Korte presentatie van het Evangelie

DOOR GELOOF ALLEEN

De Blijde Boodschap in Woord en beeld

De Blijde Boodschap in Woord en beeld
Tekst en schilderijen: Ds. Sjaak Maliepaard

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt”Joh. 17:3
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Korte presentatie van het Evangelie
VAN WOORD NAAR BEELD.
Aan de hand van meer dan 40 aquarellen
gaan we de Bijbel door en zien en horen we
wie de Heere Jezus is, wat Hij voor ons
gedaan heeft en wat dat voor ons betekent.

DE FEESTTIJDEN DES HEEREN (2X)
De Heere geeft aan zijn volk Israël zeven
feesttijden.

Alle feesten

zijn in één

schilderij(aquarel) samengebracht. In het
midden ziet u Sjabbath, van rechts naar
links(onder) de voorjaarsfeesten als Pesach,
Feest der ongezuurde broden,

Omertijd,

Shavuot.
En

van

links

naar

rechtsboven

de

najaarsfeesten als Roosj Ha-Sjana, Yoma en
Sukkot.

DE ZEVEN KRUISWOORDEN.
De Heere Jezus heeft zevenmaal gesproken
toen Hij aan een kruis hing. Dit noemen we
de zeven kruiswoorden. Daarin heeft Jezus
heel Zijn lijden en sterven verwoord. Van elk
kruiswoord

is

een

schilderij

gemaakt.

Centraal een doorboorde hand. Iets van dat
kruiswoord komt terug in het schilderij. Van
deze zeven kruiswoorden is ook een boekje
met

schilderijen,

7

gedichten

en

49

overdenkingen verschenen.

KERST. GODS BELOFTEN WORDEN VERVULD
De geboorte van de Heere Jezus belicht
vanuit het Oude Testament. beginnend in
het paradijs, na de zondeval, met de
moederbelofte. Jakob zegent Juda, Mozes
spreekt over die andere profeet. Abram
ontmoet Melchizedek. Alles komt samen in
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Bethlehems stal. ‘O Kom, o kom Immanuël!

Korte presentatie
van
het Evangelie
Stichting
‘uit Uw
hand’
Wij verzorgen voor uw vereniging, PCOB, Chr. Vr. Passage, gemeenteavond
etc. een morgen-, middag- of avondvullende programma, waarbij we aan de
hand van een powerpointpresentatie met Bijbelse schilderijen (aquarellen en
olieverf- schilderijen) het evangelie vertellen.

WIJ KUNNEN U 7 POWERPOINTPRESENTATIES LATEN ZIEN, TE WETEN:
1.

VAN WOORD NAAR BEELD

2.

BIJBELSE FEESTEN: A. DE VOORJAARSFEESTEN N.A.V. LEV. 23:1-22

3.

BIJBELSE FEESTEN: B.

4.

DE ZEVEN KRUISWOORDEN VAN DE HEERE JEZUS

5.

KERST. GODS BELOFTEN WORDEN VERVULD

6.

JESHUA, DE MESSIAS VAN ISRAËL EN VAN DE VOLKEREN

7.

NAAR GODS BEELD EN GELIJKENIS

DE NAJAARSFEESTEN N.A.V. LEV. 23:23EV

U kunt ons ook uitnodigen voor een OPEN KERKDAG. Dan richten we in
samenwerking met u een één- of meerdaagse tentoonstelling in, aan de
hand van een nader te bepalen thema. Ook voor kinderen is er dan het een
en ander te doen.

ONS DOEL IS DIENSTBAAR TE ZIJN AAN DE VERSPREIDING VAN HET EVANGELIE
( ZIE 1 KOR. 2:2)
ONZE GRONDSLAG IS DE BIJBEL ALS GODS ONFEILBAAR WOORD.


Van de schilderijen zijn ansichtkaarten, posters, lichtjes en boekjes te koop. De
verkoop is voor het goede doel. Wij steunen twee projecten van
Messiasbelijdende Joden in Israël.



