
 

 

God en jij 

 

Iedere mens is heel waardevol en 

uniek voor God. Weet jij dat Hij een 

plan voor jouw leven heeft gemaakt? 

Hij heeft namelijk over iedereen, al 

voor zijn geboorte, Zijn gedachten 

laten gaan. En voor hem of haar een 

zinvol leven uitgedacht. Het kan zijn 

dat je ouders 

niet op jou 

hadden 

gerekend, maar 

jouw geboorte 

heeft God 

absoluut niet 

verrast. Sterker 

nog, je Schepper 

heeft jou gewild en bepaalde waar jij 

ter wereld zou komen en waar jij zou 

leven. Het belangrijkste is dat Hij jou 

het leven heeft gegeven, zodat Hij 

voor altijd van jou kan houden, en jij 

voor eeuwig gelukkig kunt zijn. 

Doordat de mens ongehoorzaam werd 

aan God – de Bijbel noemt dit zonde – 

en zich liet verleiden door Zijn 

tegenstander satan, werd de prachtige 

relatie die er in het begin met God 

was, verbroken. Vanaf dat moment is 

de dood en daarmee ook veel ellende 

in de wereld gekomen. 

 

Dat er één God is, blijkt uit het feit dat 

Hij wereldwijd de morele Wetgever is: 

alle mensen weten wat goed en niet 

goed is. Daarbij heeft elke mens op de 

bodem van zijn hart een natuurlijk 

besef van God, en ziet uit Zijn 

scheppingswerk Zijn eeuwige kracht 

en Goddelijkheid. Omdat veel mensen 

zeggen niets met God te hebben, 

hebben zij niet meer het juiste beeld 

van wie Hij werkelijk is. Christenen die 

Hem kennen als hun Heere, geloven in 

een overal 

aanwezige en 

persoonlijke God. 

Zij geloven in Hem 

omdat zij een 

persoonlijke relatie 

met Hem hebben. 

Dus niet alleen dat 

Hij bestaat, maar geloven in Hem. Zij 

vertrouwen Hem op Zijn Woord en 

ervaren Hem in hun leven. 

 

Jij en Jezus Christus 

 

Om te tonen hoe waardevol mensen 

voor God zijn en hoeveel liefde Hij 

voor hen heeft, kwam Hij naar hen 

toe. Tweeduizend jaar geleden vond 

het grootste mysterie in hun bestaan 

plaatst. Onze jaartelling herinnert ons 

elke dag aan dit feit. God kwam in een 

mensengedaante vanuit de hemel 

naar de aarde. Hij werd toen, dichtbij 

Jeruzalem, geboren in een eenvoudig 

arbeidersgezin. Zijn ouders ontvingen 

de opdracht Hem Jezus te noemen; 

deze naam betekent Verlosser. Toen 

Hij opgroeide, bleek uit alles wat Hij 

deed en zei, dat Hij de door God 

beloofde Messias, de Christus was. De 

tekenen en wonderen die Hij deed, 

onderstreepten dit. Het grootste deel 

van Zijn volksgenoten, geestelijk 

verblind als zij waren, erkenden Hem 

niet als dé door God gezondene. Alsof 

Hij een gevaarlijke crimineel was, werd 

Hij op 33-jarige leeftijd gekruisigd. Wat 

niemand zag en begreep, gebeurde 

toen Jezus aan het kruis hing. 

Plaatsvervangend nam Hij de straf op 

zich van iedere mens die gelooft. Hij 

overwon satan die de macht over de 

dood had, want na drie dagen stond 

Hij op uit de dood, verliet het graf en 

vertoonde zich vele malen aan zijn 

volgelingen. Enkele weken later 

keerde Hij terug naar de hemel. Zijn 

graf is leeg. Alle stichters van religies 

waren mensen. Hun lichamen liggen in 

een graf. Echter, Jezus Christus is nu in 

de hemel als God en als Mens! 

 

Het grote contrast tussen het 

christendom en andere godsdiensten 

is, dat alle andere godsdiensten of 

religies leren dat je alleen door eigen 

inspanning, door goede daden het 

eeuwige leven kunt verdienen. Alleen 

het christendom, wanneer men zich 

volledig op de Bijbel baseert, leert dat 

je gratis het eeuwige leven kunt 

ontvangen, op grond van genade die 

God geeft. Hij wil dat graag doen! 

Maar Hij verleent geen genade of 

gratie alleen op grond van een 

schuldbekentenis, zoals een 

regeringsleider dat doet. Maar ook 

omdat een Ander de schuld heeft 

voldaan, dus op grond van recht. De 

enige voorwaarden die Hij stelt zijn, 

dat men berouw toont over de 

verkeerde dingen die men heeft 

gedaan, deze belijdt en laat, en gelooft 

dat Jezus Christus de enige weg tot 

redding is. 

 

God heeft een heel bijzonder boek aan 

ons, mensen, gegeven: de Bijbel. In dit 

boek lezen wij alles wat we moeten 

weten om God te leren kennen, hoe 

de relatie met Hem hersteld kan 

worden en hoe je in de hemel kunt 

komen. Het beschrijft de wederkomst 

van Jezus en Zijn rijk op aarde, en de 

plaats waar de mens na zijn sterven zal 

zijn. Dit boek heeft ook nu nog een 

positief levensveranderend effect op 

heel veel mensen, doordat zij hierdoor 

Jezus leren kennen en Hem volgen. 

 

Iedere mens gelooft. Hij gelooft dat God 

de Schepper bestaat, dat Hij in de hemel is 

en alomtegenwoordig. Of hij gelooft dat 

God niet bestaat. Dit laatste is ook een 

geloof. Waarop is jouw geloof gebaseerd: 

op de wijze waarop God zich bekendmaakt 

of op je eigen gedachten en gevoel? 
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