
Volgens ooggetuigen demonstreerde een man genaamd Jezus Christus 
zijn macht over de dood. Ze vertellen ons dat nadat hij aan een kruis stierf 
en werd begraven, Jezus op de derde dag plotseling levend aan hen 
verscheen. Daarna werd hij gezien door andere volgers, waaronder 500 
mensen bij een enkele gelegenheid. 

Al snel verspreidde het nieuws zich dat Jezus uit de dood was 
opgestaan. Maar zou Jezus 'opstanding gewoon een 2000 jaar oude 
legende kunnen zijn? Of is het gebaseerd op verifieerbaar historisch 
bewijs? 

Als Jezus niet uit de dood zou opstaan, dan zou het fundament van het 
christelijk geloof voor altijd worden vernietigd. 

Jezus voorspelt zijn eigen dood en opstanding 

Zevenhonderd jaar voor Christus had de profeet Jesaja geschreven over 
een toekomstige Messias, die zou lijden en sterven voor onze zonden, 
maar later weer tot leven zou komen. 

In navolging van de profetie in Jesaja 53 beweerde Jezus dat hij de 
Messias was die zou worden verraden, gearresteerd, veroordeeld, 
bespuugd, gegeseld en gedood. Maar dan drie dagen later zou hij weer tot 
leven komen. (Zie Marcus 10:33). 

Alles wat Jezus leerde en beweerde, hing af van zijn opstanding uit de 
dood. Als Jezus niet opstond zoals hij beloofde, zou zijn boodschap van 
vergeving en hoop op eeuwig leven zinloos zijn. Jezus stelde zijn woorden 
op de ultieme test van de waarheid. 

De bijbelgeleerde Wilbur Smith legt uit: “Toen hij zei dat Hij uit de dood zou 
opstaan, de derde dag nadat Hij gekruisigd was, zei Hij iets dat alleen een 
dwaas zou durven zeggen als Hij de toewijding van enige discipelen 
verwachtte - tenzij Hij zeker wist dat Hij zou stijgen. " [1] 
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Dus wat gebeurde er? 

Een gruwelijke dood en toen. . . ? 

 

 
Precies zoals Jezus had voorspeld, melden ooggetuigen dat hij werd 
verraden door een van zijn discipelen, Judas Iskariot. Vervolgens werd hij 
in een schijnproces onder de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, 
veroordeeld, gegeseld, geschopt, bespuugd, brutaal geslagen en 
uiteindelijk gekruisigd aan een houten kruis. 

Jezus leed ongeveer zes uur aan het kruis. Toen, om 3 uur 's middags, riep 
Jezus uit: "Het is volbracht" en stierf. [2] Plots werd de lucht donker en een 
aardbeving deed het land schudden. [3 

Pilatus wilde verifiëren dat Jezus dood was voordat hij zijn gekruisigde 
lichaam liet begraven. Dus een Romeinse bewaker stak een speer in Jezus 
'zijde. Het mengsel van bloed en water dat eruit stroomde, was volgens 
ooggetuigen een duidelijke aanwijzing dat Jezus dood was. Nadat zijn dood 
was bevestigd, werd Jezus 'lichaam van het kruis gehaald, stevig in linnen 
gewikkeld en begraven in het graf van Jozef van Arimathea. Romeinse 
bewakers verzegelden vervolgens het graf met een grote steen en kregen 
de strikte orders om het graf 24 uur per dag te bewaken. 

Jezus 'discipelen waren zo volkomen verwoest door zijn dood aan het kruis 
dat ze voor hun leven vluchtten, uit angst dat ook zij zouden worden 
gevangengenomen en gedood. Maar toen gebeurde er iets. . . 

Volgens een artikel in de New York Times , 
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“Kort nadat Jezus was geëxecuteerd, werden zijn volgelingen plotseling uit 
een verbijsterde en ineengedoken groep gegroepeerd tot mensen wier 
boodschap over een levende Jezus en een komend koninkrijk, gepredikt 
met gevaar voor eigen leven, uiteindelijk een rijk veranderde. Er is iets 
gebeurd ... Maar wat precies? " [4] 

Een scepticus onderzoekt het bewijs 
De Engelse journalist Frank Morison geloofde dat de opstanding van Jezus 
mythisch was en begon onderzoek voor een boek om zijn zaak te 
bewijzen. Morison wilde weten wat er werkelijk gebeurde dat Jezus 
'volgelingen veranderde en begon een beweging die zo'n diepgaande 
invloed op onze wereld heeft gehad. 

