
Zondag 24 januari 2016 - De gevolgen van zonde en de oplossing
 - Ps. Hoo Handojo -

God spreekt met een zachte stem. Hoe meer je Gods stem hoort, hoe meer 
rust je zal ervaren. God wilt in je wonen. Ben je klaar om Hem volledig toe te 
laten in je leven? 

Het kruis van Jezus moet centraal staan in je leven.

Wat zijn de problemen hier op aarde? Sinds de zondeval van Adam en Eva zijn 
er 5 dingen gebeurd. Enkel het kruis van Jezus kan verlossing geven.
De effecten van de zonde kan je zien overal in de wereld. Miserie, problemen, 
ziekten, depressie,…

Genesis 3: 8-13, 14-19•
Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, verstopten ze zich voor God. Zo ◦
vluchten wij ook dikwijls weg van God als we iets verkeerds gedaan 
hebben.  
Vrees/ angst is de vrucht van zonde. God is de God van liefde en Hij geeft ◦
nooit angst.
De duivel spreekt nooit de volle waarheid (dikwijls zijn het halve ◦
waarheden). 

1e gevolg van zonde: de mens kan 'opgegeten' worden door de duivel. De •
slang zal voortaan stof eten (en de mens is ook uit stof gemaakt)… 
2e gevolg van zonde: voor de vrouw: moeilijke zwangerschap en bevalling, de •
man zal over je heersen.

In de ogen van God zijn man en vrouw echter gelijkwaardig.◦
3e gevolg van zonde: voor de man: de aardbodem is vervloekt, hij zal moeten •
zwoegen om ervan te kunnen eten.

Johannes 10: 10 > Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. ◦
Dat is de zegen van het kruis.

4e gevolg van zonde: Adam mag niet eten van de boom van het leven.•
De boom van het leven is Jezus Christus zelf. ◦
Jezus houdt zoveel van je dat Hij zelfs de kruisdood wilde sterven om je ◦
te redden van de eeuwige dood. 

5e gevolg van zonde: "stof bent u en tot stof zult u terugkeren". Adam en Eva •
hadden het eeuwige leven niet meer.  



De oplossing? Iemand moet deze gevolgen van zonde dragen. Jezus Christus 
koos ervoor om deze taak op zich te nemen, uit Zijn oneindig grote liefde voor 
de mens. Aan het kruis is dit allemaal voltrokken. De zonde is vergeven.

Het is aan jou om Christus persoonlijk te aanvaarden in je leven. 

Kolossenzen 1: 14•
In Christus heb je de VERLOSSING, de vergeving van zonde. Door Zijn ◦
bloed.

Efeziërs 1: 7•
Door Zijn genade is er VERGEVING van zonde, door het bloed van Jezus.◦

Kolossenzen 1: 19-20, 12-13•
Door het offer van Jezus Christus is er VERZOENING tussen God en de ◦
mens.
Je bent erfgenaam geworden van de erfenis die God al voor je heeft ◦
bereid.

Romeinen 5: 1•
VREDE tussen God en mens◦

Hebreeën 4: 16•
Door het kruis is er een volledige toegang tot de troon van GENADE, tot ◦
God de Vader. 

Johannes 10: 10-11 •
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten, om verloren te laten ◦
gaan.
De goede Herder, Jezus Christus, geeft echter Zijn leven voor Zijn ◦
schapen. 

Openbaring 12: 10-11•
Overwinning door het bloed van het Lam en het woord van je getuigenis.  ◦

1 Petrus 2: 24•
GENEZING door de striemen van Jezus Christus.◦

Prediker 12: 12-14•



De conclusie van Salomo, een wijze, superrijke koning, is dit: "Vrees God ◦
en hou je aan Zijn geboden.".


