Les 42.
Christus – onze bevrijder.
“En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben
wij onze hoop gevestigd, [dat] Hij ons ook verder verlossen zal” ( 2 Korinthe 1:10 )
1e. Christus bevrijdt ons van de straf der zonde door Zichzelf op te offeren.
Kol. 1:13

“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”.

1 Thess. 1:10

“en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden
opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn”.

Efeze 1:7

“En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van
de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”.

Kol 2:13

“Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en
onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons
al onze overtredingen kwijtschold”.

Joh. 5:24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven”.

Matth. 1:21

“Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij
is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”.

2e. Christus bevrijdt ons van de macht der zonde door Zijn dagelijkse zorg.
2 Tim. 3:11

“vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te
Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here
heeft mij uit alle gered”.

2 Tim. 4:17-18

“doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door
mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar
hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De
Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn
hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid!
Amen”.

2 Petrus 2:9

“dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en
de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te
straffen”.

Hebr. 7:25

“Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”.

Psalm 23:1-6

“De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren”. (En verder)

Fil. 2:12-13

“Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt
geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des
te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en
beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het
werken in u werkt”.

3e. Christus zal ons bevrijden van de aanwezigheid van de zonde bij Zijn tweede komst,
die persoonlijk en lichamelijk zal zijn.
Johannes 14:1-3

“Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van
mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een
plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen,
en dan zullen jullie zijn waar ik ben”.

Hebreeën 9:28

“zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler
zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd
worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.

Filippenzen 3:20-21 “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd
lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich
kan onderwerpen”.
1 Thess. 4:16-17

“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel
en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij,
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen
wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een
oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó
zullen wij altijd met de Here wezen”.

Johannes 17:22

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”.

Romeinen 8:18-19

“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar
worden der zonen Gods”.

Titus 2:13-14

“verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van
onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft
gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te
reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken”.