Hij realiseerde zich dat er vijf mogelijke verklaringen waren:  

1. Jezus stierf niet echt aan het kruis. 
2. Jezus 'lichaam werd gestolen. 
3. De discipelen hallucineerden. 
4. Het account is legendarisch. Of, 
5. Het is echt gebeurd. 

6. Morison begon de feiten geduldig en onpartijdig te onderzoeken om 
te zien waar ze hem naartoe zouden leiden. 

7. 1. Was Jezus dood? 
 

8. Morison wilde eerst verifiëren dat Jezus echt dood was toen hij in het 
graf werd gelegd. Hij ontdekte dat Jezus 'dood bijna 1800 jaar als 
feitelijk werd beschouwd. Ongeveer 200 jaar geleden stelden een 
paar sceptici dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar alleen het 
bewustzijn verloor en weer tot leven kwam door de koele, vochtige 
lucht van het graf. Dit werd bekend als de "zwijgentheorie". 

Morison vroeg zich af of Jezus het kruis had kunnen overleven. Hij deed 
onderzoek naar zowel de Joodse als de Romeinse hedendaagse 
geschiedenis en ontdekte de volgende feiten die Jezus 'dood 
ondersteunden: 

• Alle accounts bevestigen dat hij stierf. 
• Pilatus bevestigde dat hij stierf. 
• Tijdens het leven van de ooggetuigen betwist niemand zijn dood. 
• Seculiere en hedendaagse historici, Lucian, [5] Josephus, [6] en 

Tacitus [7] noemen zijn dood als feitelijk. 
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Morison raakte ervan overtuigd dat Jezus echt dood was, een feit dat door 
vertrouwde geleerden en historici bijna universeel als waar werd aanvaard. 
Morison concludeert: "Dat Jezus Christus stierf aan het kruis, in de 
volledige fysieke zin van het woord ... lijkt mij een van de zekerheden van 
de geschiedenis." [8] 

Maar misschien werd Jezus 'lichaam gestolen? 
 

2. Is het lichaam van Jezus gestolen? 

 

 

 

 

 
Morison vroeg zich af of de discipelen het opstandingsverhaal vervalsten 
door Jezus 'lichaam te stelen en vervolgens te beweren dat hij leefde. Dat 
zou aannemelijk kunnen zijn als het graf zich in een duister gebied bevond 
waar niemand ze zou zien. 

Het graf behoorde echter toe aan een bekend lid van de Sanhedrin-raad, 
Jozef van Arimathea. Aangezien het graf van Jozef zich op een bekende 
locatie bevond en gemakkelijk herkenbaar was, zouden alle gedachten dat 
Jezus 'verdwaald was op het kerkhof' moeten worden afgewezen. 

Niet alleen was de locatie bekend, maar de Romeinen hadden bewakers 
aangesteld om 24 uur per dag naar het graf te kijken. Dit was een getrainde 
bewakingseenheid die bestond uit vier tot zestien soldaten. 

Voormalig atheïst en scepticus Josh McDowell heeft meer dan 
zevenhonderd uur besteed aan het onderzoeken van het bewijs voor de 
opstanding. McDowell merkt op: "De eenheid van de Romeinse Garde was 
toegewijd aan discipline en ze waren op wat voor manier dan ook bang 
voor mislukking." [9] Het zou voor niemand onmogelijk zijn geweest om 
onopgemerkt door de bewakers te zijn uitgegleden en vervolgens de steen 
te verplaatsen. Toch werd de steen weggerold, waardoor ooggetuigen het 
graf konden betreden. En toen ze dat deden, ontbrak het lichaam van 
Jezus.   
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Als Jezus 'lichaam ergens te vinden was, zouden zijn vijanden de 
opstanding snel als bedrog hebben ontmaskerd. Tom Anderson, voormalig 
president van de California Trial Lawyers Association, vat de kracht van dit 
argument samen: 

Met een gebeurtenis die zo goed is gepubliceerd, denk je niet dat het 
redelijk is dat één historicus, één ooggetuige, één antagonist voor altijd zou 
opschrijven dat hij het lichaam van Christus had gezien? ... De stilte van de 
geschiedenis is oorverdovend als het gaat om het getuigenis tegen de 
opstanding. " [10] 

Dus zonder enig bewijs, en met een bekend graf dat duidelijk leeg was, 
accepteerde Morison dat Jezus 'lichaam op de een of andere manier uit het 
graf was verdwenen. 

