
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jy sal geoordeel word vir deze sondes, as jy 

skielik die wêreld te verlaat sonder oorgee jou 

lewe aan Jesus. Niemand is belowe môre 

(Jakobus 4 13-15).  

God is nie gelukkig met die sondes, en Hy 

sal hulle oordeel. Sondaars is geskei van Hom 

en dan uiteindelik gegooi word in die ewige 

poel van vuur - 'n plek waar hulle sal ly, dag en 

nag, vir ewig. Dit sal die geoordeel (Romeine 

6:23, Openbaring 20:15), maar daar is goeie  

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 

A11101. 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? Al die 

sondes wat jy ooit gepleeg sal 

nog wees op rekord met God as 

jy Jesus Christus nie ontvang 

het as jou Here en Verlosser.  

Jy sal geoordeel word vir deze sondes, as jy 

skielik die wêreld te verlaat sonder oorgee jou 

lewe aan Jesus. Niemand is belowe môre 

(Jakobus 4 13-15).  

God is nie gelukkig met die sondes, en Hy 

sal hulle oordeel. Sondaars is geskei van Hom 

en dan uiteindelik gegooi word in die ewige 

poel van vuur - 'n plek waar hulle sal ly, dag en 

nag, vir ewig. Dit sal die geoordeel (Romeine 

6:23, Openbaring 20:15), maar daar is goeie  

necesarios y se preparan para leer su 
voluntad. Mientras estos son en marcha, la 
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nuus. God wil nie om te sien iemand verlore 

gaan nie. Hy gemaak 'n manier vir jou om 

vergewe te word van jou sondes, sodat jy kan 

ontsnap 'n lewe van smart, en ontsnap 

geoordeel vir julle sondes. Die manier van 

ontsnapping is om die geskenk van verlossing 

dat Hy gegee die hele wêreld deur Sy Seun, 

Jesus Christus (Johannes 3:16). Die bloed wat 

Jesus werp op die Kruis van Golgota reinig 

allerhande sondes: afgodery, moord, hoerery, 

owerspel, diefstal, leuens, dronkenskap, 

toordery, en alle ander sondes wat jy kan dink. 

Daar is nie sonde erger as die ander in die oë 

van God. Ook, Jesus sal nie verwerp almal wat 

kom om hom om gered te word, maak nie saak 

hoeveel hulle het Hulle dink gesondig het 

(Johannes 6:37). 

Die duiwel sal probeer om jou te laat glo 

dat jy nie verdien nie God se liefde as gevolg  

van die dinge wat jy in die verlede verkeerd 

gedoen het. Moenie sy leuens nie glo nie. 

Wanneer jy ontvang Jesus Christus as jou 

Here en Verlosser, al sondes is vergewe en 

vergeet.  Jy sal nie meer skuldig wees vir julle 

sondes in die oë van God, want Jesus het 

betaal vir hulle aan die kruis. Jy sal 'n nuwe 

kreatuur wees. (2 Korinthiërs 5:17). 

Dit is so wonderlik dat God opgegee Sy 

eniggebore Seun, net vir ons om Sy oordeel te 

ontsnap. Nou, die ergste ding wat jy ooit kon 

doen aan jouself, is om te bly weg van Hom, 

omdat jy dink dat jy is te sleg om vergewe te 

word. Moenie toelaat dat die duiwel steel 'n 

ander dag van vryheid van jou, en gaan voort 

om te gee jou 'n uitnodiging om te spandeer 

die ewigheid saam met Hom in die poel van 

vuur. Maak die besluit om te bekeer van jou 

sonde, en draai jou lewe aan Jesus vandag. 

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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