
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

A11113. 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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Almal wil 'n goeie lang lewe, maar dit is 'n 

bekende feit dat die dood kan besoek die jong, 

die ou, die rykes, die armes, 'n heilige, of 'n 

sondaar, te eniger tyd, en op enige plek. Dood 

nie iemand respekteer. Dit is die vloek wat nie 

net val op Adam, maar die hele wêreld (Romeine 

5:12).  

Na die dood, dan kom die oordeel (Hebreërs 

9:27). Wanneer 'n persoon sterf, sy familie sal 

begin om sy begrafnis beplan. Hulle sal maak 

nodige reëlings, en voorberei om sy wil te lees. 

Terwyl hierdie is gaan op, die dooie sal homself 

te vind in een van twee plekke: Paradys (die  
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rustende plek van regverdige persone, voordat 

hulle opgewek word om die ewige lewe), of 

Hades (die plek van baie lyding, waar sondaars 

is gehou voordat hulle gegooi word in die poel 

van vuur op die dag van die oordeel). Die 

sondaar in Hades is vol van spyt. Hy kan wees 

gevul met woede, omdat hy onthou diegene 

wat geweet het wat hy kon gedoen het om te 

ontsnap Hades, maar versuim om hom te 

vertel. Die regverdige persoon is in Paradys 

met die Here - 'n plek van groot vreugde. 

Die Here het was gewees getrou aan 'n 

paar gelowiges in Christus neem tot Paradys 

om te sien wat dit is soos daar. Hulle het 

almal gesê dat hulle daar aankom, en wou nie 

om terug te kom. Sommige gewees het na 

Hades baie kortliks, ook. Hulle was verheug 

dat hulle was nie daar vir lang, maar gekom  
 

terug na aarde. 

Is jy gered? Weet jy wat sal gebeur met jou 

wanneer jy sterf?  Doen jou vriende en familie 

vertel jou oor die belangrikheid van 

saligheid? Het hulle vir julle gesê dat 

reïnkarnasie is alle valse? Doen hulle laat jy 

weet dat niemand gered kan word deur die 

goeie dinge wat hulle doen nie, maar die 

Bloed van Jesus? Jesus is die enigste weg na 

die Hemel. Hy gesê: ''Ek is die Weg, die 

Waarheid en die Lewe. Niemand kom na die 

Vader behalwe deur My nie' (Johannes 14:6). 

Saligheid is gevind in niemand, maar Hom 

(Handelinge 4:12). 

Gister is verby. Jy het vandag, maar môre is 

nie belowe aan enigiemand. Nou is jou tyd van 

saligheid. Maak vrede met God vandag deur Sy 

Seun, Jesus Christus. 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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