
Het DOEL van de komst van de Heere Jezus Christus in de wereld 

Mt. 5:17 Gekomen om de Wet en de Profeten te vervullen. 

Mt. 9:13 Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. 

Mt. 20:28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn 

 ziel te geven tot een rantsoen (losprijs) voor velen. 

Lk. 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 

Jh. 1:9 Het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 

Jh. 1:29 Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.  

Jh. 3:16 God heeft Zijn Eniggeboren Zoon gegeven: door geloof in Hem eeuwig leven hebben. 

Jh. 3:17 Opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 

Jh. 4:34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn  

 werk volbrenge.  

Jh. 6:40   Opdat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; … 

Jh. 10:10 Gekomen opdat zij het leven en overvloed hebben (eeuwig leven voor de gelovigen). 

Jh. 12:46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis  

  niet blijve. 

Jh. 12:47 … Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. 

Jh. 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te  

 doen; 

Jh. 18:37   … Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getui-

genis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. 

 

Ro. 5:6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 

Ro. 5:8 God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars  

 waren.  

1Kor. 15:3 … Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften. 

2Kor. 5:19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toere- 

 kenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Vs. 20: Laat u met God verzoenen! 

2Kor. 5:21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden  

 worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

1Ti. 1:15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld geko- 

  men is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.  
1Ti. 2: 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 

  6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 

Hb. 9:26 Nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door  

 Zijnszelfs offerande. 

Hb. 10:5-9 Gij hebt Mij een lichaam bereid. Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste 

  weg om het tweede te stellen. Middelaar van het nieuwe testament (verbond). 

 

1Pt. 1:18-20 Verlost door het dierbaar bloed van Christus … als van een … onbevlekt Lam … voorgekend  

 … geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. 

1Pt. 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afge- 

 storven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 

1Pt. 3:18   Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardi- 

  gen, opdat Hij ons tot God zou brengen; …  

 

1Jh. 3:5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; … 

1Jh. 3:8 Hiertoe is de Zone Gods geopenbaard opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.  

1Jh. 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden  

 heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 

1Jh. 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn 

 Zoon gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. 

1Jh. 4:14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Za- 

 ligmaker der wereld. 

1Jh. 5:20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij  

 den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.  

 Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 