De schilderijen zijn alle van de hand van ds. Sjaak Maliepaard.



De afgelopen jaren hebben we op uitnodiging in meerdere kerken meegewerkt
aan Open kerkdagen met een tentoonstelling om het evangelie op die manier
onder de aandacht van bezoekers te brengen.

scan de qr-code voor een digitaal bezoek aan de
tentoonstelling ‘Door geloof alleen’
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Korte presentatie van het Evangelie
1e Paneel: Schepping, zondeval, Kaïn/Abel, belofte, 10 generaties van
Adam tot Noach. Alle 7 paneelschilderijen bekijken van rechts naar links!!!

Ongeboren kind

Bloemen, (2 van 6)

Scheppingsdagen, dag 1, 3, 5 (3 van 7)
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Korte presentatie van het Evangelie
1. Het begin: SCHEPPING Gen. 1:1, Joh. 1:1, Gen 1:31,
De eerste drie woorden van de Bijbel zijn: ‘In het begin’. In het Hebreeuws:
‘Bereshiet.’ Dit woord zegt al heel veel over God en het begin van de wereld
en van jou en mij. Want er staan eigenlijk drie woorden.






‘Bara’ dat ‘scheppen’ betekent. God heeft alles geschapen. “Want Hij
spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er” Ps. 33:6,9, Hebr. 1:2,
Kol. 1:16
‘Roosj ’dat ‘hoofd’ of ’kop’ betekent. De Heere God had alles al
bedacht, voordat Hij het maakte. Het bestond al met eerbied
gesproken in Zijn Hoofd en Hart, voordat Hij het uitsprak. Mooi hè,
dat jij er al was, voordat de wereld bestond Ef. 1:4,5.
‘Shiet’ dat ‘fundament’ betekent. Heel Gods scheppingswerk heeft
een fundament, waarop alles gebouwd is. Dat fundament is Christus.
Gods Eigen Zoon, Zijn kruis en Opstanding 2 Tim. 2:19, 1 Pt 2:5, Luk.
6:48, Kol. 1:17.

Toen de Heere God alles zag wat Hij gemaakt had, drukte Hij Zijn stempel
erop. Met de woorden: “en zie, het was zeer goed.”
Hij had het alles gemaakt: ‘Behiebaram’, “toen zijn geschapen werden”. Gen.
2:4. Dat woord verwijst volgens ds Yossi BenZvi naar Abraham. Want het
heeft dezelfde letters als Abraham. Van Abraham lezen we dat Hij de
erfgenaam van de wereld is door de gerechtigheid van het geloof Rom. 4:13,
In Christus Gal. 3:17.

SCHEPPING
De Heere God schiep hemel en aarde, alles was zeer goed Gen. 1:31.
Hij schiep de mens naar Zijn Beeld en Gelijkenis Gen. 1:26.
Hij schiep alles door Zijn Woord met het oog op Abraham en Zijn
Nageslacht, (Jezus Christus). Allen die net als Abraham geloven in de Zoon
van God zijn kinderen van God en erfgenaam van de wereld Gen. 2:4, Rom.
4:13.
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Korte presentatie van het Evangelie
Naar Gods beeld en gelijkenis (2 van 7)
Gerechtigheid
Zijn geheimenis geopenbaard

Ajecah, waar zijt gij,

Erfzonde, David Ps. 51

Adam/Eva

Noach de prediker van de gerechtigheid Model Ark Louw v.d Bosse

Heilige Doop
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Korte presentatie van het Evangelie
2. Geschapen ‘naar Ons Beeld en naar Onze gelijkenis’, Gen. 1:26 De
Heere God schiep de mens als kroon op Zijn schepping. Hij schiep hem als
man en vrouw Gen. 1:26. Omdat Hij jouw Schepper is, behoor jij ook bij Hem
Ps. 139. Hij gaf jou het vermogen om Zijn wil te leren kennen (door Zijn
Woord) en dus heel dicht bij Hem te leven. Ook gaf Hij jou het verlangen
om in goede relatie met Hem en met anderen te leven. Bovendien schiep Hij
jou met een geweten, zodat je gaat zien wat goed en fout is. En jij bent Zijn
ambassadeurs, om Hem te vertegenwoordigen op aarde. Hij wilde dat wij
allen heilig en volmaakt zullen leven. Helemaal compleet’, aan Hem
toegewijd zoals Hij het bedoeld had.

