
 

 
 
 
 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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, nabijgelegen, 

dat onderwijst uit de Bijbel, 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 A11107. 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. God kan ervoor kiezen om terug te 

bellen het goede, het kwade, de rijken, de 

armen, de jonge en de oude op elk moment. 

Niemand zal hier altijd, en we hebben elk een 

plek om te gaan als we vertrekken. Enkele 

jaren geleden, een broer vertelde ons in kerk 

dat zijn vrouw deelde het Evangelie met een 

vriend aan de telefoon, en overleed in haar 

slaap te worden zijn met de Heer, diezelfde 

dag. Mensen hebben wakker geworden om 

gaan naar hun normale dagelijkse activiteiten, 

maar maakte het niet terug naar huis. Zeker, 
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hadden ze wilden een goede lange levensduur, 

maar de waarheid is dat ze niet meer bij ons. 

Hoe en wanneer deze zielen verliet ons zijn 

niet zo belangrijk als waar ze nu zijn. Terwijl 

sommigen van hen leefde elke dag van hun 

leven alsof het werd hun laatste dag, anderen 

werden niet voorbereid op de dood. 

En jij? Bent u bereid? Heeft u een relatie 

met Jezus Christus? Hoe denk je dat het zal 

alle eindigen voor u? Waar u eeuwigheid zult 

doorbrengen? Hemel en hel zijn echt, vriend! 

De hemel is een plaats van eeuwige vreugde 

(Johannes 3:16, Openbaring 22:1-5), terwijl de 

hel is een plaats van eeuwige verdriet.  

Er zal zo veel lijden en huilen in deze plek  

voor altijd (Mattheüs 13:41-43, Openbaring 

20:15). God heeft opgebeld sommige gelovigen 

voor een korte tijd, voor hen om te zien wat  

Paradijs en Hades zijn als. Ze hebben kom terug 

naar de aarde om te praten over wat ze daar zag. 

Jezus zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven Niemand komt tot de Vader dan door 

Mij" (Johannes 14:6). Dit betekent dat een 

persoon is gescheiden van God en zal eeuwig in 

de hel, als ze niet een relatie met Hem en sterven 

in die staat. We zullen allemaal sterven op een 

dag. Na de dood, zal er oordeel (Hebreeën 9:27). 

Er zullen niet meer kansen voor verlossing. Om 

te sterven zonder Jezus zou het ergste ding wat 

je ooit zou doen om jezelf. Maak de beslissing 

om hem te ontvangen als uw Heer en Redder,  

en dan beginnen heilig te leven. Het is niet zo 

moeilijk als je mogen denkt, om uw leven  

aan Hem te overgave. Houd niet uitstellen  

uw dag des heils. Maak dat levensveranderende 

beslissing vandaag. Morgen kan het te laat zijn! 

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. 

Lieve God, Ik bekennen dat ik ben een zondaar, 
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