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voor je jouw leven over te geven aan 
Jezus. Als je dat doet, zal de Heilige 
Geest beginnen om te wonen binnen 
jou. Je doet niet hebben de kracht  
om stoppen het plegen van zonden 
zonder Hem. Degenen die hebben 
ontvangen Jezus Christus soms 
plegen zonden wanneer ze niet 
gehoorzamen de Heilige Geest; maar 
ze zijn vergeven wanneer ze hun 
zonden bekennen en stappen nemen 
om zich te bekeren. God vergeeft hen 
omdat Hij is rijk aan barmhartigheid, 
en ze hebben de gerechtigheid van 
Jezus Christus. Een persoon die niet 
heeft ontvangen Jezus Christus zal 
niet hebben dit voorrecht. Verder, als 
een persoon wie is in Christus blijft in 
zonde te leven, God zal hem zetten, 
recht.  God kastijdt de persoon als 
een vader zou, zodat hij zal niet 
eindigen in de hel (Hebreeën 12:6). 
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God gaf ons de vrijheid om onze 
eigen keuzes te maken, maar ook ons 
gewaarschuwd voor de gevolgen van 
de zonde - net zoals Hij waarschuwde 
Adam en Eva, wanneer Hij vertelde 
hen, niet te eten van de boom der 
kennis van goed en kwaad (Genesis   
2:16-17). Laat ons kijken naar een 
aantal van de gevolgen van de vrijheid 
die Hij gaf ons: 
 

Zal God toelaten een persoon om 
te doen wat hij wil doen, zelfs als 
het een zonde? 
 

Ja. Vergeet niet dat Hij gaf ons de 
vrijheid om maken onze eigen keuzes. 
 

Kan God stoppen een persoon van 
het plegen een zonde? 

 

Ja, Hij kan; door de Heilige Geest en 
de samenwerking van de persoon. Dit is 
een van de redenen dat is het belangrijk  
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God schiep ons in Zijn eigen beeld 
(Genesis 1:27). Dit betekent dat Hij gaf 
ons de vrijheid om onze eigen keuzes te 
maken. Als Hij ons geschapen als robots, 
wij zouden hebben geen andere keuze 
dan om lief te hebben en gehoorzamen 
Hem; maar Zijn plan op het moment van 
de schepping was niet aan dwingen ons 
(Zijn geliefde schepselen), om keuzes te 
maken dat zou tegen onze eigen wil. God 
wil oprechte liefde ontvangen uit ons. Hij 
wil dat wij  Hem te dienen op onze eigen, 
zonder gedwongen om dit te doen. 
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Wat gebeurt als een persoon kiest 
niet te worden vergeven van zijn 
zonden, door verwerpen van het 
geschenk van de verlossing? 
 

De Bijbel zegt dat het loon van de 
zonde is de dood, maar de geschenk 
van God door Jezus is het eeuwige 
leven (Romeinen 6:23). Om te kiezen 
niet te worden vergeven van je zonden 
is hetzelfde als een uitnodiging te 
aanvaarden van Satan naar de 
eeuwigheid door te brengen met hem 
in de poel van vuur. 
 

Waarom is het gevaarlijk voor een 
persoon om te blijven leven zijn 
leven zoals het is, en niet overgave 
aan Jezus Christus? 
 

Jezus is terugkomen snel. Ook, is het 
zeer belangrijk om te onthouden dat 
het morgen is niet beloofd aan 
iedereen (Jakobus 4:13-15). God kan 
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oproep terug iedereen op elk 
gewenst moment. Na de dood, dan 
komt het oordeel. Er zullen niet 
meer kansen voor verlossing, en 
zondaars zal eindigen in de hel. De 
Bijbel praat veel over de hel. Het ook 
vertelt ons dat het een plaatswaar er 
zal worden zo veel verdriet en tranen 
voor eeuwig (Mattheüs 13:42). 
Sommige gelovigen van Jezus 
hadden de kans om te worden 
meegenomen naar het Paradijs; en 
sommigen naar de Hades voor een 
korte tijd, om te zien hoe het is om 
daar te zijn. Ze hebben kom terug te 
spreken over hun ervaringen. Een 
plaats waar er is eeuwige verdriet is 
zeker niet een goede plek om te zijn. 
U kunt ontkomen gaand daarheen 
door het geven uw leven aan Jezus. 
Maak deze zeer belangrijke 
beslissing vandaag! 
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HOE OM JEZUS TE ONTVANGEN, 
VANDAAG 

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 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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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 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 A11109. Wij 
zullen sturen u gratis literatuur die u zal 
helpen groeien als een nieuwe 
Christen. Welkom in Gods familie!  
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