3. Zondeval. Maar het bleef niet lang zo mooi, een paradijs. God had
Adam en Eva gewaarschuwd, dat zij niet mochten eten van de boom van
kennis van goed en kwaad, anders zouden ze ‘stervende sterven’. Gen. 2:17
Maar Gods tegenstander, de satan kreeg het voor elkaar, dat eerst de vrouw,
maar ook de man, het toch deden. Zij waren ongehoorzaam aan God en
zondigden, waardoor de dood, de eeuwige dood in de wereld kwam. Maar
niet alleen zij zondigden, maar ook jij en ik zijn net als Adam en Eva zondaars
Gen. 5:3, ja wij zijn zonde, zegt David in Psalm 51, Rom. 3:9,10,23, 6:23a.
Niemand staat meer recht voor God,(is rechtvaardig) allen zijn afgeweken en
samen zijn we verloren mensen, verloren in zonden en schuld en onder de
macht van de boze. Onmachtig om het zelf weer te herstellen en onszelf te
redden van de straf en oordeel van God Ps. 49:8,9, met als gevolg de
drievoudige dood Rom. 6:23a, Hebr. 9:27, Openb. 20:15.
ZONDEVAL
De mens werd ongehoorzaam aan God en viel in de zonde Gen.3, Rom.
3:9,10, 23.
Met als gevolg en oordeel van God de drievoudige dood Gen. 2:17, Rom.
6:23a.
De mens kan zichzelf niet redden Ps. 49:8,9, 130:3.
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Korte presentatie van het Evangelie
2e Paneel, Ga u, Ur der Chaldeeën, in Kanaän tenten gewoond, Stad van
God

Gods gerechtigheid zichtbaar
in Zijn
,
genade, barmhartigheid,
lankmoedigheid, goedertierenheid en trouw

Abraham

Sara/Izak

Jakob zegent zijn zonen

Dromen/Jozef
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Izak/Jakob

Abram/Melchizedek

Korte presentatie van het Evangelie
4. Gods gerechtigheid: oordeel en genade. Wat was Gods reactie op
de ongehoorzaamheid van de eerste mensen? Hij moet de zonde straffen,
omdat Hij rechtvaardig is, maar in Zijn grote barmhartigheid wil Hij toch dat
mensen recht voor Hem staan, zonder dat Hij iets op hem of haar heeft aan
te merken. Door genade alleen is dat mogelijk. God zegt tegen Adam en Eva:
“Ik zal”. Hij heeft hen de zgn. moederbelofte, gegeven, dat Hij de boze de
kop zal vermorzelen, hoewel het Hem Zelf het lijden en sterven van Zijn
Eigen Zoon zal kosten Gen. 3:15. Lev. 18:5, Gal. 3:10,12. God wil die rechte
verhouding tot Hem schenken, toerekenen, onverdiend, niet omdat jij en ik
het verdienen door ons goede leven, onze goede werken Jak. 2:10, Ef.2:8,9,
maar omdat Zijn Eigen Zoon dat in onze plaats dat gedaan heeft. Dat mogen
we in geloof aanvaarden en uit leven Rom. 4:5-12.

5. Verkondigd aan Abraham en zijn nageslacht . De Heere God kies
nu één man uit, Abraham, om door hem alle mensen te zegenen die in het
spoor van Abraham gaan. Hij zegent Abraham met een zevenvoudige zegen,
samengevat, een land (Kanaän), een volk (Israël) en de komst van de Messias.
Abraham geloofde en God rekende het hem toe alsof hij zelf alles had
verdiend en waargemaakt Gen. 12:1-3, 15, 17:7, 18:18,22: 18, 26:4. En let op,
wie Abraham zegent zal gezegend zijn, wie hem vervloekt, zal vervloekt zijn.

