
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

As hierdie pamflet jou geseën het, asseblief 

deel dit met iemand anders. 
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twee maklike stappe om te neem,hierdie 
kosbare geskenk te ontvang: 
 

Stap 1: Verstaan dat jy nodig die 
geskenk van die ewige lewe 
 

Die Waarheid oor Sonde - Sonde is 
enigiets wat God ongelukkig maak, en 
die betaling vir dit is geestelike  
dood ('n tydperk van skeiding van 
Hom). Die geestelike dood van Adam 
is oorgedra aan die hele wêreld 
(Romeine 5:12). As gevolg hiervan, 
was ons almal sondaars gebore, en sal 
voortgaan om te sondig en gesig die 
oordeel van God, totdat ons is gered. 
Alle sondaars is van God geskei. Hulle 
sal gegooi word in die poel van vuur  
op die dag van die oordeel, waar  
hulle sal ly, dag en nag, vir ewig 
(Openbaring 20:15). Die enigste manier 
om met God te versoen en ontsnap Sy 
oordeel, is om weer gebore word.  
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God het die wêreld die grootste 
geskenk van alle - die geskenk van die 
ewige lewe. Hy het dit aan ons deur Sy 
Seun, Jesus Christus sodat ons gered 
kan word van die straf wat ons verdien 
het vir ons sondes, en nie spandeer die 
ewigheid in die poel van vuur 
(Johannes 3:16, Romeine 6:23). As jy 
nog nie Jesus ontvang as jou Here en 
Verlosser, jy nodig om te verstaan dat 
elke van ons het 'n finale bestemming 
wanneer ons vertrek die aarde. Die 
finale bestemming is óf Hemel of Hel. 
Hemel is 'n plek van die ewige 
vreugde, terwyl die hel is beskryf in die 
Bybel as 'n plek van baie lyding, waar 
daar vir ewig sal geween wees 
(Mattheus 13:41-42). Die enigste 
manier om te ontsnap besteding 
ewigheid in die hel, is om die geskenk 
van die ewige lewe wat aan u 
aangebied gratis te ontvang. Daar is net 
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Jesus gesê: “Dít verseker Ek jou: as 
iemand nie opnuut gebore word nie, is dit 
onmoontlik vir hom om die Koninkryk 
van God te sien.”~ Johannes 3:3 
 

Daar is die fisiese geboorte en  
die geestelike geboorte. Die woord 
'Wedergebore' middel, om gebore te 
word in die Gees - om gebore te word 
'n tweede keer. Dit is nie dieselfde as 
om te fisies gebore word (in die vlees). 
 

Verstaan dat Jesus Christus is Here 

is en Verlosser - Jy is nie in staat om 
'n volmaakte God behaag deur jou eie 
krag en goedheid. Hy sy eniggebore 
Seun, Jesus Christus, gestuur as 'n 
geskenk aan jou. Jesus aan die Kruis 
gesterf om te betaal vir jou sondes en 
opgestaan het uit die dood, sodat jy sal 
nie wees geoordeel vir julle sondes, en 
gestraf wees. Dit is slegs deur Hom 
dat 'n persoon kan ontsnap om gestraf 
te word vir sondes. 
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Want God só lief die wêreld: dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen 
wat in Hom glo, nie verlore mag gaan 
nie, maar die ewige lewe kan hê. ~ 
Johannes 3:16 
 

Erken dat jy 'n sondaar is, en bereid 
wees om te draai van julle sondes - 
Om aanvaar Jesus Christus as jou 
Here en Verlosser, moet jy eerste 
erken dat jy 'n sondaar is, en dat jy 
'jouself nie kan red of enigiets doen om 
God tevrede te stel. Nie eens die goeie 
dinge wat jy doen kan maak jou 
regverdig in Sy oë. Dit is belangrik om 
te glo dat Jesus die prys betaal vir julle 
sondes aan die Kruis.  
 

Stap 2: Bely Jesus as jou Here en 
Verlosser 
 

Dit kos niks om gered te word, 
vriend! Jy kan nooit doen enigiets wat 
goed genoeg is om redding te 
verdien nie. Dit is ontvang slegs deur 
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genade, deur die geloof (Efesiërs 2:8). 
Die Bybel sê dat jy sal 'gered word as 
jy bely met jou maand dat Jesus die 
Here, en met jou hart glo dat God die 
Vader Hom uit die dood opgewek 
(Romeine 10:9-10). Sê die volgende 
Gebed van Redding uit die diepte van 
jou hart om Hom te ontvang. 
 

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 sal 'n kind van die Allerhoogste God wees 
as jy hierdie stappe volg (Johannes 1:12- 
13). Jy sal geregtig wees om 'n aandeel 
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in die erfdeel van die heiliges in die 
koninkryk van die lig het. Jy sal 'n 
koninklike priester wees gekoop met 'n 
prys, en verseël deur die Heilige Gees. 

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 
A11112. 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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