BEN JIJ GERED?

door: Jim Brackin

Ben jij gered en heb jij een Redder? Wat is het evangelie? Weet jij waar je heengaat
nadat je bent gestorven? De Bijbel zegt dat geredde mensen naar de Hemel gaan en
mensen die verloren zijn, dus niet gered zijn, naar de Hel gaan. De Bijbel zegt dat het
evangelie het goede nieuws is dat, als je Christus gelooft als je Heer en Redder,
God jou zal redden. De Bijbel zegt dat er één God is en één middelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf heeft gegeven als een losprijs voor
allen. (1Timotheüs 2:5).

De losprijs is de prijs die betaald moet worden om iemand te redden. De Bijbel zegt
dat wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving der zonden. (Efeze 1:7).
Heb jij zonden begaan? Als dat zo is, en dat is zo, dan zegt de Bijbel dat jij een
Verlosser nodig hebt. Wat is het evangelie? Het evangelie is dat Christus voor jouw
zonden (jouw zonden van verleden – heden en toekomstige) is gestorven. (1Korinthe
15: 3-4). Hij is overgeleverd voor jouw overtredingen en is opgewekt voor jouw
rechtvaardigmaking. (Romeinen 4:25).

Opmerking: Je hoeft je zonden NIET te belijden voor God. Want zodra je gelooft
HEB je de vergeving ontvangen voor alle zonden van verleden- heden en
toekomstige. (Efeze 1:7 en Kolossenzen 1:14). Er zijn velen die zeggen dat je je
zonden voor God moet belijden omdat je anders niet wordt gered. Dat is niet juist
omdat wij soms zondigen zonder dat we er bij stilstaan, niemand kan al zijn zonden
in herinnerijg brengen en ze dan voor God belijden. God wist dat als geen ander!

Het is goed om te weten dat de zonden zijn vergeven nadat je hebt geloofd maar dat
de gevolgen van de zonde hier op aarde niet worden weggenomen.
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Het evangelie bestaat niet uit het houden van de geboden. Niemand heeft dat ooit
gekunt. Waar zijn dan de geboden voor? De geboden zijn gegeven om jou te laten
zien dat je een Redder nodig hebt. De Bijbel zegt: Daarom zal uit de werken der wet
geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is de kennis der
zonde. (Romeinen 3:20). De wet maakt jou er op attent wat zonde is. Adam
zondigde. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en
door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken
allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12). Want zij hebben allen gezondigd, en
derven de heerlijkheid Gods. Vandaar dat allen een Verlosser nodig hebben om hen
te redden van hun zonden. (Romeinen 3:23).

Het evangelie is niet Jezus vragen om in je hart te komen. Het evangelie is Christus
geloven dat Hij is gestorven voor jouw zonden. Het evangelie is het erkennen dat
Jezus Christus op Golgotha in jouw plaats aan het kruis is genageld. Kruisen zijn
voor misdadigers en jij bent een misdadiger. (Efeze 1:7). Jouw misdaden zijn tegen
een heilig en rechtvaardig God. Christus nam dus jouw plaats in en stierf in jouw
plaats aan het kruis. Je hebt niet alleen EEN redder nodig, maar DE REDDER, de
Heere Jezus Christus. Ben je gered of ben je religieus en VERLOREN?

Redding is niet door te bidden bij het altaar, maar gewoon te vertrouwen dat
Christus het, voor jou, en namens jou, met God heeft goedgemaakt. Je hoeft niet naar
het altaar te gaan om gered te worden, je moet, om gered te worden, op Jezus
Christus vertrouwen als je Redder. Want er is ook onder den hemel geen andere
Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig (of gered)
worden (Handelingen 4:12). Niet Maria, Niet de Paus, Niet de Voorganger of
Predikant/Dominee, geen religieuze leider met een grote aanhang, maar ALLEEN
Jezus Christus. Alleen Hij is het die stierf voor jouw zonden en opgewekt is voor
jouw rechtvaardigmaking. (Romeinen 4:25).

Redding is niet om je te bekeren van je zonden en je wandel opschonen. De Bijbel
zegt: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. (Romeinen 3:10). Dus je bent niet
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goed en je doet geen goed en je kunt niet goed zijn, je hebt nog steeds een Redder
nodig, Jezus Christus. Hij is de enige weg. Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven. (Johannes 14:6). Wil je leven? Stel dan je vertrouwen in
Christus en je zult leven hebben. De Bijbel zegt tegen de individuele gelovige:
Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:4).

Redding komt niet door lid te worden van een kerk of de hand van de predikant
te schudden. Redding is in Jezus Christus. Als je leven wilt, neem dan Christus
aan als je Verlosser, geloof hem en vertrouw op hem en God zal je redden. Je
hoeft niet naar een religieuze bijeenkomst te gaan om redding te vinden. Je
kunt nu worden gered zonder een vinger te verroeren of ergens heen te gaan.
Redding is niet gaan, of doen, of zeggen, maar het stellen van vertrouwen.
(Handelingen 16:31). Vertrouw jij alleen op Jezus Christus voor jouw redding?