BELOFTE
God is rechtvaardig en moet de zonde straffen, maar Hij belooft in Zijn
barmhartigheid uit genade de Redder Gen. 3:15.
Ook daarin is Hij rechtvaardig en maakt Zelf die belofte waar, in de roeping
en verkiezing van Abraham en zijn Nageslacht Gen. 12:1.
Allen die net als Abraham in God geloven en vertrouwen op Hem alleen in
Christus Jezus staan recht voor God Gen. 15:6
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Korte presentatie van het Evangelie
3e paneel Sinai, 10 geboden, Tabernakel,

Herder

Mozes/de brandende braambos Uittocht/Pesach

7 Feesttijden v.d. Heere

.

Elia bij Krith

Naomi/Ruth/Orpha

David

Mozes,Aaron, Hur-Amalek
Jona

Hebr. Leesplankje

9

Dal v. dorre doodsbeenderen

Korte presentatie van het Evangelie
6. Ook door Mozes en de profeten. Jakob en zijn elf zonen gaan naar
Egypte, vanwege hongersnood. De Heere had Jakobs zoon Jozef via
moeilijke wegen al 13 jaar eerder in Egypte gebracht en hij was daar
onderkoning geworden. Zo kon hij zijn vader en al zijn broers en hun
gezinnen helpen te overleven. Er was koren in overvloed in Egypte. Maar het
volk groeide daar zo hard, dat de Egyptenaren er bang voor werden en hen
tot slaaf maakten. God riep toen Mozes bij de brandende braambos en
maakte Zich aan hem bekend als “IK BEN DIE IK BEN” Ex. 3:14. Hij zond
Mozes naar Egypte om de Farao te zeggen “Laat Mijn volk gaan”. Na 10
zware plagen, met als ergste het doden van alle eerstgeborenen van zowel
mens als dier, liet de Farao het volk uiteindelijk gaan. De eerstgeboren van
de Israëlieten bleven gespaard, omdat ze bloed van het Paaslam aan de
deurposten van hun huis moesten aanbrengen. Als God dat teken van dat
plaatsvervangend offer zag, ging de verderfengel hen sparend voorbij en
sloeg dat huis over. Zo leerden de Israëlieten dat er alleen redding is door
het bloed van het Paaslam. Jezus zal later Zelf het Paaslam zijn, dat ons hen
en redt van Gods rechtvaardig oordeel over onze zonden. Op de berg Sinaï
gaf God het volk Israël de tien geboden, samengevat: Liefde tot God en
liefde tot de naaste Mk.12:29-31 om hen dat ook te leren. In het beloofde
land gaf God hen later koning David, maar ook profeten zoals Elia en Jona
om het volk telkens weer daarbij bepalen, dat het God in de hele Thorah om
geloof ging, ook bij het najagen van ‘de wet van de gerechtigheid’ Rom.
10:31,32. Bovendien gaf de Heere hen zeven feesttijden Lev. 23 en de belofte
van een nieuw verbond en de Messias die komen zou Jer. 31:31-34 Deut.
18:15,18.
MOZES EN DE PROFETEN
De Heere God verkiest Abraham en zijn nageslacht, het volk Israël, om die
grote beloften te dragen, uitziende naar de Messias. Hij maakt Zich aan hen
bekend Ex. 3:14. Hij bevrijdt het volk Israël uit de slavernij van Egypte,
geeft hen de Thorah, de 10 geboden, de tabernakel en leidt hen als de
Goede Herder door de woestijn naar het beloofde land Ps. 121. Ook in de
Thorah gaat het om geloof alleen Rom. 10:31,32.
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Korte presentatie van het Evangelie
4e paneel, In het begin : het Woord, Gods woord bij Klaagmuur, de
zaaier, 6 werken van barmhartigheid

Kerst,

Simeon/Anna

Ik ben Woorden (3 van 8)

