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Het is vandaag een dag, waarbij de vreugde van de dopelingen onder u niet te beschrijven valt. 
Het is geen gewone vreugde, neen deze mensen hebben een hemelvreugde leren kennen. 
Straks gaan deze mensen zich laten dopen in Jezus naam. Ze zullen getuigen van een levende 
Jezus die ze in hun leven hebben aangenomen, en dat hen een volledig nieuw zicht geeft op 
hun leven.  
Ze hebben de zin van het leven begrepen en nieuwe levenslust gekregen. Ze staan er niet 
meer alleen voor, want God is met hen. 
Hun leven zonder rekening te houden met God is nu voorbij. Ze hebben de enige levende God 
gevonden.  
Een God die hemel en aarde schiep, een levende God die weet hoeveel zandkorrels er hier 
liggen waarop je momenteel staat!  
Een God die mens werd in Christus Jezus en eens het volgende sprak: 
 
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. 
17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. 
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. Joh.3 

 
 
Ik wil eens de volgende vraag stellen: 
Wat is voor u het dierbaarste bezit op aarde? Wat u het nauwst aan uw hart ligt.  
Hebt u het weggegeven? Weggeworpen? Verkocht? Vergeten?  
Ik denk het niet! 
 
Toch deed God het, Hij gaf zijn enige zoon, Jezus, in handen van zondige mensen die geen 
rekening hielden met Hem. Ze luisterden niet naar Hem. Ze geselden en nagelden Hem aan 
een kruis. Een vloekhout door Tamuz ingesteld en door de Romeinen overgenomen. 
God wist wat er zou gebeuren!  
Wij mensen kunnen dan maar een vraag stellen? Waarom deed God dit? 
En deze vraag stellen wij regelmatig eens: God, Waarom laat u dit of dat toe? 
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De eerste vraag die de mens in zijn leven moet stellen is WAAROM stierf Jezus? 
Omdat de wereld door Hem behouden zou worden. De ongehoorzaamheid van de mens aan 
God, bracht vloek voort. Adam en Eva veranderden van natuur, van hemels naar aards! Jezus 
zal dit herstellen voor ieder die in Hem gelooft. 
Deze wereld gaat ten onder omdat de mens niet wil luisteren naar HEM. 
Het antwoord is vrij eenvoudig: Hij stierf  een onschuldig een doodstraf, in mijn en uw plaats.   
 
 
 
 
Hij weet van uw toestand, Hij kent uw lot, een noodlot! Hij kent uw levenslot, en dat is, 
als men het offer van Jezus op Golgotha niet aanneemt, u een verloren ziel bent, een mens die 
in deze wereld geen hoop meer zal vinden, buiten Jezus. 
 
Mattheüs 4:4  Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood 
zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 
 
Aan voedsel voor ons lichaam hebben wij nog niets tekort! Maar aan voedsel voor de geest 
daar denkt men niet aan!  In ons land sterven de mensen niet door te kort aan voedsel, maar 
wel door gebrek aan kennis Van God. Mensen weten niet meer wat God wil! 
 
Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen 
hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God 
vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. 

 
Johannes 3:17  Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld 
veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 
 

De mieren en de bulldozer. 
 

 
 
Er kwam een evangelist bij bouwwerken staan. Er waren veel mieren op het bouwterrein, en de 
bulldozer kwam af om alles klaar te maken voor het fundament van een nieuwbouw. De vraag werd 
gesteld: Wat kunt u doen om die mieren wijs te maken en hen te laten begrijpen dat ze zich dienen te 
verwijderen, anders komen ze om. Iedereen zweeg. Er is maar een oplossing, de mieren gaan vertellen 
dat ze weg moeten. Hoe kun je dat? Door zelf mier te worden, en het hen uitleggen. De ene mier zal 
luisteren de andere niet. Zo kwam Jezus naar deze aarde met veel liefde voor zijn schepping, en bracht 
de waarheid. Wie het wil geloven, heeft hoop, hij verlaat het terrein van alle begeerten op aarde, hij 
verandert van gedachten, en heeft hoop. Hij kent het beloofde: Een nieuw leven, eeuwig leven, een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde in heerlijkheid!  

  
Jezus werd mens om de mensen te waarschuwen voor het komende oordeel Gods over deze 
wereld. Een keuze moet men maken.  
Deze dopelingen hebben een keuze gemaakt, en hebben een verlangen om ook nog 
Anderen tot nadenken te stemmen! 
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ER STAAT EEN NIEUWE SCHEPPING VOOR DE DEUR! 
 
Paulus schrijft aan de gelovigen in Corinthe het volgende: 
 

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, 
het nieuwe is gekomen. 2 Cor.5 

 

Openbaring 21:5   
En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: 
Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. {}  

 
God is van plan een nieuwe hemel en aarde te maken. God heeft een groot verlangen om bij de 
mensen te wonen.  
Hij is bezig met nieuwe mensen te maken, en de wereld ziet het niet, of wil het niet zien. Deze 
nieuwe mensen zijn niet gehersenspoeld zoals sommigen denken,of een in een sekte 
terechtgekomen, neen, ze zijn tot inzicht gekomen van de waarheid, welke in de bijbel staat. 
 

1 Corinthe 1:18  Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, 
dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 

 
Deze mensen hebben ondervonden, dat het evangelie voor hen een ongekende kracht is die 
van God komt, die hen nieuwe levensmoed geeft. 
In alle eenvoud hebben ze de waarheid aangenomen. 
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