U kan vergeving en een nieuwe relatie met God ontvangen door toepassing van het evangelie in uw leven.
•

Het evangelie is het sterven, de begrafenis en de opstanding van de Here
Jezus Christus.

“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat
gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden
wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want vóór alle dingen heb ik u
overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze
zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt,
naar de Schriften” (I Korintiërs 15:1-4).

•

Het evangelie wordt toegepast door te gehoorzamen het plan van de redding gegeven door de apostel Petrus.

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen
op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de
gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38).

•

•

Vergelijk het evangelie en zijn toepassing.

Evangelie

Toepassing

Sterven
Begrafenis
Opstanding

Bekering
Doop in de naam van Jezus
Ontvangen van de Heilige Geest

Leer meer over de toepassing van het evangelie door te lezen Handelingen
2; Handelingen 8:5-17; Handelingen 10; Handelingen 19:1-7.
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Voor meer informatie over het evangelie van de Here Jezus Christus, of
voor een gratis Bijbelstudie maak contact met:

Belangrijke dingen die je
over God moet weten
Er is één God die de aarde en alle dingen heeft gemaakt,
ook de mensen.
“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1).
“Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies
de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” (Genesis
2:7).
“Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft—Hij is God—die
de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet
tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar
geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander” (Jesaja 45:18).
“Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer
en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het
geschapen” (Openbaring 4:11).

Deze God heeft Zichzelf in het vlees geopenbaard door
Jezus Christus om mensen te redden van hun zonden.
“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God” (Johannes 1:1).
“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene
des Vaders, vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14).
“Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven—maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven—
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:6-8).
“En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen,
en in Hem is geen zonde” (I Johannes 3:5).