Drieluik Ik ben de Alef en Tav (Alpha en Omega) Zalving d. de Geest

Jeshua geeft houvast

toekomst,

11

Woord/gebed

Korte presentatie van het Evangelie
7. Waargemaakt in en door de Zoon van God, Jezus, de Messias
van Israël en de volkeren.
Wie Hij is: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn
Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de
wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden
ontvangen”Gal. 4:3,4. De Heere Jezus is Gods eniggeboren Zoon. Van Hem
zegt de hemelse Vader bij Zijn doop in de Jordaan: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon,
in Wie Ik Mijn welbehagen heb.”Matth. 3:17. Toen daalde ook de Heilige
Geest op Hem neer in de gedaante van een duif. Dat betekent dat Hij door
God, de Vader werd aangewezen, maar ook in staat gesteld ( bekwaam gemaakt) om Profeet en Leraar te zijn van Israël en van ons; om als
Hogepriester de Weg van de vergeving van zonden te wijzen en te gaan,
door Zijn offer aan het kruis en om als Koning van Israël al Zijn schapen te
hoeden en bewaren Luk. 1: 32,33, Ps. 23.
Jezus is echt God maar ook echt mens, in alles ons gelijk behalve de zonden.
Joh. 1:1-3,14. Hij is de tweede Adam. Wat de eerste niet kon doen, deed Hij
in zijn plaats. Door Hem alleen kan Israël en kunnen ook wij gered worden
van zonden en schuld. Dat gaan we samen met Petrus en Thomas in geloof
belijden met de woorden: “Mijn Heere en mijn God” Joh. 20:28. (Zie 5e paneel)
JEZUS IS GODS ZOON
Gods liefde wordt helemaal duidelijk in Zijn Zoon, gezonden om Israël, u en
mij te redden van de zonden, macht van de duisternis, duivel en dood Joh.
1:1, Joh. 3:16.
Hij is in alles ons gelijk geworden behalve de zonde Joh. 1:14.
Hij is de Messias/Gezalfde /Christus van Israël en de volkeren. Luk. 3:21,22,
4:18,19.
Hij is Heere, wij zijn van Hem. Hij leidt Zijn kudde als de goede Herder Ps.
23, Joh. 10, Joh. 20:28.
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Korte
het Evangelie belijdenis
5e paneel, Ik ben het Licht
derpresentatie
wereld, Zijnvan
Kruis/opstanding,

Wet vervuld/kruis

1e en 6e kruiswoord (2 van 7)

Maria/Joh. bij kruis Grote verzoendag

Open Graf

Maria bij graf

Het is volbracht

Jes. 53, Geborgenheid/verlaten

Ik ben Opstanding/Leven Hemelvaart
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Korte presentatie van het Evangelie
Wat Hij gedaan heeft: De Heere Jezus vertelde wat Gods wil was en is. Hij
heeft Gods Woord geopenbaard en uitgelegd hoe God het bedoelde Mk.
1:14,15, Matth. 5:17. En Hij heeft het Woord ook helemaal gehoorzaamd.
Zonder fouten of gebreken, zonder zonde. Daarom kon Hij ook als een
zondeloos mens, in de plaats van zondige mensen, de rechte verhouding tot
God in Zijn eigen leven, in Zijn lichaam waarmaken en voor hen verdienen
Matth. 3:17, 1 Kor. 1:30, 2 Kor. 5:21. Hij stierf als een smetteloos offer, als het
Paaslam, zonder enig gebrek aan een vloekhout van Golgotha en nam de
vloek over onze zonden op Zich en droeg deze van Israël en ons weg Joh.
1:29,33, Gal. 3:1-14. Hij betaalde daarvoor de losprijs Mark. 10:45: Zijn eigen
vlees en bloed en stilde de toorn van God over al onze zonden. Hij nam deze
in onze plaats op Zich Kol. 1:13,14, 19-24, 2:15. We lezen in Jesaja 53:5,6:
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn
striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij
keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de
ongerechtigheid van ons allen en op Hem doen neerkomen.“
Als Hogepriester heeft Hij het ene volmaakte offer gebracht, eens voor altijd
Joh. 1:29,33, Rom. 3:24, Hebr. 10:1-14, en Joden en heidenen in Zijn eigen
lichaam één gemaakt, tot een nieuw mens en heeft hen beiden met God
verzoend. Ef. 2:14-17,3:6 Hij heeft de dood overwonnen en ons eeuwig leven
gebracht Luk. 24:5,6, Rom. 6:9.
o l en allen die bij Israël ingelijfd zijn uit de
JEZUS GODS ZOON
Hij heeft de wet vervuld. Matth.
5:17,Matth.
Aan alle
gerechtigheid van God
heidenen.
2626:28
voldaan Matth. 3:15.
Hij stierf in onze plaats om Israël en ons te bevrijden van zonden en schuld
Jes. 53:5-7, Rom. 3:24, 2 Kor. 5:17, Kol. 1:13,14, 19-24, 2:15, 1 Pt 2:24.
Hij gaf Zijn leven als het ene volmaakte offer, eens voor altijd. Om ons te
heiligen en te volmaken Hebr. 10:10,14. Hij stond op uit de dood en Hij doet
ons delen in Zijn volbrachte werk aan het kruis 1 Kor. 1:30, 2 Kor. 5:21.
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6e paneel, Lied

