
Wat lezen we in de Bijbel over Jezus Christus die stierf 

voor zondaren? Lees het mee in Jesaja 53:4 en 5: 

Waarlijk, Hij heeft onze ziekten op Zich genomen, en 

onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten 

Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt 

was. 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons 

den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn strie-

men is ons genezing geworden. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707   

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam  

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  
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Lees eerst eens de vetgedrukte tekst hiernaast. 

Dat staat er zo nuchter, vind u ook niet? Maar als we goed 
nadenken over wat hier beleden wordt, dan zien we hoe 
vreselijk Jezus geleden heeft, gedurende heel zijn leven, 
maar vooral op het laatst. Wat kunnen we Hem daarvoor 
dankbaar zijn.  

Want daar komt het nu op aan. Hij is helemaal in mijn 
plaats gaan staan. Hij heeft ondergaan wat mij te wachten 
stond; voor mij is Hij in de hel neergedaald. Hij heeft mijn 
schuld helemaal betaald door voor mij te lijden en te ster-
ven aan het kruis.  

Jezus is eerst onschuldig ter dood veroordeeld door de 
geestelijke rechtbank en daarna door wereldlijke rechter. 
Aan het kruis is Hij door iedereen bespot. Terwijl Hij tus-
sen hemel en aarde hing hoorde Hij nergens meer bij. Niet 
meer bij de aarde en niet meer bij de hemel. Door alle 
mensen èn door God verlaten. Dat laatste was verreweg 
het vreselijkst.  

Maar zijn lijden bracht vrijheid en vreugde. Want we mo-
gen nu, als we kwaad doen, met berouw naar Christus toe 
gaan, die voor de schuld van de mensheid heeft geboet. Als 
we in Hem geloven, staan wij door Hem zonder schuld voor 
God. Wanneer we in Hem niet geloven, leven we voor eigen 
rekening.  

Laten we ons schamen voor onze zonden die Hem dit aan-
deden. Laten we bidden tot God: Wees ons, zondaars, ge-
nadig in Christus! Door het geloof in Hem, kan ik danken 
voor zijn lijden. Omdat dat voor mij genade betekent! 

En genade betekent echt gratis!

GELOOFSBELIJDENIS 

 
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 

van de hemel en van de aarde.  

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren 

uit de maagd Maria; 

4. (Ik geloof in Jezus Christus) die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald naar de hel, 

5. op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand 

van God de almachtige Vader;  

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 

de doden.  

8. Ik geloof in de Heilige Geest.  

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de 

gemeenschap van de heiligen, 

10. vergeving van de zonden, 

11. wederopstanding van het vlees, 

12. en een eeuwig leven.  




