
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 

U bent nu een kind van God, als je zei dat het 

gebed van redding uit de grond van uw hart 

(Johannes 1:12-13). Wij verheugen met u. 

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 aan Hem, kan worden 

gevonden daarin. Vind een kerk, nabijgelegen, 

dat onderwijst uit de Bijbel, waar je geestelijk  
 

zal groeien. Ga naar de kerk, onmiddellijk, en 

plan om te gaan regelmatig. Schrijf om te laat 

ons weten dat u Jezus hebt ontvangen via het 

contactformulier op onze website, en citaat: 

Boekje Nummer A11113. Wij zullen sturen u 

gratis literatuur die u zal helpen groeien als een 

nieuwe Christen. Welkom in Gods familie! 
 

Als dit boekje u gezegend heeft, alstublieft te delen met 
iemand anders. 
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Iedereen wil een goede lang leven, maar het is 

een bekend feit dat dood kan bezoek de jonge, 

de oude, de rijken, de armen, een heilige, of  

een zondaar op elk gewenst moment en op elk 

plaats. Dood doet niet iedereen respecteren. 

Het is de vloek dat was niet alleen op Adam, 

maar de hele wereld (Romeinen 5:12).  

Na de dood, dan komt het oordeel (Hebreeën 

9:27). Wanneer een persoon sterft, zijn familie 

beginnen Zijn begrafenis plannen. Zij maken 

nodige regelingen en zij voorbereiden zijn 

laatste wil te lezen. Terwijl deze zijn gaande, 

zal de doden zichzelf te vinden in een van de 
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twee plaatsen: Paradijs (de rustplaats voor 

rechtschapen personen voordat ze worden 

opgewekt tot het eeuwige leven); of Hades (de 

plaats van veel lijden waar zondaars verblijven 

voordat ze zijn geworpen in de poel van vuur op 

de dag des oordeels). De zondaar in Hades is vol 

van spijt. Hij is eventueel gevuld met woede 

omdat hij onthoudt degenen die wist wat hij kon 

doen om te ontsnappen Hades, maar niet in 

geslaagd om hem te vertellen. De rechtschapen 

persoon is in Paradijs met de Heer - de plaats 

van grote vreugde. 

De Heer is geweest trouw een aantal gelovigen 

in Christus te nemen naar het Paradijs, voor een 

korte periode. Ze zeiden allemaal dat ze daar 

aankwamen, en deed niet terug willen komen. 

Sommigen werden genomen om Hades ook. Ze 

waren blij dat ze waren niet bewaard daar voor 

een lange tijd, maar kwam terug tot leven. 

Bent u gered? Weet jij wat er zal gebeuren 

met je als je sterft? Hebben je vrienden je 

verteld over het belang van het redding? 

Hebben zij je verteld, dat reïncarnatie is vals? 

Hebben zij je verteld nog, dat niemand kan 

worden gered door de goede dingen die ze 

doen, maar het bloed van Jezus? Jezus is de 

enige weg naar de Hemel. Hij zei: 'Ik ben de 

Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand 

komt tot de Vader dan door Mij' (Johannes 

14:6). Zaligheid is gevonden in niemand,  

maar Hem (Handelingen 4:12). Gisteren is 

verdwenen. Je hebt vandaag, maar morgen is 

niet beloofd aan iedereen. Nu is de tijd van uw 

zaligheid. Maak vrede met God vandaag, door 

Zijn Zoon, Jezus Christus. Morgen kan het te 

laat zijn! 

HOE OM JEZUS TE ONTVANGEN, 
VANDAAG 

De Bijbel zegt dat: Als je belijdt met uw mond 
dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat 
God Hem uit de dood heeft opgewekt, je zult 
worden gered (Romeinen 10:9). 

1. Toegeven dat je bent een zondaar. 

2. Wees bereid om van uw zonden af te keren. 

3. Geloven in uw hart dat Jezus voor uw 

zonden aan het kruis stierf, en opstond uit 

de dood. 

4. Buig uw hoofd en zeggen het volgende gebed 

van redding. 

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 
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