Korte presentatie van het Evangelie

De enge poort

Enige Houvast

De Wapenrusting Gods

De verloren zoon

Leven uit vergeving

Hooglied

Lied

De slang in de woestijn

De Heilige Doop.

Ons leven als een handbreedte
7

15

Door Gods Geest

Korte presentatie van het Evangelie
8. Door geloof alleen. Wat de Heere Jezus heeft gedaan, schenkt Hij ons.
Dat wordt ons toegerekend, op onze geestelijke rekening gezet, om het in
grote dankbaarheid te aanvaarden en het ons door Gods Geest ook toe te
eigenen Rom. 8:33,34. De Heere Jezus staat recht voor God (is rechtvaardig),
zonder dat God iets op Hem heeft aan te merken. Hij is rechtvaardig, heilig
en goed. Dat wordt ons verkondigd. Hij roept ons op ons vertrouwen op
Hem te stellen Hand. 8:35, 16:30,31, Joh. 3:14-21, 1 Kor.2:2. Door Gods Geest
worden wij in Christus Jezus tot een nieuwe mens Kol. 3:5-17. In Hem Zijn we
volmaakt Hebr. 10:14, ontvangen we een goede relatie tot God en elkaar en
ontvangen wij vergeving van zonden en een eeuwig leven. Hij is ons alles
geworden.
9. Hij is Heere, Fil. 2:9,10, Joh. 20:28. Jezus heeft ons gekocht en betaald,
niet met goud of zilver, maar met Zijn eigen bloed. 1 Pt 1:18-20, Rom. 6:4ev,
We stonden allen op de slavenmarkt, gebonden door de zonde, in de macht
van de boze. Hij kocht ons vrij en wij worden Zijn eigendom. Rom. 14:8
Daarom zoeken we niet meer onszelf, maar we zoeken de dingen die boven
zijn, waar Hij is. Dat is wat Hij wil. Kol. 3:1-4. Dat geeft wel strijd. Tussen je
oude ik -- de Bijbel noemt dat het ‘vlees’-- en je nieuwe ‘ik’, je bent opnieuw
geboren, in Christus door de Geest. Ps. 42, Joh. 4:10, 7:37-39, Gal 5:13ev, Kol.
3:15-17, Fil. 2:5ev, Rom. 7:14ev, Elke dag richten we ons op Hem in een
dagelijkse bekering en leggen de oude mens af en doen de nieuwe aan, in
overgave aan Hem. Rom.12:1,2
DOOR GELOOF ALLEEN
Niet door onze gehoorzaamheid aan Gods wet worden wij gered, maar door
Zijn gehoorzaamheid, Zijn lijden en sterven in onze plaats. Dat is onze gerechtigheid, die ons toegerekend wordt en we mogen dat in geloof aanvaarden Hd.
16:30,31.
Wie in Hem gelooft, zich tot Hem bekeert, in overgave aan Hem Matth.11:28,
Rom. 12:1,2, Openb. 3:20, is door Gods Geest in Hem een nieuw mens
geworden Joh. 3:3-8. Hij legt het oude leven af en doet het nieuwe aan, door
Christus’Kruis en Opstanding Gal. 2:20, 2 Kor 5:17, Kol. 3:1-17.
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7e Paneel: Jong en oud, Een in Christus, 4/5 wereldrijken, Waakt,

