
 

 
 
 
 

   

    

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
 

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 die onderwijst uit  
de Bijbel, nabijgelegen, 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 A11103. 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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Wist je dat? Elke dag wij leven 
brengt ons dichter bij het einde van 
onze tijd hier op aarde. Ook, wij  
elk hebben een eindbestemming 
wanneer wij vertrekken. Er zijn 
slechts twee mogelijke plaatsen  
een persoon zal uiteindelijk gaan  
na de dood: de Hemel, of de Hel.  
Er is grote vreugde in de Hemel 
(Openbaring 22:1-5), terwijl zielen 
zal lijden in de hel. De hel is een 
plaats waar pijn voor altijd wordt 
ervaren (Mattheüs 13:41-43). Het is 
de plaats dat is gereserveerd voor 
mensen die weigerden te bekeren, 
en stierf met hun zonden.  

U kunt alleen maar naar de 
Hemel door één Deur. Die Deur is 
Jezus Christus (Johannes 10:9). Het 
is slechts doorheen Hem dat kunnen 
wij hebben een relatie met God de 
Vader en het eeuwige leven beërven. 
Ook, het is doorheen Jezus, dat de 
prachtige beloften die God gemaakt 
aan ons, zijn vervuld (2 Korintiërs 
1:20). Alles wat hij doet voor de 
mensheid, wordt gedaan doorheen 
Zijn Zoon. Het is doorheen Jezus dat  

 
 

 

wij overvloedige zegeningen te 
ontvangen (1 Korintiërs 8:6). Wij 
ontvangen ze in Zijn Naam omdat de 
Vader houdt van degenen die liefde 
Jezus, en geloof dat Hij kwam  
uit Hem (Johannes 16:23-27). Het 
belangrijkste van alles is de belofte 
van vergeving, die alleen kan worden 
ontvangen wanneer men heeft 
overgegeven aan Jezus. Degenen die 
geloven in Hem niet zal vergaan in de 
poel van vuur, maar eeuwig leven 
(Johannes 3:16). 

Degenen die hebben ontvangen 
Jezus, zijn genoemd Zijn schapen 
(Johannes 10:26-29). Hij zowel dient 
als de Herder en de Deur voor de 
schapen - begeleiden, beveiligen, en 
het verstrekken van voor hen 
(Johannes 10:11). Een schaap dat 
heeft geen herder heeft bescherming 
niet. Het zal worden gevangen, 
aangevallen en opgegeten door wilde 
dieren. Satan, de brullende leeuw, is 
altijd op zoek voor wie om stelen van, 
doden, en vernietigen. Jezus, de Deur, 
houdt Zijn schapen veilig uit de 
brullende leeuw en de goddelozen in 

 

 

 

 

 

de wereld dat hij zal gebruiken om 
te leggen zijn dodelijke valstrikken. 

Zult u de beslissing te maken om  
Jezus als uw Heer en Redder te 
ontvangen? Het is niet zo moeilijk 
als je kan denkt om uw leven aan 
Hem te overgave. Kom naar de het 
Koninkrijk van God vandaag, te 
hebben het leven in overvloed. De 
deur staat wijd open (Johannes 
6:37). 
   

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. 
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