Misschien waren de discipelen gewoon aan het hallucineren en dachten ze 
alleen dat ze Jezus zagen? 

3. Waren de discipelen aan het 
hallucineren? 

 
Morison vroeg zich af of de discipelen 
misschien zo emotioneel overstuur 
waren dat ze hallucineerden en zich 
Jezus 'opstanding voorstelden. 

Psycholoog Gary Collins, voormalig 
president van de American 
Association of Christian Counselors, 
legt uit: “Hallucinaties zijn individuele 
gebeurtenissen. Door hun aard kan slechts één persoon een bepaalde 
hallucinatie tegelijk zien. Ze zijn zeker niet iets dat door een groep mensen 
kan worden gezien. " [11] 

Volgens psycholoog Thomas J. Thorburn is hallucinatie niet eens een verre 

mogelijkheid. "Het is absoluut ondenkbaar dat ... vijfhonderd personen, met een 
gemiddelde gezonde geest ... allerlei soorten zintuiglijke indrukken ervaren - 

visueel, auditief, tactisch - en dat al deze ... ervaringen volledig op... hallucinaties 
berusten." [12] 
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De hallucinatietheorie lijkt dan weer een doodlopende weg. Wat zou de 
opstanding nog meer kunnen verklaren? 

4. Is het gewoon een legende? 
Sommige niet-overtuigde sceptici schrijven het opstandingsverhaal toe aan 
een legende die begon met een of meer personen die liegen of dachten dat 
ze de herrezen Jezus zagen. Na verloop van tijd zou de legende zijn 
gegroeid en verfraaid toen hij werd doorgegeven. 'Maar er zijn drie grote 
problemen met die theorie. 

1. Legendes ontwikkelen zich gewoon niet zolang er meerdere 
ooggetuigen in leven zijn om ze te weerleggen. Een historicus 
van het oude Rome en Griekenland, AN Sherwin-White, voerde 
aan dat het opstandingsnieuws te snel en te snel verspreidde 
om een legende te zijn. [13] Zelfs sceptische geleerden geven 
toe dat christelijke hymnen en geloofsbelijdenissen binnen twee 
tot drie jaar na Jezus 'kruisiging in de vroege kerken werden 
gereciteerd. 

2. Legenden ontwikkelen zich door mondelinge traditie en worden niet 
ondersteund met hedendaagse historische documenten. Toch werden 
de evangeliën binnen drie decennia na de opstanding geschreven. [15] 

3. De legende-theorie verklaart niet voldoende het lege graf of de vurige 
overtuiging van de apostelen dat Jezus leefde. [16] 

Morisons oorspronkelijke veronderstelling dat het opstandingsverslag 
mythisch of legendarisch was, viel niet samen met de feiten.   

Dus wat is er werkelijk gebeurd? 

 

5 . Heeft de opstanding echt 
plaatsgevonden? 
Nadat hij de belangrijkste argumenten tegen Jezus 'opstanding had 
weggenomen omdat ze niet consistent waren met de feiten, begon Morison 
zich af te vragen: "Is het echt gebeurd?" In plaats van naar bewijzen tegen 
Jezus 'opstanding te zoeken, vroeg hij zich af hoe sterk de argumenten 
waren voor de feitelijke gebeurtenis ervan. Verschillende feiten vielen op. 
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Vrouwen eerst 

 

Elk ooggetuigenverslag vermeldt dat 
Jezus plotseling lichamelijk aan zijn 
volgelingen verscheen, de vrouwen 
eerst. Morison vroeg zich af waarom 
samenzweerders vrouwen centraal 
zouden stellen in het complot. In de 
eerste eeuw hadden vrouwen vrijwel 
geen rechten, persoonlijkheid of 

status. Morison redeneerde dat samenzweerders mannen, niet vrouwen, 
zouden hebben afgeschilderd als de eersten die Jezus levend zagen. En 
toch lezen we dat vrouwen hem aanraakten, met hem spraken en als 
eersten het lege graf vonden. 

Meerdere ooggetuigen 

De discipelen beweren dat ze Jezus bij meer dan tien verschillende 
gelegenheden hebben gezien. Ze zeggen dat hij hun zijn handen en voeten 
liet zien en zei dat ze hem moesten aanraken. Hij at met hen en later, bij 
één gelegenheid, leek hij levend aan meer dan 500 volgelingen. 

