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We maken allemaal fouten en Gods Woord zegt dat we allemaal gezondigd hebben. Ongeacht hoe je tot
je situatie kwam of hoe lang je die pijnlijke schuldenlast hebt gedragen, staat God klaar met de
oplossing. Zijn armen zijn naar je uitgestrekt. Zie hier naar alles wat Hij voor je zal doen ...
1. “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar
opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes 3:17). Het is niet Gods bedoeling om
je te veroordelen; het is Zijn verlangen om je zonden weg te nemen, om je te beschermen tegen
zonde, en om je te redden door Jezus Christus.
2. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Korintiërs 5:21). Jezus stierf niet alleen voor je zonden,
Hij nam jouw zonden op Zich zodat Hij je Zijn gerechtigheid - Zijn goedheid bij God - kon geven.
3. “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar
de rijkdom zijner genade” (Efeziërs 1:7). Door de offerdood van Christus krijg je als gratis
geschenk, vergeving en redding.
4. “Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol”
(Jesaja 1:18). God nodigt je uit om het met Hem te bespreken, en Hij belooft een uitkomst van
grote opluchting voor jou!
5. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). Het enige wat je hoeft
te doen is God vertellen waar je fout hebt gehandeld, dat je spijt hebt, en Hij zal zorgen voor al
het overige en dat wegwassen - jou veranderend in een nieuw schepsel.
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6. “Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer
gedenken” (Hebreeën 8:12). In Zijn grote genade, wist God je zonden uit Zijn geheugen!
7. “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons” (Psalm
103:12). Het geeft je een heerlijk gevoel van vrijheid om gescheiden te zijn van je zonden en
verbonden te zijn met God.
8. “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1). Als je
Jezus volgt en trouw blijft aan Hem, hoef je je geen zorgen te maken over het oordeel; jouw
schuldgevoel is iets uit het verleden.
9. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe
is gekomen” (2 Korintiërs 5:17). Naast het reinigen van al je zonden door het bloed van het
Lam, geeft God je een gloednieuw leven - een nieuw hart dat je weerhoudt om te zondigen.
Waarom ga je niet nu naar God en aanvaard je zijn geweldig geschenk van vergeving door Jezus
Christus niet? Je hebt niets te verliezen maar een eeuwigheid te winnen!
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