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aan u. Er zijn twee eenvoudige stappen 
te volgen om dit kostbare geschenk te 
ontvangen: 
 

Stap 1: Begrijp dat je nodig de 
geschenk van het eeuwige leven 
 

De Waarheid Over Zonde - Zonde is 
iets dat God mishaagt, en de betaling 
voor het is geestelijke dood (een 
periode van scheiding van Hem). Het 
geestelijke dood van Adam en Eva werd 
doorgegeven aan de wereld (Romeinen 
5:12). Als gevolg daarvan waren wij 
allemaal geboren zondaars en zal 
blijven doorgaan in de zonde te leven 
en gezicht het oordeel van God, totdat 
wij gered. Alle zondaars zijn gescheiden 
van God. Zij zullen zijn gegooid in de 
poel van vuur op de dag van het 
oordeel, waar zij zullen lijden dag en 
nacht, voor eeuwig (Openbaring 20:15). 
De enige manier om te verzoenen 
met God en te ontsnappen Zijn oordeel, 
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God gaf de wereld het grootste 
geschenk van alles - het geschenk van 
het eeuwige leven. Hij gaf het aan ons 
door Zijn Zoon, Jezus Christus, opdat 
wij zouden gered worden van de straf 
die wij verdienen voor onze zonden, en 
niet de eeuwigheid doorbrengen in de 
poel van vuur (Johannes 3:16, 
Romeinen 6:23). Als u nog niet Jezus 
ontvangen als uw Heer en Redder,  
je moet begrijpen dat ieder van ons 
heeft een eindbestemming aan het 
einde van onze reis op aarde. De 
eindbestemming zal zijn beide Hemel 
of de hel zijn. De hemel is een plaats 
van eeuwige vreugde, terwijl de hel 
wordt in de Bijbel beschreven als een 
plaats van veel leed, waar er zal zijn 
voor altijd tranen (Mattheüs 13:41-42).  
De enige manier te vermijden 
verblijven in de hel eeuwigheid, is om 
ontvangen de geschenk van het 
eeuwige leven die werd aangeboden  
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ontsnappen.  
 

Want God alzo lief de wereld, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe.~ Johannes 3:16 
 

Toegeven dat je bent een zondaar, en 
wees klaar om te afwenden van uw 

zonden - Om ontvangen Jezus Christus 
als uw Heer en Redder, moet u eerst 
accepteren dat je een zondaar bent en 
dat je jezelf niet kunt opslaan of God 
behagen op enigerlei wijze. Zelfs niet de 
goede dingen die je doen kunt maken u 
rechtvaardig in Zijn ogen. Het is 
belangrijk om te geloven dat Jezus 
betaalde de prijs voor uw zonden aan 
het Kruis. 
 

Stap 2: Belijd Jesus als uw Heer en 
Redder 

 

Het kost niets om gered te worden. Je 
kunt nooit doen iets dat goed genoeg is 
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is opnieuw geboren te worden. 

Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik 
u: Tenzij dat iemand opnieuw geboren 
wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet 
zien." ~ Johannes 3:3 
 

Er is de Fysieke Geboorte en de 
Geestelijke Geboorte. Het woord 
Opnieuw Geboren middelen geboren te 
worden een tweede keer, geestelijk . 
Het is niet hetzelfde als geboren te 
worden in het vlees. 
 

Begrijp dat Jezus Christus is Heer en 

Redder - Je kan niet behagen een 
perfecte God door je eigen kracht  
en goedheid. Hij verzonden zijn 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus naar 
mensheid als een geschenk. Jezus stierf 
aan het Kruis om te betalen voor  
uw zonden en stond op uit de dood, 
zodat je niet zou worden veroordeeld 
en gestraft. Het is slechts hem door 
dat een persoon straf voor zonden kan 
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om redding te verdienen. Het wordt 
alleen ontvangen door genade, door 
geloof (Efeziërs 2:8). De Bijbel zegt dat: 
Als je belijdt met uw mond dat Jezus is 
Heer, en uw hart geloven dat God hem 
uit de dood heeft opgewekt, je zult 
worden gered (Romeinen 10:9). Zeggen 
het volgende gebed van redding uit de 
grond van uw hart om Hem te 
ontvangen.   
 

Lieve God, Ik bekennen dat ik ben een 
zondaar en ver weg van U vanwege 
mijn zonden. Vergeef mij alsjeblieft. Ik 
ben bereid om van mijn zondige leven 
af te keren. Ik geloof dat Uw Zoon, 
Jezus stierf voor mijn zonden, opstond 
uit de dood, en leeft. Ik belijden dat 
Jezus is mijn Heer en Redder, en 
nodigen Hem in mijn hart te regeren. Ik 
dank U Jezus dat U stierf voor mijn 
zonden zodat Ik kan vergeven worden, 
en hebben het eeuwige leven. Amen.  
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Je zal zijn een kind van de 
Allerhoogste God als je volg deze 
stappen (Johannes 1:12-13). Je zal 
geworden een koninklijke priester, 
gekocht met een prijs, en verzegeld 
door de Heilige Geest. 

DE VOLGENDE STAP 
Het is belangrijk om jezelf te plegen aan 
een leven van heiligheid. Krijg een Bijbel 
en lees het dagelijks. Alles wat u moet 
weten over God, Zijn plannen voor u, en 
hoe om een leven te leven dat is 
verheugend voor Hem, kan worden 
gevonden daarin. Vind een kerk die 
onderwijst uit de Bijbel, nabijgelegen, 
waar je geestelijk zal groeien. Ga naar de 
kerk, onmiddellijk, en plan om te gaan 
regelmatig. Schrijf om ons te laten weten 
dat u Jezus hebt ontvangen via het 
contactformulier op onze website, en 
citaat: Boekje Nummer A11112. Wij 
zullen sturen u gratis literatuur die u zal 
helpen groeien als een nieuwe Christen 
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