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De God die redt

OPENB. 7: 9, 10 (NBV)

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit
alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met
palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid
riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het
lam!’

EXODUS 6: 1 – 9 (NBV)
1 Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga
aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan,
hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak
en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam
HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn
verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als
vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten
over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd
gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd.

EXODUS 6: 1 – 9 (NBV)
6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen:
“Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van
je afnemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven
arm zal Ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.
7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie
zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de
last die je door de Egyptenaren is opgelegd.
8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak
en Jakob beloofd heb; dat land zal Ik jullie in bezit geven. Ik ben de
HEER.”’ 9 Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet
naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware
dwangarbeid.

KOL. 1: 13, 14 (NBV)

Hij [Jezus] heeft ons gered uit de macht van de duisternis en
ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons
de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

TITUS 3: 3 – 6 (NBV)

Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde
weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken
van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder,
openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze
rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door
het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de
heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons
heeft uitgegoten.

EXODUS 6: 9 (NBV)

NBV: Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden
niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de
zware dwangarbeid.
HSV: Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar zij luisterden
niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de harde
slavenarbeid.

