Les 29.
Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.
De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk
mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige relatie, tussen de Here God en de
mens. Adam (en Eva) was/waren in zonde gevallen en hadden zich daardoor van God
vervreemd. De satan kreeg op dat moment de macht over de mensheid en de schepping
waardoor de mens het zicht op de eeuwigheid heeft verloren.
Door de zondeval is de mens een zondig schepsel geworden dat van nature alleen maar
zondigen kan, tegen God in opstand komen kan, al hoe goed of humaan hij/zij ook leeft. De
Heer Jezus kwam naar de aarde om de verbroken relatie te herstellen, de mensheid met God te
verzoenen en daarbij óók de persoonlijke zonden van de mensen op zich te nemen.
.
Luk. 19:10

“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te
redden”.

Joh. 3:16

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe”.

Joh. 3:18

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld , omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren
Zoon van God”.

Elk mens is vanaf de geboorte belast met de (erf) zonde (Genesis 3) en daarom bij voorbaat
zonder het offer van Christus op het kruishout van Golgotha voor eeuwig verloren.
Joh. 3:20

“Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht,
opdat zijn werken niet aan de dag komen.”

Joh. 8:44

“Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader
doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de
waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der
leugen”.

Mark. 7:21-23 “Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen,
hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een
boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen
komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein”.

2. De noodzakelijke offerdood van Jezus Christus.
Matth. 26:27-28
“En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.
Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving
van zonden”.
Hebr. 9:26

“want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld;
maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om
door zijn offer de zonde weg te doen”.

Matth. 20:28 “gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om
te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”.
Dit woord kan ook vertaald worden met: “rantsoen” en “koopprijs”.
In 2 Petrus 2:7 worden deze woorden vertaald als “verlost”:
2 Petr. 2:7

“En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der
gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;

Joh. 10:11-15 “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. 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; de
man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij
kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen”. (NBV)
Joh. 12:24

“Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel
vrucht.”. (NBV)

Joh. 12:32-33 “Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe
halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven”.
(NBV)
Joh. 3:14-15 “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de
Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem
eeuwig leven hebbe”.
3. De volmaakte verlossing door Jezus Christus.
Luk. 19:10

“Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat
verloren was”. (St. V)
“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te
redden”. (NBG)

Joh. 19:30

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En
Hij boog het hoofd en gaf de geest”.

Zoals Lukas 19:10 zegt is de Heer Jezus naar de aarde gekomen om een ieder die dat wil, wie
gevonden wil worden, zalig te maken.
Deze zaligheid houdt het volgende in:

a. Vergeving van zonde(n):
Luk. 7:48

“En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven”.

Efeze 1:7

“in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”.

b. De nieuwe natuur of wedergeboorte:
Joh. 3:5-7

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren
is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet
wederom geboren worden”.

Matth. 7:17-18 “Zo brengt iedere goede boom (wedergeboren mens) goede vruchten voort,
maar de slechte boom (degene die in de zonde blijft) brengt slechte vruchten
voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom
goede vruchten dragen”.
c. Eeuwig leven met Christus:
Joh. 10:10

“De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed”.

Joh. 5:40

“Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en
deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen
om leven te hebben”.

d. Het zoonschap:
Joh. 20:17

“Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar
de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader
en uw Vader, naar mijn God en uw God”.

e. Bewaring en ondersteuning:
Joh. 10:28

“en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven”.

Luk. 10:31-32 “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar
Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als
gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen”.

Joh. 14:19

“Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik
leef en gij zult leven”.

Joh. 17:11

“En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U.
Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat
zij één zijn zoals Wij”.

Joh. 6:39

“En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij
gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten
dage”.

f. De gave van de Heilige Geest.
1 Inwoning bij de bekeerde mens:
Joh 14:17

“de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u
zijn”.

1 Kor. 6:19

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in
u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”

2 Werking van de Geest naar buiten uit:
Joh. 7:38-39 “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij,
die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog
niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”.
a. Heerlijkheid:
Joh. 14:2

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd
hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden”.

Joh. 17:24

“Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij
zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt,
want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld”.

b. Voorwaarde voor zaligmaking:
Luk. 7:50

“En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!”

Luk. 8:48

“En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in
vrede”.

Mark. 9:23

“Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie
gelooft”.

Joh. 3:16

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe”.

Joh. 3:36

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.

Joh. 5:24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die
Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het leven”.

Joh. 6:47

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven”.