,

Woord

Als een arend

Eeuwige verbond

Tranen

tranen

Hoop, Anker der ziel

Menorah

Zegen

n

Prediker 12
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Nieuw Jeruzalem

Korte presentatie van het Evangelie
10. Leven met Hem. Wij zijn nu ook met Abraham erfgenamen van de
wereld. Onze hoop is ingaan in het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel zal
neerdalen. Want Jezus is de enige Erfgenaam en door Hem zijn ook wij mede
erfgenamen, omdat we net als Abraham ons vertrouwen op Hem alleen
stellen en leven door geloof alleen. Voor onderweg geeft de Heere ons alles
wat we nodig hebben om de goede strijd te strijden en de finish te halen.
Hijzelf gaat met ons mee. Mozes zei tegen de Heere: “Als Uw aangezicht niet
meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken.” Ex. 33:15. Jezus zegt tegen
Zijn leerlingen: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de
wereld.”Matth. 28:20 (Zijn levende tegenwoordigheid Jes. 41:10) Als geestelijk
voedsel geeft Hij ons Zijn Woord, als een lamp voor onze voet en een licht
op ons levenspad. Ps. 119:105. Voorts geeft Hij ons de gave van gebed en de
gemeenschap met Hem en andere gelovigen. Joh. 16:23, Hand. 2:42, Ef. 2:1417, 3:6. Ons leven krijgt door Hem zin, doel en betekenis, want zonder Hem
kunnen we niets doen, maar met Hem zijn we meer dan overwinnaars. Joh.
15:5 en Rom. 8:37. Onderweg zingen we Psalmen, gezangen en geestelijke
liederen, Ps. 89 en Kol. 1:16. En door genade ontvangen we van Hem vier
zekerheden. Dat onze zonden vergeven zijn 1 Joh. 1:7-9; dat onze namen
opgeschreven zijn in het boek des levens van het Lam Openb. 3:5; dat we in
Hem eeuwig leven hebben Joh. 6:47 en dat we kinderen van God mogen zijn.
Rom. 8:14-16
LEVEN MET, DOOR EN TOT HEM
Hij is de Goede Herder. Hij geeft leven en overvloed Joh. 10:10,11. Zonder
Hem kunnen we niets doen Joh. 15:5, Joh. 17:3, Gal.2:20.
Hij is altijd bij ons Ps. 32:8, Jes. 41:10. Hij geeft ons Zijn Woord Ps.
119:105, de gave van het gebed en de goede relatie tot Hem en elkaar Hd.
2:42, een zinvol leven Rom. 14:7,8.
We mogen leven uit vier zekerheden: vergeving van zonden, kind van God,
ingeschreven zijn in het boek van het leven, ‘t eeuwig leven Joh. 6:47, Rom.
8:14-16, 38,39, 1 Joh. 1:7-9, Openb. 3:5.

18

Korte presentatie van het Evangelie

O

ok voor kinderen is er genoeg te doen op
de

tentoonstelling!

Wat dacht je van

met plaatjes of

met multiple-choice vragen!

Ben je goed in legpuzzels, dan kun je je hart
ophalen.
Er is ook een bord om STICKERS TE PLAKKEN.

Vind je SCHRIJVEN leuk, dan kan je met
een echte kalkoen- of ganzenveer leren schrijven.

Het nieuwe Jeruzalem
www.uituwhand.nl, www.drievoudigsnoer.nl
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