
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

As hierdie pamflet jou geseën het, asseblief 

deel dit met iemand anders. 
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Godgegewe identiteit. 

Die Bybel vertel ons van die man, 

Jakob, wat begin sy lewe deur 

manipulering mense om te kry wat hy 

wou hê. Hy geleef deur lê en bedrog, 

totdat God gegee 'n nuwe identiteit 

aan Hom. Die nuwe identiteit, ook 

gekom met oorvloedige seëninge 

(Genesis 32: 27-30). God wil jy om te 

hê 'n gesonde en gedissiplineerde 

gedagte, omdat Hy jou geskep in Sy 

beeld. Hy sal jou 'n nuwe identiteit te 

gee ten spyte van jou verlede. Tog, 

moet jy 'n verhouding met Sy Seun, 

Jesus Christus, en julle sondes te 

berou voor wat kan plaasvind. Jesus 

gesterf het op die Kruis om te betaal 

vir die sondes van die mensdom. Sy 

3 
 

As hierdie pamflet jou geseën het, asseblief 

deel dit met iemand anders. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIVINE LITERATURE 
INTERNATIONAL 

~ Verspreiding van die Goeie Nuus aan 
alle Nasies 

 
 

 

 

www.divineliterature.org 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle pamflette is geskryf deur Divine Literature 
International, en daarvoor voorsiening gratis verspreiding 
as die Here voorsien. Ons pamflette is nie te koop nie. 
 

©Divine Literature International 2013-2016 
 

Wat 'n persoon doen elke keer 

binnekort word 'n gewoonte, en 

gewoontes vorm 'n persoon se 

karakter. Baie mense wil hulle lewens 

te draai rondom. Hulle doen nie hou 

die karakter hulle gewees het 

bekende vir, oor die jare. Hulle wil 

nie onthou word as 'n dronkaard, 'n 

dwelm gebruiker, 'n leuenaar, 'n dief, 

'n moordenaar of 'n egbreker, 

byvoorbeeld. Kan wees jy is een van 

sulke mense. Om te hê diep spyt oor 

'n fout wat jy gemaak is baie goed, 

maar die kanse dat jy sal maak 

dieselfde fout is hoog, want jou ou 

natuur nog bestaan. Dit sal voortgaan 

om bestaan totdat jou sondes  

is heeltemal weggespoel, en jy het 'n,  
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bloed neem alle sondes weg sodat 

hulle nie  meer bestaan nie. 

Morele voortreflikheid nie bereik 

kan word deur menslike krag. Dit is 

gebou in die lewe van 'n persoon wat 

deur die Heilige Gees. Enigiemand 

wat aan Jesus kom sal 'n nuwe 

persoon geword. Hulle ou lewe sal nie 

meer bestaan nie, en 'n nuwe een sal 

begin (2 Korinthiërs 5:17). Sodra jy in 

'n verhouding met Jesus Christus te 

gaan, die Heilige Gees sal kom om te 

woon in jou, en verander jou in 'n 

nuwe persoon. 

Jy is nie op aarde deur 'n ongeluk. 

Jy is geskep deur God vir 'n spesiale 

doel. Die ware persoon dit jou is,  

is wie God sê jou is. Gee jou lewe aan 
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Jesus vandag, om te lewe vir die doel 

waarvoor jy was geskep. 
 

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. 
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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, 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. 
6 

 

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 

A11110. Ons sal aan jou stuur gratis 

literatuur wat sal jou help groei as 'n 

nuwe Christen. Welkom na die 

familie van God!  
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