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Wilt u deze Jezus leren kennen? In de Bijbel, het Woord van God, kunt u 

lezen hoe. Er ligt een gratis exemplaar voor u klaar. Hieronder vindt u 

onze gegevens. We komen graag met u in gesprek!  

 Goede Vrĳ dag
Jezus gaf Zijn Leven, hangend aan 

het kruis, voor allen die in Hem geloven.

Pasen
Drie dagen later stond Hij op

uit de dood. Hij overwon de dood 
om mensen het eeuwige leven 

te kunnen geven.

ER LIGT EEN GRATIS 
BIJBEL VOOR

U KLAAR.



Heeft u wel eens van Jezus gehoord? Ja inderdaad, Jezus het Kerstkind. 

U kent de taferelen wel: een stal, Maria, herders en het Kind Jezus. 

En Jezus Die stierf aan een kruis? Heeft u van Hem ook wel eens gehoord? 

Hij is namelijk dezelfde Persoon. Jezus, de Zoon van God, kwam op aarde. 

Toen Hij 33 jaar oud was, werd Hij veroordeeld tot de doodstraf. Niet zomaar 

de doodstraf, maar de dood door ophanging aan een kruis. Een gruwelijke 

en -ook in die tijd- verachte dood.  

Wat een eigenaardig verhaal, denkt u misschien. En wat moet ik daar dan mee?  

Deze Jezus hebben we allemaal nodig! Dat is van levensbelang! Leg deze 

folder daarom nu niet weg, maar lees verder alstublieft...   

Lang geleden werd de mens door God gemaakt. Hij was volkomen goed, zonder 

gebrek of zonde. Zelfstandig en vrijwillig kon hij kiezen om God wel te dienen of 

niet; kiezen tussen goed en kwaad. God vroeg wel: kies ervoor om te doen wat Ik 

je vraag, leef zoals Ik dat wil. Dan zal je gelukkig zijn en in vrede leven met Mij 

en de mensen om je heen. Maar de mens dankte God af en zo is het kwaad, 

en ook de dood, in de wereld gekomen. Het kwaad noemen we ‘zonde’, de 

mens verloor zijn hoogste doel! Wij mensen leven niet meer zoals God dat wil en 

van ons vraagt. Hierdoor is onze verhouding met God verbroken. Maar weet u 

wat zo bijzonder is? Wij mensen danken God wel af, maar Hij dankte de mensen niet 

af! Hij kwam met Zijn reddingsplan.  

God veroordeelt het kwaad. Hij veroordeelt ook de mens omdat die kwaad doet 

en bij Hem weg is gegaan. En daarvoor kwam Gods Zoon, Jezus Christus, als 

Mens in de wereld. Hij had in de Hemel gezegd: Vader, Ik zal de verbroken verhouding  

herstellen. Ik zal de schuld betalen die de mensen bij u hebben gemaakt. De schuld 

die zij hebben opgebouwd doordat zij niet het goede, maar het kwade doen. De straf 

die U de mens vanwege hun ongehoorzaamheid oplegt, zal Ik op Me nemen.  

Voldaan!

Dat is Goede Vrijdag: Jezus betaalde, hangend aan 

het kruis. Hij gaf  Zijn leven voor allen die in Hem 

geloven. Drie dagen later stond Hij weer op uit de 

dood. Dat kon, want ook als Mens bleef Hij God. Dat 

is Pasen. Hij overwon de dood om mensen het 

eeuwige leven te kunnen geven. Een leven in een 

herstelde verhouding met God. Dat gaat door, ook 

na de dood! Omdat de rekening betaald is! 