In Caesarea vertelde Petrus een menigte waarom hij en de andere 
discipelen er zo van overtuigd waren dat Jezus leefde. “Wij apostelen zijn 
getuigen van alles wat hij deed in heel Israël en in Jeruzalem. Ze doodden 
hem door hem te kruisigen, maar God wekte hem drie dagen later weer 
op… Wij waren degenen die met hem aten en dronken nadat hij uit de dood 
was opgestaan. " [17] Morison realiseerde zich dat deze vroege 
waarnemingen van een verrezen Jezus door zoveel van zijn volgelingen 
vrijwel onmogelijk te vervalsen waren.    

Wat had er dan nog meer kunnen gebeuren? 

Consistent tot het einde 
Terwijl Morison zijn onderzoek voortzette, begon hij de motieven van Jezus 
'volgelingen te onderzoeken. Hij redeneerde dat er iets buitengewoons 
moest zijn gebeurd, omdat de volgelingen van Jezus ophielden met 
rouwen, zich niet langer verstopten en onbevreesd begonnen te 
verkondigen dat ze Jezus levend hadden gezien. 
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Alsof de ooggetuigenverslagen niet genoeg waren om Morisons scepsis te 
betwisten, was hij ook verbijsterd over het gedrag van de discipelen. Deze 
elf voormalige lafaards waren plotseling bereid om vernedering, marteling 
en dood te ondergaan. Op één na werden alle discipelen van Jezus als 
martelaren gedood. Als ze het lichaam hadden meegenomen, zouden ze 
dan zoveel hebben opgeofferd voor een leugen? Er gebeurde iets dat alles 
veranderde voor deze mannen en vrouwen. 

Het was dit belangrijke feit dat Morison ervan overtuigde dat de opstanding 
echt had plaatsgevonden. Hij erkende: "Degene die met dit probleem komt, 
moet vroeg of laat een feit onder ogen zien dat niet kan worden verklaard ... 
Dit feit is dat ... een diepe overtuiging kwam bij de kleine groep mensen - 
een verandering die getuigt van het feit dat Jezus was verrezen. uit het 
graf. " [18] 

Professor JND Anderson en auteur van 'Evidence for the Resurrection' is 
het daarmee eens: 'Denk eens aan de psychologische absurditeit van het 
voorstellen van een kleine groep verslagen lafaards die op een dag in een 
bovenkamer ineenkrimpen en een paar dagen later veranderde in een 
bedrijf dat geen enkele vervolging het zwijgen op kon leggen - en dan 
proberen deze dramatische verandering toe te schrijven aan niets 
overtuigender dan een ellendig verzinsel ... Dat zou gewoon niet kloppen. 
" [19] 

Waarom heeft het gewonnen? 
Ten slotte was Morison verbijsterd door het feit dat “een kleine, 
onbeduidende beweging in staat was om de sluwe greep van het joodse 
establishment en de macht van Rome te overwinnen. Hij legt uit, 

“Binnen twintig jaar had de claim van deze Galilese boeren de Joodse kerk 
ontwricht ... In minder dan vijftig jaar begon ze de vrede van het Romeinse 
Rijk te bedreigen. Als we alles hebben gezegd wat er gezegd kan worden 
... worden we geconfronteerd met het grootste mysterie van 
allemaal. Waarom heeft het gewonnen? " [20] In alle rechten, als er geen 
opstanding was, had het christendom aan het kruis moeten uitsterven toen 
de discipelen vluchtten voor hun leven. Maar de apostelen gingen door met 
het oprichten van een groeiende christelijke beweging. 

Wat men ook gelooft over de geldigheid van Jezus 'opstanding, er is 
duidelijk " iets gebeurd" na zijn dood dat een blijvende impact heeft gehad 
op onze wereld.  
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Toen wereldhistoricus HG Wells werd gevraagd wie de grootste erfenis in 
de geschiedenis heeft nagelaten, antwoordde de niet-christelijke geleerde: 
"Door deze test staat Jezus op de eerste plaats." [21] 

Wat is dat voor erfenis? Laten we eens kijken naar de impact van Jezus: 

• De tijd wordt gekenmerkt door zijn geboorte, BC– vóór 
Christus; AD - in het jaar van onze Heer. 

• Er zijn meer boeken over Jezus geschreven dan over enig ander 
persoon. 

• Ongeveer 100 grote universiteiten werden opgericht om zijn 
onderwijs te verspreiden - waaronder Harvard, Yale, Princeton, 
Dartmouth, Columbia en Oxford. [22] 

• Jezus 'leer dat alle mensen gelijk zijn geschapen, legde de basis 
voor mensenrechten en democratie in meer dan 100 
landen. [23] 

• De hoge waarde die Jezus aan ieder mens hecht, ongeacht 
geslacht of ras, bracht zijn volgelingen ertoe de rechten van 
vrouwen te bevorderen en de slavernij af te schaffen. 

