
 

 

 

 

 

 

 

 

Het kostbaarste wat een mens tijdens zijn aardse leven kan krijgen is eeuwig leven. 

Voor een verjaardag kan men ook wel een cadeau krijgen, maar het blijft een tijdelijk 

genot. Velen zijn er dan benieuwd om te weten wat er in dat geschenkpakje zit. God 

wil ook de mens een geschenk geven, maar velen zijn niet meer nieuwsgierig 

daarnaar en begrijpen het niet! 

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.3:16 
 
Luther noemde het bijzonderste vers in de ganse Bijbel, het woord van God. Vele 

studenten hebben belangstelling in het eeuwig leven, ze zijn nieuwsgierig, maar het 

gaat voorbij want zij begrijpen het niet. Christenen hebben soms moeite met deze 

belofte door onbegrip. Het werelds genot en geld zijn de verleiders. De Dikke Van 

Dale noemt het een tijdsruimte zonder einde. God bedoelt er veel meer mee. 

 

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd 

heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd 

worden Joh.3:14 opdat  ieder, die gelooft, in Hem 
eeuwig leven hebbe. 

Mozes plaatste een staak met een koperen slang erop, 

en wie gebeten was van een giftige slang en daar in 

geloof naar wilde kijken, die genas en bleef in leven. 

(Num.21:8). Zij die bleven leven dienden zich 

voortdurend met aandacht overdenken dat zij genezen 

waren door te blijven geloven in de belofte van God. 

Deze slangenplaag was als een straf van God voor hun ongehoorzaamheid. Deze 

giftige slangenbeten zijn een beeld van demonische machten welke mensen pijnigen.  



Mensen zijn vandaag opstandig, ontevreden, oproerig, laten zich bedriegen, door 

een grote plandemie, pestilentie (Matth.24:7) DE GROTE DWALING (video) | 
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En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 
2 Tessalonicenzen 2:12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd 
hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Jezus werd verhoogd op Golgotha. Hij was het vlekkeloos lam van God. Jezus 

werd niet in zonde geboren, heel belangrijk. De duivel vandaag wil mensen 

wijsmaken dat Jezus de zoon is van een Romeinse soldaat!  

Ieder mens is geboren in zonde, als het ware na de zondeval gebeten door de slang. 

Is helemaal niet geboren als een kind van God. Maar wie in Jezus gelooft zal 

aangenomen worden.  

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; Joh. 1:12 
 
Jezus staat klaar men het geschenk van eeuwig leven voor ieder die in Hem wil 

geloven en een persoonlijke relatie met Hem willen hebben.  

Wat is nu eeuwig leven? 

Johannes 17:3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. 

Wanneer men iemand wil leren kennen, dan zoekt men zijn profiel, wie is hij, wat 

doet hij, is hij sympathiek, wat kan hij of zij enz. ??? Jezus leren kennen kan enkel 

door de Bijbel, het woord van God. (Joh.5:24) Jezus is het Woord dat vlees 

geworden is. (Joh.1:14) 

 

Wie twijfelt of hij eeuwig heeft dient wedergeboren te worden. 
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Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan 
 

 

 

 

 

 

 

Wie berouwvol tot Jezus zal bidden, dat hij geen rekening heeft gehouden met 

Gods geboden, en gelooft dat hij vergeving zal krijgen door het offer van Jezus krijgt 

eeuwig leven. Enkel één zonde zal God niet vergeven: ongeloof in Jezus! 

maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van 

alle zonde. 1 Joh.1:7 

 

 

 

 

Uit water geboren worden, het water zijn al de woorden en beloften van Jezus. De 

Geest zal in u komen wonen, en een zekerheid in uw hart leggen dat dit de enige 

waarheid is. Een mogelijke ongekende blijdschap kunt u ervaren.  
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