
Vader

God

H. Geest Zoon

Wet pleit mens vrij voor God krachtens zijn werken

Wet & Heilig recht geeft mens recht op eeuwige leven

God behoud nog wel Zijn recht op de mens door wet

God kan geen gemeenschap meer hebben met zondaar

Mens komt onder dienstbaarheid en heerschappij der wet

Grondslag & deugden Gods'

Oordeel

Verharding

Geest der afgrond

Hardheid

Hoererij

Moord & doodslag

Eeuwige rampzaligheid

Wet = afspiegeling van Gods' heiligheid

Barmhartigheid Toorn over de zonden

Rechtvaardigheid

Liefde tot naasten

Raad des Vredes

Zondeval

vruchten van verwerping :

Ongeloof

Wanhoop

Haat tegen God & naasten

Droefheid naar God

Vlieden van de zonden

God zoekt Zijn verloren schepsel in de 2e Adam

Mens heeft Gods gebod / wet overtreden

Daarmee ook Gods' heilige recht geschonden

De wet gaat mens verdoemen en vervloeken

God richt in 2e Adam een niew verbond op

Liefde tot de wereld

Overspel

God is Zijn kroon op de schepping verloren

Mens is zijn God en Schepper kwijt

Mens vreest God en verbergt zich

Grondslag & deugden Gods'

Hoogmoed

Broederlijke liefde

God lieft Zijn heilig recht…!! God lieft Zijn heilig recht…!!

Schepping & Verbond der werken

Verkiezing Verwerping

Eeuwige liefde

Goedertierenheid Gramschap 

Adam = hoofd van werkverbondvruchten van verkiezing :

Deugd

Godzaligheid

Lijdzaamheid

Kennis van God

Zachtmoedigheid

Mildadigheid

Eeuwige zaligheid

Veinzerij

Oprechtheid

Blijdschap

Vrede met God

Goedertierenheid

Goedheid

Matigheid

Wet = afspiegeling van Gods heilig recht

Verbreking des harten

Bekering tot God

Geest van Christus

Lankmoedigheid

Geloof in God

Hope des eeuwigen levens

Liefde tot God

Genade

God schept mens naar Zijn Beeld

God drukt Zijn wet af in hart / ziel van de mens

kennis - gerechtigheid - heiligheid

Ontucht

Dieverij

Mens kon wet houden en gehoorzamen

Wet & mens zijn met elkaar getrouwd

Deze afgedrukte wet is Gods' recht op die mens

Twisterij

Onreinigheid

Venijngeving

Vijandschappen

Tweedracht

Woekerij

Godslasterij

Dronkenschap

Afgunstigheden

Ketterijen

Mens verliest recht op de wet en eeuwig leven



Zondaar zoekt verlossing van zonden & wet

Toch gevoelt hij innerlijke Macht boven hem

Zondaar moet sterven aan vloekeis der wet

Hoe zal IK hen onder de kinderen zetten…?? Moderne mensen hebben zelfs hun geldgod

Vader roept zondaar tot gemeenschap met Christus

Zondaar doet laatste noodschreeuw om redding

Zondaar sterft aan vloekeis tot betaling

Ik draag dien heilige wet, dien Gij den sterveling zet

Zondaar in Christus rechtvaardig voor God

Beloftenissen van Evangelie worden toegepast

Zondaar wordt ingelijfd in Zijn verbroken Lichaam

Hetgeen de ziel van de zondaar wederbaart

Christus heeft zondaar teruggebracht tot Vaderhart

Zondaar mag God zijn Vader noemen door Christus

Zondaar ontvangt recht op het eeuwige leven

De wet pleit de zondaar weer vrij, in Christus

Aanbidding, dankbaarheid, en verwondering blijft over 

Verzegeling en bevesting van verzoende staat

Zondaar blijft zwart in zichzelf, maar is rein in Hem

In en door Christus voor eeuwig behouden…!!

God verhard het hart van de zondaar

God verbergt Zijn heilig aangezicht

Zondaar wentelt zich in zonden

Zondaar leeft zichzelf uit

Zondaar leeft zonder God

Zondaar zal ook sterven zonder God

God maakt zich vrij van zondaar

Middels Zijn Goddelijke deugden

Zondaar gaat door eigen schuld en zonden

Voor eeuwig verloren…!!