• Humanitaire werken zoals het Rode Kruis, World Vision, 
Samaritan's Purse, Mercy Ships en het Leger des Heils werden 
opgericht door zijn volgelingen. 

• Een verrassende conclusie 
• In een omkering van zijn scepticisme veranderde Morison de titel van 

zijn boek in Who Moved the Stone , dat het bewijs documenteert dat 
hem ervan overtuigde dat de opstanding van Jezus Christus een 
echte historische gebeurtenis was. 

• Een andere geleerde die schreef over bewijs voor de opstanding van 
Jezus was dr. Simon Greenleaf, oprichter van de Harvard Law 
School. Greenleaf schreef de bewijsregels die nog steeds in ons 
rechtssysteem worden gebruikt. Door die regels toe te passen op de 
gebeurtenissen rond Jezus 'dood, concludeerde Greenleaf dat elke 
eerlijke jury een oordeel zou vellen dat Jezus' opstanding echt heeft 
plaatsgevonden. Net als bij Morison was het de plotselinge 
verandering in het gedrag van de discipelen die hem overtuigde. Hij 
schrijft, 

• "Het zou voor de discipelen onmogelijk zijn geweest om vol te 
houden met hun overtuiging dat Jezus was verrezen als ze de 
verrezen Christus niet echt hadden gezien." [24] 

• Jezus 'opstanding overtuigde zijn discipelen ervan dat hij de Messias 
was die voor onze zonden was gestorven. Hij was "de enige weg 
naar God" en "de opstanding en het leven". 
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• Ze wisten nu dat alleen Jezus de macht had over leven en dood, en 
ze gaven hun leven door hem te verkondigen als de opgestane Heer. 

• Hoewel hij oorspronkelijk een scepticus was, legt de Oxford-geleerde 
CS Lewis uit hoe de opstanding van Jezus uniek was onder alle 
gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis. 

Er was iets volkomen nieuws in de geschiedenis van het heelal 
gebeurd. Christus had de dood overwonnen. De deur die altijd op slot was 
geweest, was voor het eerst opengebroken. " [25] 
 

Dus, wat betekent Jezus 'opstanding vandaag voor 
jou en mij? 

De apostel Paulus, die aanvankelijk ook een scepticus was over Jezus 
'opstanding, legt uit wat de impact ervan op ons leven is. 

"Want Christus heeft de dood volledig afgeschaft en heeft nu, door het 
evangelie, voor ons mensen de stralende mogelijkheden van het eeuwige 
leven geopend." - 2 Timoteüs 1:10, Phillips 

Met andere woorden, Jezus 'dood en opstanding opende de deur voor ons 
om het eeuwige leven met Christus te hebben. Maar er is een obstakel dat 
ons ervan weerhoudt naar de hemel te gaan. De apostel Paulus legt het uit. 

"U was zijn vijanden, van hem gescheiden door uw slechte gedachten en 
daden ..." - Kolossenzen 1:21, NLT 

Het obstakel voor ons om eeuwig leven met Christus te hebben, is dat we 
hebben gezondigd en in opstand zijn gekomen tegen een heilige 
God. Hoewel God ons liefheeft boven ons begrip, vereist zijn volmaakte 
gerechtigheid betaling voor onze zonden. De straf is de dood. 

Velen vragen zich af waarom een almachtige, liefdevolle God ons niet 
zomaar kan vergeven zonder ons te straffen voor onze zonden. Waarom 
eist hij gerechtigheid? 

Stel je voor dat je een rechtszaal binnengaat en je bent schuldig aan 
moord. Als je de bank nadert, realiseer je je dat de rechter je vader 
is. Wetende dat hij van je houdt, begin je meteen te smeken: "Papa, laat 
me gewoon gaan!" 

https://y-jesus.com/lp/6-jesus-rise-dead-article-ttn-n/endnotes/


Met tranen in zijn ogen antwoordt hij: 'Ik hou van je, zoon, maar ik ben een 
rechter. Ik kan je niet zomaar laten gaan. " 

 

Als hij het bewijs tegen u presenteert, slaat hij de voorzittershamer neer en 
verklaart u schuldig. Gerechtigheid kan niet worden aangetast, althans niet 
door een rechter. Maar omdat hij van je houdt, stapt hij van de bank af, doet 
de mantel uit en biedt aan om de boete voor je te betalen. En in feite neemt 
hij uw plaats in de elektrische stoel in. 

