en zusters, ik roep u dringend op om zich te bekeren. Want ieder mens zal
zéker ooit door Jezus, de hemelse Rechter worden geoordeeld. Het oordeel is onontkoombaar. Hebr. 9:27--- “… gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het
oordeel”
En het gevolg, de consequentie, de “beloning”, van en voor uw zonden is een (eeuwige)
dood, een eeuwig verderf. Rom. 6:23 --- “Want de bezoldiging (het loon) van de zonde is de
dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.”
Ziet u de ironie in het geheel? Jezus Christus, de Heer, Die u nú redding en het eeuwige
leven aanbiedt, zal straks uw Rechter zijn, Die u rechtvaardig tot het verderf in een eeuwige
dood zal veroordelen, indien u zich niet bekeert. Dan kán Hij ook niet anders, omdat Hij een
rechtvaardige God is en u zich immers niet wilde bekeren.
Maar prijst God! Halleluja! Wij kunnen nog steeds dat vreselijke oordeel ontlopen. Het is nog
steeds genadetijd. Nog steeds geldt Zijn aanbod: neem Mijn genadegift aan en wordt gered.
Jezus werd gekruisigd voor onze zonden. Hij droeg onze zonden, onze schuld, onze straf.
Vrijwillig en onschuldig. Jes. 53:5 --- “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is ons genezing geworden.”
Geliefde broeders en zusters, indien u Jezus nog niet hebt aangenomen, wat moet u dan
doen? Drie dingen! Wie Zijn offer accepteert, zijn zonden aan Hem belijdt en vergeving
vraagt, is voor altijd en eeuwig gered. Is dit niet geweldig? Wat een grote en onverdiende
genade.
Neemt u Hem aan en wordt een kind van God. Joh. 1:12 --- “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn
Naam geloven;”
Belijdt uw zonden aan Hem en wordt geheel gereinigd en vrijgemaakt. 1 Joh. 1:9 --- “Indien
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en
ons reinigt van alle ongerechtigheid.”
God heeft ons het leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon Jezus. Wie de Zoon in zijn
hart heeft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft
het leven niet. Gelooft in Jezus de Zoon van God opdat u het eeuwige leven hebt. Amen.