Zondaar gevoelt innerlijk gestelde wet

Zondaar is blind voor het Woord

Zondaar behoeft geen Christus

Zondaar heeft geen last van zonden

Maar weet niet wie zijn God is

Zondaar brengt vele offers

En heel veel goede werken…!!

Ieder volk op aarde maakt eigen goden

Zondaar ziet geen zonden

Met de gestaltenis van Kain

Uit liefde tot zichzelf, en hope tot behoudenis

geestelijke doodstaat…!!

God zoekt zondaar niet op

En Ezau heb ik gehaat…!!

God laat zondaar liggen

Zondaar is doof voor het Woord

Zondaar gelooft niet in God

En door zijn ongeloof

Zondaar zoekt naar wortels van bestaan

Schepping of Evolutie…??

Zondaar zoekt zijn consientie te stillen

Middels het zaligmakende geloof

Werkende door de liefde

Zondaar ontvangt nieuwe leven uit Hem

God heeft zijn schepsel terug door recht

Opwas in Christus, geloof en genade

Alles door de werking des Heiligen Geestes

Ellende - Verlossing - Dankbaarheid

Als in een punt des tijds

God brengt het gebod der Wet in

Inwendige roeping

God eist Zijn Beeld terug van zondaar

Jacob heb ik liefgehad…

En hen geven dat gewenste Land…??

Gods opzoekende liefde

Heilige Geest gaat zondaar bearbeiden

Zondaar krijgt heenwijzing naar Christus

Zonden zijn reden van doodstaat

Christus treedt tussen God en zondaar

Eeuwige vijandschap tussen :Vrouwenzaad = Christus Slangenzaad = Satan

geestelijke doodstaat…!!

Wet & Evangelie

Christus neemt schuld over als Borg

De zonden worden levend in de ziel

God brengt eeuwigheid in de tijd

Zondaar gevoelt dat hij moet sterven

Wet eist betaling, en doet hem vluchten

Wet = bloedwreker en doder

Gods heilig en onfeilbaar recht

geestelijke staat des levens…!!

Zondaar wordt terug geleidt in Adam

Heere, wees mij de zondaar genadig?!

Christus = Hoofd van genadeverbond

Zondaar zondigt zich de hel waardig

Zondaar is dood voor de dood

Zondaar is dood voor het leven

Zondaar zoekt behoudenis door werken

Middels allerlei soorten van godsdienst

Maar mist de liefde tot God - van Abel

Verbond der genade



Sterfdag

wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen, 2 Kor. 5 : 20

Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; 

DJK

Gods heilig recht in Christus voldaan

Tot in alle eeuwigheid

Zondaar kan het wonder niet op

Eeuwigheid is nodig om dat uit te wonderen

Zondaar mag eeuwig leven in Christus

Zondaar mag leven in het eeuwige heden

Met het gezelschap der engelen

Zondaar mag ingaan in de verugde zijns Heere

Zondaar verlost van zijn verdorven natuur

Zondaar hoeft nooit meer te zondigen

Zondaar mag eeuwig God groot maken

God toornt in Zijn gramschap over die zondaar

Tot in alle eeuwigheid

Hel en eeuwige verdoemenis is zijn deel

Gods wet verdoemt en vervloekt die zondaar

Betaal Mij wat gij schuldig zijt…!!

Bij Wie niemand wonen kan

God eist krachtens Zijn heilig recht betaling

Zondaar kan niet betalen

Gods heilig en onfeilbaar recht

Zondaar voegt zich bij het gezelschap der duivelen

Zondaar gaat zijn Rechter vloeken

Zondaar moet voor eeuwig betalen

"Gaat weg van Mij - Ik heb u nooit gekend"

Zondaar wordt overgeleverd aan pijnigers

Zondaar gaat naar zijn plaats, van de eeuwige pijn

God buiten Christus is een eeuwige gloed en vuur

Zondaar ontmoet Zijn Schepper & Rechter 

Zondaar moet sterven zonder ChristusZondaar mag sterven in Christus

Zondaar ontmoet een verzoend God in Christus


