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11. De echte oplossing 
 

 

1. Wat viert het Kerstfeest? Geef een tekst. 
De geboorte van Jezus Christus uit de maagd Maria.   Filippenzen 2:6-7 

2. Wat is Goede Vrijdag en waarom die dag? Geef een tekst. 
Het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis voor onze zonden?   Filippenzen 2:8 

3. Waarom noemen ze het dan een Goede Vrijdag?  
Omdat de dood van Jezus, eeuwig leven betekent voor de gelovigen… Zijn lijden en sterven 
is onze eeuwige redding geworden.    

4. Wat is het Paasfeest? Geef een tekst. 
De viering van de opstanding van Jezus uit de dood (na drie dagen).   Lukas 24:5-7 

 

Groeien in het karakter van Jezus (11)  ‘getuigen van Jezus zijn’ 

A.  Beste Jacob, Ik heb op een jeugdavond begrepen dat ik God nodig heb. Ik ben gaan 
begrijpen dat ik door mijn fouten, mijn zonden, afgescheiden ben geweest van God. 
Nu zie ik pas dat dit die doodsangsten in mijn leven heeft gegeven. Ik was zo bang om 
te sterven. Nu zie ik dat Jezus altijd onschuldig was. Hij hoefde dus niet te sterven. 
Toch deed hij dat om mijn straf te dragen. Hij is echt gestorven voor mijn zonden, voor 
mij als schuldige! Ik heb dat nu aangenomen in mijn leven en daardoor heeft Jezus me 
weer terug bij God gebracht. Heerlijk. Ik ben ook van die doodsangsten af!! Echt waar. 
Jezus is namelijk ook opgewekt uit de dood, door de heilige Geest. Daarom heb ik nu 
ook eeuwig leven met hem!  Groet, Paul 

 
D. Ja, dat denk ik, en meer nog, dat geloof ik. 
 
E. In je levenshouding, op je werk als collega, in wat je doet op straat of op feestjes. 

Bijvoorbeeld drink een lekker pintje, maar word zeker niet dronken. Help een collega of 
de buurman eens ongevraagd. Etc. 

 

“18 Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de 
zonden; de onschuldige heeft geleden ter wille van de 
schuldigen om u bij God te brengen. Hij is lichamelijk 
gestorven, maar tot leven gewekt door de Geest.”   
1 Petrus 3:18   gnb96 
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Rechtvaardig betekent dat er niets in jou gevonden kan worden 
wat fout is… Je bent volledig onschuldig. 
 

Zonder Jezus ben je een zondaar – ook al doe je goede dingen. 
In Jezus ben je een rechtvaardige – ook al zondig je soms. 
 

Kernwoord 
 

‘rechtvaardig’ 


