
"Wat moet ek doen om gered te word?" 
               (What must I do to be saved?)

Die belangrikste vraag wat enigeen kan vra is, "Wat moet ek doen 
om gered te word?"  

Een persoon sal antwoord en sê dat die hele ervaring van die 
verlossing is in die geloof. 'N ander sal sê dat bekering bespaar. 
Nog 'n steeds sal sê dat jy moet berou en gedoop word. Wie is 
reg?  

Die Woord van God is reg.  

Inderdaad, dit is om die Skrifte bewys dat ons moet draai ons 
manier van redding te vind ...  

(Van Handelinge 2) Die dag van Pinkster het gekom. In 'n 
boonste kamer, is 120 mense bymekaar om God te soek vir die 
gawe van die Heilige Gees wat aan hulle belowe is. Hulle dit 
ontvang. Hulle het begin spreek in onbekende tale soos die Gees 
het die uitlating. In die opwinding, gaan hulle uit na die straat 
vergrootglas en God te aanbid. Baie van die Jode was daar van 
ander streke en lande, plekke waar hulle hul eie taal vir die 
alledaagse lewe. Wanneer die uitstorting was in die buiteland 
geluid kom, het dié van buitelandse plekke gehoor wat het met die 
Gees van God spreek in hul huistaal gevul is. Het sommige begin 
spot en sê hulle was dronk. Op hierdie, Peter het opgestaan en 
begin om te preek Jesus Christus. Hy verkondig het wie Hy was. 
Hy het die belofte wat hulle moes net ontvang. Hy verkondig het 
dat hulle Hom gekruisig het. Onder skuldigbevinding, die mense 
het gevra Peter, "Wat moet ons doen?" Petrus sê vir hulle: 
"Bekeer julle, en laat elkeen van julle in die naam van Jesus 
Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die 
ontvang Heilige Gees, vir die belofte kom julle toe en julle 

kinders, en aan almal wat daar ver is, net soos wat die Here onse 
God sal roep. "  

"Wat moet ons doen?" Dit was wat die mense gevra Peter. Onder 
veroordeling, het hulle hom gevra wat hulle moes doen om gered 
te word. Hy het vir hulle gesê.  

Tyd en weer in die boek Handelinge, is hierdie plan te volg. Kom 
ons kyk na die meganika 'n bietjie.  

In bekering, 'n persoon draai uit om' n slaaf van die vyand dat hy 
'n dienaar van God (Romeine 6:17). Hulle sterf uit om te sondig. 
Hulle is nie gebind deur die sonde om dit te gehoorsaam 
(Romeine 6:7). En tog, hierdie is nie redding.  

In die doop, is 'n persoon begrawe saam met Christus (Romeine 
6:3-4). Bekering is die dood, die doop is begrafnis. Die doop is 
"vir die vergifnis van sondes" (Hand. 2:38). Doop spoel sondes 
weg (Handelinge 22:16). Dus, wanneer 'n persoon berou het en is 
gedoop in die naam van Jesus, is hulle vrygemaak van die sonde 
en vergewe van hul sondes. Hulle het 'n skoon lei. Dit is egter nog 
nie redding omdat geen berou of die doop lewe te gee aan die siel.  

In hulle is vervul met die Gees van God, die Heilige Gees, is 'n 
persoon opgestaan het uit die dood. Hulle siel het lewend gemaak 
(Rom. 8:11).  

Bekering, die doop in Jesus se naam, en hulle is vervul met die 
Heilige Gees modelle die dood, begrafnis en opstanding van Jesus 
Christus.  

Dit is wat ons moet doen om gered te word.          


