
Pad 8. Verlossing - Het Grote Geschenk Van God
Joh. 3:36: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de

toorn Gods blijft op hem."

DAG 42     D.T.P. periode 2

ZATERDAG: DE HOGE PRIJS VAN VERGEVING
Lezen: Hand. 5:26-42 (vs. 30-31: Jezus heeft die prijs betaald)

Het kleine Turkse jongetje keek met grote ogen toe hoe zijn vader
zijn kleine lammetje slachtte. Zijn vader doopte zijn vinger in het
bloed en las een gebed van berouw voor. Tot dit moment was het
kleine lammetje het lievelingsdier van het jongetje geweest. Nu
werd het een offer voor zonde. Niemand hoefde hem ervan te
overtuigen dat zonde heel veel kost. 
Voordat wij vrienden kunnen worden met God moet er iets aan

onze zonden worden gedaan. Omdat zonde de meest vernietigende kracht van
deze wereld is, vraagt Gods rechtvaardigheid de doodstraf (Rom. 6:23). God
besliste dat de dood van Zijn enige zoon, Jezus, deze eis kon voldoen. Tot die
tijd hebben de Joden het beste van hun schapen en vee opgeofferd om
vergeving van zonden te krijgen. Maar dit was slechts een symbool van wat
Jezus zou gaan volbrengen.
In die periode bracht Petrus het nieuws op de tempelpleinen. God had het
onschuldige bloed van Jezus geaccepteerd als het volmaakte offer voor zonde.
Geen offers meer! Geen bloed meer! Jezus heeft de prijs betaald voor hun - en
onze - zonden, voor eens en voor altijd (Heb. 10:11-13). Als christenen is het
goed om er bij stil te staan dat het leven dat we nu leiden, Jezus alles heeft
gekost. Het beeld van zijn verbroken lichaam en het gevloeide bloed spreekt
over hoe oneindig veel Hij van ons houdt.

Waar heeft vergeving van zonden jou van bevrijd? En wat betekent dat voor je?

Naslag: Matt. 26:28; Ef. 1:7; Heb. 9:22