Dit is het beeld dat door het Nieuwe Testament is geschilderd. God trad de 
menselijke geschiedenis binnen, in de persoon van Jezus Christus, en werd 
voor ons aan het kruis gekruisigd. Jezus is geen zweepjongen van een 
derde die wordt gestraft voor onze zonden, maar hij is eerder God 
zelf. Meer bot gezegd, God had twee keuzes: om ons te straffen voor onze 
zonden, of om de straf zelf te ontvangen. In Christus besloot hij de boete 
voor ons te betalen. 

Met andere woorden, Gods volmaakte gerechtigheid wordt volledig vervuld 
door de dood van zijn Zoon, Jezus Christus. Al onze zonden - hoe erg ze 
ook zijn of zijn geweest - worden volledig betaald door het bloed van 
Christus. Paul schrijft, 

'… Maar nu heeft hij je teruggebracht als zijn vrienden. Dit heeft hij gedaan 
door zijn dood aan het kruis in zijn eigen menselijk lichaam. Het resultaat is 
dat hij je in de tegenwoordigheid van God heeft gebracht, en je bent heilig 
en onberispelijk terwijl je voor hem staat zonder enige fout. " - Kolossenzen 
1:22, NLT 

Maar wacht even, u zegt: "Moet ik geen goede daden doen om in de 
hemel te komen?" 



"Moet ik geen goede daden doen om in de 
hemel te komen?" 

Omdat het eeuwige leven een geschenk van God is, kunnen jij en ik niets 
doen om onze weg naar de hemel te verdienen. Paulus legt in zijn brief aan 
de Efeziërs Gods verbazingwekkende genade uit. 

"Want het is door genade dat u bent gered, door geloof - en dit komt niet uit 
uzelf, het is de gave van God - niet door werken, zodat niemand kan 
opscheppen." - Efeziërs 2: 8-9, NIV 

Om een geschenk van ons te maken, moeten we het ook daadwerkelijk 
ontvangen. Zoals bij elk geschenk kunt u ervoor kiezen om de vergeving 
van Jezus Christus voor de straf voor uw zonden te aanvaarden of te 
verwerpen. Dit werd duidelijk gemaakt door de apostel Johannes. 

 Dit is wat God ons vertelde: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit 
leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft leven, maar wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft geen leven. " —1 Johannes 5: 11-12, NCV 

Om een christen te worden, moet u uw geloof in Jezus 'dood voor uw 
zonden aan het kruis stellen en vertrouwen op Zijn opstanding voor uw 
eeuwige leven. Het is een keuze die u alleen moet maken. Niemand anders 
kan het voor je doen. 

Je moet eerlijk toegeven dat je gezondigd hebt en de vergeving wilt die 
Jezus Christus je biedt. De apostel Johannes vertelt ons dat, 

“ Als we vrijelijk toegeven dat we gezondigd hebben, vinden we God 
volkomen betrouwbaar. . . hij vergeeft onze zonden en maakt ons grondig 
rein van al het kwade. " —1 Johannes 1: 9, Phillips    

Johannes vertelt ons dat wie Jezus Christus ontvangt, zijn kind wordt. 

"Maar aan allen die hem ontvingen, aan degenen die in zijn naam 
geloofden, gaf hij het recht kinderen van God te worden". - Johannes 1:12, 
NIV 

 



Je kunt Jezus nu meteen ontvangen door hem te vragen in je leven te 
komen en je zonden te vergeven. Als je Jezus nog nooit in je leven hebt 
uitgenodigd, bid dan gewoon de volgende woorden. Maar vergeet niet 
dat het niet de woorden zijn die u zegt, maar de houding van uw hart die 
belangrijk is. 

“Lieve Heer Jezus, bedankt dat u voor al mijn zonden stierf - verleden, 
heden en toekomst. Bedankt dat je me het eeuwige leven hebt 
geschonken. Ik ontvang je als mijn Redder door geloof en ik wens dat 
je de Heer van mijn leven bent. Maak me het soort persoon dat je wilt 
dat ik ben. " 

Als je deze belofte aan Jezus Christus hebt gedaan, is hij daadwerkelijk in 
je leven gekomen. Hij zal je helpen de gloednieuwe persoon te worden die 
hij voor jou heeft gemaakt. Hij bevrijdt je om een leven van betekenis, doel 
en kracht te ervaren.  

http://jesusonlineministries.com/resources/products/ 
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