
Jezus



11 Omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus 
moeten gaan geloven. God weet dat dit mijn enige doel is, en ik hoop dat jullie dat ook weten.

14 Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus.
2 Korintiërs 5:11, 14-21
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15 Want we hebben begrepen dat één Mens gestorven is voor alle mensen. Dat betekent dat in 
Hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen, met de bedoeling dat de mensen niet 
meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun 
plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt.

16 Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem 
zien. Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus. Maar ik weet nu dat ik Hem verkeerd 
had beoordeeld.

2 Korintiërs 5:11, 14-21
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17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. 
De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan.

18 En dat is Gods werk. Hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat 
weten.

19 God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn 
ze vrijgesproken van schuld. En Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te 
vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden.

2 Korintiërs 5:11, 14-21

Jezus
leeft



20 We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware Zelf aan, door ons 
heen. Dus namens Hem smeken we jullie: zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden!

21 God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Maar Hij is Zelf nooit 
ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en 
daarmee ook van Gods straf.

2 Korintiërs 5:11, 14-21
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1. De liefde van Christus voor ons.

14 Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus.
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2. Onze overtredingen staan tussen ons en God in.

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 
overtredingen niet toerekende alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus.
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3. God de Vader wil verzoening tussen ons en Hem.

18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 
bediening van de verzoening gegeven heeft.

19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun 
overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
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3. God de Vader wil verzoening tussen ons en Hem.

20 Wij zijn dan gezanten van Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken 
wij: laat u met God verzoenen was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende alles wat we doen, doen we vanuit 
de liefde van Christus.

Jezus
leeft



4. Daarom is Jezus voor alle mensen gestorven en opgewekt.

15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar 
voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
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4. Daarom is Jezus voor alle mensen gestorven en opgewekt.

18 Ook Christus Zelf heeft één keer geleden voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Hij was 
Zelf een onschuldig mens. Maar Hij werd gedood voor schuldige mensen. Zo kon Hij jullie bij 
God brengen.

1 Petrus 3:18
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4. Daarom is Jezus voor alle mensen gestorven en opgewekt.

18 Ik ben dood geweest en zie,  Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van 
de dood en het dodenrijk.

Openbaring 1:18
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5. Alles opdat jij en ik zouden leven met en voor Hem.

15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar 
voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
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1. De liefde van Christus.
2. Onze overtredingen staan tussen ons en God in.
3. God de Vader wil verzoening tussen ons en Hem.
4. Daarom is Jezus voor alle mensen gestorven en opgewekt.
5. Alles opdat jij en ik zouden leven met en voor Hem.
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Jij mag
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met God leven!
verzoend


