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van de vis

Misschien spreken deze woorden u aan. Misschien lijdt 

u onder de zonde doordat u de wurgende kracht in uw 

leven voelt. Misschien voelt u zich leeg van binnen en 

verlangt u naar een nieuw en ander leven. Weet dan 

dat er verlossing mogelijk is door het geloof in Jezus 

Christus. U hoeft slechts uw zondeschuld te erkennen 

en aan Hem te vertellen. Vraag Hem om vergeving en 

verlossing. Jezus Christus maakt u vrij! Hij geeft nieuw 

leven, een leven tot in eeuwigheid.

Het geheim

Wilt u meer weten over die velossing? Stuur dan de reactie-

bon naar ons terug. We sturen u dan een gratis boekje toe.
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Het heeft alles te maken met de vroeg-christelijke tijd. 

Nadat de eerste gemeente van christenen was ontstaan, 

trokken Jezus’ volgelingen erop uit om overal de blijde 

boodschap van Jezus Christus te vertellen. Hun boodschap 

was kort: “JEZUS IS HEER”. Dit was aanstootgevend voor 

de Romeinse keizers die deze titel voor zichzelf opeisten.

Omdat de christenen weigerden om de keizer als HEER te 

erkennen, ontstonden er al vroeg vervolgingen.

Toen bijvoorbeeld de stad Rome in het jaar 64 werd 

geteisterd door een grote brand, schoof keizer Nero de 

schuld op de christenen, die hij daarop fel liet vervolgen. 

Hierdoor werden christenen in de anonimiteit gedrongen 

en ging men samenkomen op eenzame plaatsen: in 

onderaardse grotten (catacomben), in slecht toegankelijke 

bossen, op eenzame stranden en dergelijke. Om elkaar te 

kunnen herkennen en ook om elkaar te kunnen vinden, 

werd al  snel een symbool gebruikt: het teken van 

‘ichthus’, dat is Grieks voor ‘vis’. Waarschijnlijk is men 

hierbij uitgegaan van de naam die de Here Jezus gaf aan 

zijn volgelingen: “Vissers van mensen”. Deze vis zwemt 

naar links en men las in het woord de aanduiding van 

de Here Jezus: Nu zijn er wereldwijd honderdduizenden 

mensen die dit symbool als herkenningsteken gebruiken, 

om aan te geven dat ook zij bij die ‘groep’ horen die 

geloven in Jezus Christus, Gods Zoon, de Verlosser.

Verlossing
Verlossing, dat is het grote thema van de Bijbel. Alle 

mensen zijn zondaars, maar zij kunnen door het geloof in 

Jezus Christus verlost worden. Voor hun zonden betaalde 

Hij met Zijn bloed, dat Hij gedurende de zes uur durende 

kruisiging vrijwillig gaf op de heuvel van Golgotha, zo’n 

2.000 jaar geleden. Zo groot was de zondeschuld van de 

mensen, dat slechts een onberispelijk offer voldoende was 

om de toorn van God af te wenden: God gaf hiervoor zijn 

enige Zoon, uit liefde voor u en mij. Onbegrijpelijk, maar 

echt waar. Dat een mens ‘verlost’ moet worden betekent 

vanzelfsprekend dat die mens ‘gevangen’ zit. Een macht 

die sterker is dan hemzelf, houdt hem vast. Die macht is 

de zonde, die de mensheid in een wurgende greep heeft, 

die hem tenslotte voert naar de eeuwige dood. De Here 

Jezus heeft redding gebracht, doordat Hij de prijs betaalde 

om de mensen uit de zondemacht te verlossen. De prijs 

was Zijn kostbaar bloed. Daarmee verlost Hij allen die in 

Hem geloven. Geen mens was daar toe in staat; Gods Zoon 

moest daarvoor zelf naar deze aarde komen.

Jezus Christus, Gods Zoon is dus met recht: de Verlosser 

(Ichthus)       >>

Het Ichthus symbool
Je ziet ze overal om je heen... Visjes op auto’s, 

caravans, fietsen, koffers, als reversspeldjes of 

hangertje. Velen dragen dit teken. Je ziet het over de 

hele wereld! Zit daar misschien iets achter?

 I (esous) Jezus
 Ch (ristos) Christus
 Th (eou) Gods
 U (ios) Zoon
 S (oter) Verlosser
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