Ons het almal geword
soos mense wat
onrein is, ons beste
dade is soos vuil
klere…
(Jesaja 64:6)

Daarom, in Jesus Christus, kan God
regverdig wees en steeds al jou sonde
vergewe sodat jy VREDE MET GOD
kan hê en dit kan geniet om altyd
saam met Hom in die hemel te leef!
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“DAAR IS DUS NOU GEEN VEROORDELING NIE VIR DIE
WAT IN JESUS CHRISTUS IS NIE.” (ROMEINE 8:1)

Is daar iets wat jy moet doen? Ja. Jy moet jou BEKEER en die goeie
nuus GLO. Met ander woorde, jy moet God se uitspraak teen jou
aanvaar en wegdraai van jou goddelose manier van lewe om Jesus
as jou Here te volg en bo alles lief te hê. Jy moet al jou vertroue
in Christus alleen plaas; dat sy volmaakte lewe en offer aan die
kruis jou met God sal versoen sodat jy God jou Vader mag noem!

Christus was sonder sonde,
maar God het Hom in ons
plek as sondaar behandel
sodat ons, deur ons eenheid
met Christus, deur God
vrygespreek kan wees.
(2 Korintiërs 5:21)

elkeen sy eie pad
Jesus het God se wet volmaak onderhou
geloop, maar die Here
en Homself vrywilliglik gegee om onder
het ons almal se sonde
God se woede op die kruis te sterf en so
op Hom laat afkom.
(Jesaja 53:6)
die volle straf te dra wat ons verdien.
Slegs Christus, omdat hy ten volle God en
mens is, kon God se vloek vir ons dra en God het bevestig dat sy
oordeel volkome bevredig is deur Hom uit die dood op te wek.

soos skape, ons het

God het iets wonderliks gedoen! Hy het ons lief gehad ten spyte
van wie ons is en het in JESUS CHRISTUS
mens geword om in ons plek te kom staan!
Ons het almal gedwaal

MAAR DAAR’S GOEIE NUUS!

Wat kan jy doen om God se oordeel
vry te spring? ABSOLUUT NIKS NIE. God
is so goed dat selfs jou beste werke
jou skuld voor Hom net groter maak...

GOD SE WONDERLIKE GESKENK

Met wie kan julle My
dan vergelyk, wie is
soos Ek? Vra die
Heilige.
(Jesaja 40:25)

JESUS SÊ: “WEES JULLE DAN VOLMAAK SOOS JULLE
HEMELSE VADER VOLMAAK IS.” (MATTEUS 5:48)

As iemand die hele wet
onderhou maar in een
opsig struikel, is hy
skuldig ten opsigte van
al die gebooie.
(Jakobus 2:10)

2. God het sy heilige standaard
in die wet bekend gemaak.
Aangesien Hy ons Skepper is
word ons almal deur Hom
aanspreeklik gehou.
3. Om in God se oë ‘n goeie
mens te wees moet jy al
sy gebooie VOLMAAK
onderhou!

Dit weet ons: alles wat
Moses se wet sê, sê
hy vir dié wat die wet
het. Niemand sal hom
dus kan verweer nie…
(Romeine 3:19)

(Romeine 2:11)

1. God is nie soos ons nie. Hy
Is heilig en oordeel almal
volgens die volGod trek
maakte standaard
immers niemand
van sy heiligheid.
voor nie.

WAT IS GOD SE STANDAARD?

(Deuteronomium 6:5)

Daarom moet jy
die Here jou God
liefhê met hart en
siel, met al jou
krag.

“DAAR IS NIE EEN WAT REGVERDIG IS NIE, SELFS NIE EEN
NIE” (ROMEINE 3:10)

Hoe het jy gevaar? Onderhou jy God se gebooie volkome?
Nee! God is reg wanneer Hy sê:

4. Jesus het gesê dat om God lief te
hê die grootste gebod is. Het jy
God met jou hele hart lief? Gee
jy hom altyd die eerste plek in
jou lewe? Indien nie, is jy ‘n
AFGODSDIENAAR in God se oë!

(Eksodus 20:14)

Jy mag nie
egbreek pleeg
nie.

3. Jesus het gesê dat elkeen wat na ‘n
vrou kyk en haar begeer met haar
egbreek gepleeg het in sy hart (Mat.
5:27-28). Het jy al ooit na iemand
gekyk en hulle begeer? Dan sien God
jou as ‘n EGBREKER!

(Eksodus 20:13)

Jy mag nie
moord pleeg
nie.

1. Het jy al ooit iets gevat wat nie aan
jou behoort nie (al was dit iets kleins)?
Indien wel, is jy ‘n DIEF in God se
oë!

2. Jesus het verduidelik dat elkeen wat
vir sy broer kwaad is aan moord skuldig
is (Matteus 5:21-22; 1 Johannes 3:15).
Het jy al ooit iemand gehaat? Dan
is jy ‘n MOORDENAAR in God se oë!

(Eksodus 20:15)

Jy mag nie
steel nie.

Onderhou jy God se wet volmaak? Laat ons sien!

GOD SE REGVERDIGE UITSPRAAK
Of weet julle nie dat mense wat onreg
doen, geen deel sal kry aan die
koningkryk van God nie? Moenie
julleself mislei nie: geen onsedelikes
of afgodsdienaars of egbrekers of
mense wat homoseksualiteit
beoefen of diewe of geldgieriges of
dronkaards of kwaadpraters of
bedrieërs sal deel kry aan die
koningkryk van God nie.
(1 Korintiërs 6:9-10)

Ek, die Here, het gepraat. Dit
kom, Ek gaan dit doen. Ek
gaan nie maak of ek niks sien
nie, Ek gaan nie verskoon en
nie jammer kry nie. Jy gaan
gestraf word soos jy verdien,
soos jou optrede dit eis, se die
Here my God.
(Esegiël 24:14)

“DIT IS VERSKRIKLIK OM IN DIE HANDE VAN DIE
LEWENDE GOD TE VAL.” (HEBREËRS 10:31)

Maar sal God jou dan nie
vergewe as jy sê dat jy
jammer is nie? Nee. Sal
‘n regverdige regter ‘n
moordenaar vryspreek
bloot omdat hy jammer is?
Nog minder sal God!

Ons is almal van geboorte af
God se vyande en sy vurige
toorn rus op ons. Omdat God
volmaak goed is, haat Hy alles
wat sleg is met ‘n volmaakte
haat en
U is nie 'n God wat onreg
kan Hy nie boosheid voor sy aanverdra nie, die kwaad het
by U geen plek nie.
gesig verduur nie. Die straf vir
Hooghartiges durf nie
ons boosheid is die dood! Nie net
voor U kom nie. U haat
almal wat onreg doen...
die fisiese dood nie, maar ewige
(Psalm 5:5-6)
straf in die HEL!

Maar dié wat bang en ontrou
geword het, die losbandiges,
moordenaars en onsedelikes,
bedrieërs en afgodsdienaars
en al die leuenaars, hulle lot is
die poel wat met vuur
en swael brand, dit is die
tweede dood.
(Openbaring 21:8)

God se woord is duidelik.
Die uitspraak is gelewer. Jy
mag miskien “goed” wees
in vergelyking met ander
mense, maar in God se oë
is jy BOOS! Ons almal is!

GOD SE VERSKRIKLIKE OORDEEL

