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Want God had de wereld zo lief dat…

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh. 3:16 NBV

Onze Vader – de dingen die Jezus aan
het hart gaan
9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde
geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de
hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 14 Want als u de mensen
hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw
Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Matteüs 6:9 t/m 15 HSV

Uw wil geschiedde…
39 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de
Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. 40 Toen Hij op die
plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking
komt. 41 En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp
afstand, knielde neer en bad: 42 Vader, als U wilt, neem deze
drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe
geschieden. 43 En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die
Hem versterkte. 44 En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te
vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de
aarde neervielen. 45 En toen Hij van het gebed opgestaan was,
kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. 46
En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in
verzoeking komt. Lukas 23:39-46 HSV

En vergeef hun
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de één rechts van hem,
de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten
niet wat ze doen’. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar
door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders
hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf
redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de
soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en
boden hem zure wijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van
de Joden bent, red jezelf dan!’ 38 Boven hem was een opschrift
aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.

39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij
bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de
ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen
ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze
straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man
heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij
wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker
je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Lukas 23: 33-43
NBV