Redding komt niet door de waterdoop. (1Korinthe 1:17). Redding is in de doop
waarmee Christus werd gedoopt. Hij werd in de dood gedoopt en het was jouw
dood waarmee hij geïdentificeerd werd. Het loon van de zonde is de dood
(Romeinen 6:23) en Christus is gestorven voor jouw zonden. Hij betaalde er
voor. God heeft hem voor jou tot zonde gemaakt. (2Korinthe 5:21). Het is niet
een zaak van nat worden, maar van gered worden, je kunt niet gered worden
door water, maar alleen door Christus. Vertrouw op Jezus Christus en de
Heilige Geest zal je dopen in het lichaam van Christus. (1Korinthe 12:13).
Want door één Geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Er is één Heer, één
geloof en één doop. (Efeze 4:5). De doop wordt vandaag de dag door de Heilige
Geest gedaan, NIET door mensen. Als je op je doop (met water) vertrouwt voor
redding, dan vertrouw je er niet op dat Jezus Christus het werk voor redding
heeft gedaan. De waterdoop kan een teken zijn dat iemand vertrouwt op zijn
eigen inspanningen en niet op Christus zijn werk aan het kruis. Hij heeft
gezegd: “Het is volbracht”. (Johannes 19:30).

Redding is geen kippenvel krijgen. De bijbel zegt nooit: "gevoel de Heer Jezus
Christus", er staat: GELOOF in hem. (Handelingen 16:31). Mensen zeggen: "ik
weet wat ik voelde”. Maar weet jij op wie je vertrouwt? Redding is een kwestie
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van geloof, geen gevoelskwestie. Wanneer je geloof de feiten volgt, vallen de
gevoelens op hun plaats. Maar wanneer je geloof je gevoelens begint te volgen
en de feiten negeert, dan is wat je werkelijk hebt een emotionele sensatie,
geen redding. Verlossing is het FEIT dat Christus stierf voor jouw zonden, al
jouw zonden, en door die feiten te vertrouwen, zal God jou aannemen, wat er
ook gebeurt.

Redding is niet in water, of wafels, of Wesley of Calvijn of Allah of Boeddha of
Maria of een heilige koe. Redding is in Jezus Christus. Redding is niet door
werken maar door geloof. Geloof in wat Christus voor jou deed, niet in wat jij
doet of gaat doen voor hem. Niet door werken van rechtvaardigheid die wij hebben
gedaan,

maar volgens zijn genade heeft hij ons gered. (Titus 3:5).

Bevrijding is geen redding en genezing is geen redding. Alleen omdat je een
slechte gewoonte hebt overwonnen betekent nog niet dat je gered bent. Alleen
omdat je ziek was en gezond werd, wil nog niet zeggen dat je gered bent.
Redding is alleen door op Jezus Christus te vertrouwen wat hij aan het kruis
voor jou deed. Wanneer je alleen de Heer vertrouwt om gered te worden, dan
ben je voor altijd gered. De Bijbel zegt: het vaste fondament Gods staat, hebbende
dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn. Met andere woorden een gered
persoon is een verzegeld persoon. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. De Heer
zal nooit tegen een gered persoon zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt;
wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! De Bijbel zegt dat hij u kent en
dat hij u heeft verzegeld tot de dag van verlossing. (Efeze 1:13). Dus is een
verzegeld persoon een gered persoon. Ben jij verzegeld?

Wat is het bewijs van je redding? Het bewijs van redding is niet het spreken in
tongen. Je kunt niet naar een persoon kijken, of een persoon gadeslaan en
vertellen of hij al dan niet is gered. Geredde mensen zien er net zo uit als
verloren mensen. Ze zien er allemaal hetzelfde uit en soms doen ze ook
allemaal hetzelfde. Wanneer kun je dus zeggen
zijn
aan
zei:
zult

dat

iemend gered is? Door

getuigenis. Door de woorden die uit zijn mond komen. Je zult ze kennen
hun vruchten. Vruchten zijn woorden. Het zijn geen fysieke acties. Jezus
Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden
gij veroordeeld worden. Jezus zei dat de mond spreekt waar het hart vol
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van is. Waar zit jouw hart vol van?

Kun jij ergens opstaan en een getuigenis geven van je redding? Als iemand jou
zou vragen: “ben je gered”, wat zou je dan zeggen? Een getuigenis van de
redding is geen kleurrijk verslag van alle slechte dingen en vreselijke
ervaringen die je in je leven hebt gehad. Een getuigenis betreffende redding
zou iets als volgt kunnen zijn. Ik was een verloren en verdoemd zondaar, op
weg naar de hel, zonder God. Ik ben de misdadiger. Ik ben de dief, de
dronkaard, de moordenaar, de achterklap de hoereerder, de roddel. Ik ben niet
goed. Ik doe niets goed. Ik kan niets goeds doen. Maar iemand heeft het
evangelie met mij gedeeld. Het woord der waarheid, het evangelie van mijn
redding, en ik besefte dat het niet over mij gaat. Het gaat over Jezus Christus.
En ik besefte dat alles wat ik was, alles wat ik ben en alles wat ik ooit zal zijn,
zondig, goddeloos en een vijand van God, dat God Christus dat alles voor mij
heeft gemaakt. Christus stierf voor mij en voor alles wat ik ben. Christus stierf
omdat ik een zondaar ben en ik bega zonden. Zondig ben ik geboren en zondig
zal ik zijn. Maar Christus stierf voor al mijn zonden en het bewijs dat God me
vergeven heeft is dat hij Christus uit de dood heeft opgewekt. Ik vertrouw
Jezus Christus als mijn Verlosser, mijn enige Redder. Geloof in de Here Jezus
Christus en u zult gered worden.

Iemand zei eens: We zijn geen zondaars omdat we zondigen maar we zondigen
omdat we van nature zondaars zijn. We zijn zo geboren!
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