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Jezus – de Enige die totale genade geeft
Bijbel

19

“Aan jullie zonden en slechte daden zal ik [Jezus] niet
langer denken. 18 Nu die vergeven zijn, is er dus geen offer
voor de zonde meer nodig.”
Hebreeën 10:17-18 gnb96

1.
Waarom is het nu zo belangrijk dat Jezus als mens op aarde leefde?
God gaf mensen de heerschappij over de aarde. God heeft het zo bepaald. De mens heeft
het helemaal kapot gemaakt door zonde. Jezus moest dus als perfecte mens komen, en
volmaakt leven en dan de doodstraf op zich nemen. Op die wijze was hij ook een Mens
op aarde, Jezus, die het weer in orde maakte.
2.
Welk gedeelte uit Filippenzen is hierbij heel belangrijk?
Filippenzen 2:5-11
3.

Wat is het verschil tussen menselijke en goddelijke natuur? Wat heb jij? Wat had
Jezus op aarde?

De menselijke natuur krijg je als je verwekt en geboren wordt op aarde (als mens).
De goddelijke natuur komt van God. Hij heeft én is de goddelijke natuur.
Als je bekeerd bent, heb je nog steeds de menselijke natuur, maar de Bijbel zegt dat je ook
deel hebt gekregen aan de goddelijke natuur door je wedergeboorte! (2 Petrus 1:4) Jezus op
aarde was volledig God in geest (goddelijke natuur) en hij was volledig mens (menselijke
natuur).

Groeien in het karakter van Jezus (19) ‘schuldgevoel, je denken’
A.
Waarom, denk jij, worstelen zoveel Christenen met schuldgevoel?
Als je je gevoel en je leven laat afhangen van je prestaties (hoeveel je bidt en naar de kerk
gaat, dat je niet liegt, niet steelt en geen vieze gedachten hebt etc.), zul je altijd teleurgesteld
raken. Je kunt het nooit goed genoeg doen dan. Je prestaties bepalen niet of God van je
houdt en of je gered bent. Als je dat wel denkt, ga je je schuldig en rot voelen, of je denkt dat
God boos op je is of ontevreden.
B.
Leg uit wat voor rol de leugen hierin speelt.
De gedachten: ‘ik ben niet goed genoeg’, of ‘God zal niet blij zijn want ik heb het niet goed
gedaan’ of ‘je doet het niet goed – kijk eens naar je verleden hypocriet’ zijn leugens! Als je
die leugens gelooft, dan gaan ze een rotte, vieze vrucht dragen in je leven.
C.
Leg uit hoe de waarheid je dan vrij kan maken. Welke actie onderneem je.
De waarheid is dat ik rein en zuiver ben door Jezus’ gift van genade aan mij. Zijn genade
maakte mij vrij van de invloed van mijn onvolmaaktheid. Hij houdt van mij, ook al maak ik
fouten.
De actie: herken die negatieve gedachten en verklaar hardop de waarheid. Zeg dat je die
gedachten niet accepteert, omdat het leugens zijn. Leer een goede tekst uit je hoofd en zeg
die hardop!! Zie hier bijvoorbeeld memorisatie tekst 15.

