
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

gesterf het vir my sondes, is opgewek uit die 

dood, en is lewendig. Ek bely Jesus as my 

Here en Verlosser en nooi Hom om te regeer 

in my hart. Ek dank U Jesus dat Jy vir my 

sondes gesterf, sodat ek kan vergewe word, 

en die ewige lewe kan hê. Amen. 
 

Jy is 'n kind van God nou as jy gesê die Gebed 

van Redding uit die diepte van jou hart 

(Johannes 1:12-13).  Ons juig saam met jou. 

DIE VOLGENDE STAP 

Dit is belangrik om te verbind tot 'n lewe van 

heiligheid. Kry 'n Bybel en lees dit elke dag. 

Alles wat jy moet weet oor God, Sy planne vir 

jou, en hoe om te lewe 'n lewe wat aanvaarbaar 

is om Hom sal wees daar gevind. Vind 'n 

suiwer Bybelse Kerk nabygeleë waar jy 

geestelik sal groei. Begin bywoning van die kerk 
 
 

onmiddellik,en maak planne om gereeld by te 

woon. Skryf aan ons met die kontak vorm op 

ons webwerf en quote: Pamflet Nommer 

A11107. Ons sal aan jou stuur gratis literatuur 

wat sal jou help groei as 'n nuwe Christen. 

Welkom na die familie van God! 
 

As hierdie pamflet jou geseën het, asseblief deel dit met 
iemand anders. 
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Het jy geweet? Elke nuwe dag ons lewe, ons is 

nader aan die einde van ons tyd hier op aarde. 

Ook, God kan terug te bel die goeie, die slegte, 

die rykes, die armes, die jong, en die ou op enige 

tyd. Niemand sal hier bly vir ewig, en ons elke 

het 'n finale bestemming wanneer ons verlaat. 

'N paar jaar gelede, 'n broer vertel ons in die 

kerk dat sy vrou gedeel die Evangelie met 'n 

vriend op die telefoon en dood in haar slaap 

dieselfde dag, te wees met die Here. Mense hê 

wakker in die oggend om te gaan oor hul 

gewone daaglikse besigheid, maar het nie terug 

huis. Sekerlik, het hulle wou vir 'n goeie lang 

lewe, maar die waarheid is dat hulle is nie meer 
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met ons. Hoe en wanneer hulle gesterf, is nie 

so belangrik as waar hulle nou is. Terwyl 

sommige van hulle gewoon het elke van hul 

dae asof dit was hul laaste, was ander nie 

bereid om vir die dood. Hoe gaan jy? Is jy 

gereed? Het jy 'n verhouding met Jesus 

Christus? Waar dink jy jou plek sal in die einde 

wees? Waar sal jy die ewigheid deurbring? 

Hemel en die hel is 'n werklikheid, vriend! 

Hemel is 'n plek van ewige vreugde (Johannes 

3:16, Openbaring 22:1-5), terwyl die hel is 'n 

plek van ewige smart. Daar sal wees so baie 

lyding en geween by hierdie plek vir ewig 

(Mattheus 13:41-43, Openbaring 20:15). God 

het geroep terug sommige gelowiges vir 'n kort 

tyd, vir hulle om te sien wat die hemel en die 

hel is soos. Hulle hê kom terug om te praat oor 

wat hulle gesien het daar.  
 

Jesus gesê: "Ek is die Weg, die Waarheid 

en die Lewe. Niemand kom na die Vader 

behalwe deur My nie" (Johannes 14:6). Dit 

beteken dat een persoon is geskei van God en 

sal wees in die hel ewigheid, as hulle nie hê 'n 

verhouding met Hom en sterf in daardie 

toestand. Ons sal almal sterf een dag. Na die 

dood, sal daar wees oordeel (Hebreërs 9:27). 

Daar sal wees geen meer kanse vir verlossing. 

Om te sterf sonder Jesus sal wees die ergste 

ding wat jy ooit kon doen om jouself. Maak 

die besluit Hom te aanvaar as jou Here en 

Verlosser, en dan begin om te lewe 'n lewe 

van heiligheid. Dit is nie as moeilik as jy mei 

dink om jou lewe aan Hom oorgee. Moenie 

uitstel jou dag van verlossing. Maak dat die 

lewensveranderende besluit vandag. Môre 

kan te laat wees! 
 

HOE OM JESUS TE ONTVANG, VANDAG  

Die Bybel sê dat: As jy met jou mond bely dat 

Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God 

Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered 

word. (Romeine 10:9). 

1. Erken dat jy 'n sondaar is. 

2. Wees bereid om te draai van julle sondes. 

3. Glo met jou hart dat Jesus vir julle sondes 

aan die kruis gesterf, en opgestaan uit die 

dood. 

4. Buig jou kop en sê die volgende Gebed van 

Redding. 

Liewe God, Ek bely dat ek het gesondig. Ek 

is ver van U omdat van my sondes. Vergewe 

my asseblief. Ek is bereid om te draai van 

my sondige lewe. Ek glo dat Jou Seun, Jesus 
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