
Zondag 5 april 2015 - Pasen - Christus is verrezen!
- Ps. Hoo Handojo -

Pasen = de verrijzenis van Jezus. Voordat Hij kan verrijzen uit de dood, moet Hij 
eerst dood gaan. Zonder dood, geen verrijzenis.
Als christen ondergaan we hetzelfde proces. Je bent dood aan je zonden en 
wordt levend met Christus.
Zonder de verrijzenis van Jezus Christus is het christelijk geloof dood. Dit is de 
basis van het christelijk geloof.

2 Korinthiërs 5: 17•
In Christus ben je een nieuwe schepping! Het oude is voorbij, alles is nieuw ◦
geworden.

Aan het kruis zei Jezus op het einde: "Het is volbracht." Verklaring: je zonden zijn 
vergeven en vergeten.

1 Petrus 2: 24-25•
Aan het kruis droeg Jezus alle zonden van de wereld op zich. En door Zijn ◦
striemen (= wonden op de rug door zweepslagen) ben je genezen.
Alles is overwonnen aan het kruis door Jezus. Nu heb je dus de vrije keuze ◦
om niet meer te zondigen. Je kan niet de duivel of de omstandigheden de 
schuld geven voor wat je verkeerd doet. Kies het goede… 

1 Petrus 2: 9-10•
Je bent door God aangenomen als een uitverkoren geslacht, een koninklijk ◦
priesterschap, een heilig volk,… 

Christus is verrezen! Hij LEEFT! De dood is overwonnen. Dit is het evangelie, de 
blijde boodschap.

Psalm 23: 1•

Hebreeën 8: 10-11, 13•
God zal Zijn wetten op de tafels van ons hart schrijven. Dit is het nieuwe ◦
verbond dat God sluit met Zijn volk. Een verbond van genade door het 
bloed van Jezus Christus.



Hebreeën 9: 11-12•
In het nieuwe verbond is het niet langer het bloed van bokken en kalveren. ◦
Het is het bloed van Jezus zelf dat onze zonden vergeeft, voor eeuwig… 

Efeziërs 1: 3•
2 Korinthiërs 1: 20•
Psalm 84: 12•
1 Johannes 1: 5•

God is licht (leven), er is geen duisternis (dood) in Hem.◦


