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een door God gegeven identiteit. 

De Bijbel vertelt ons over de 

man, Jacob, wie begon leven door 

bedriegen mensen om te krijgen wat 

hij wilde. Hij leefden zijn leven in 

leugens en manipulatie, totdat God 

een nieuwe identiteit gaf Hem.  

De nieuwe identiteit kwam met 

overvloedige zegeningen (Genesis 

32:27-30). God wil dat je hebben een 

gezonde en gedisciplineerde geest, 

omdat hij jullie geschapen naar Zijn 

eigen beeld. Hij zal u een nieuwe 

identiteit te geven ondanks uw 

verleden. U moet echter een relatie 

met zijn Zoon, Jezus Christus hebben, 

en bekeren van uw zonden voordat dat 

kan plaatsvinden. Jezus stierf op het 

Kruis van Golgotha, te betalen voor de  
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Wat een persoon doet elke keer wordt 

een gewoonte, en gewoonten vormen 

het karakter van een persoon. Veel 

mensen willen een verandering in hun 

leven. Ze willen niet geassocieerd te 

worden met het karakter dat ze zijn 

geweest bekend voor, door de jaren. 

Ze niet wensen om te worden 

herinnerd als een dronkaard, een 

druggebruiker, een leugenaar, een dief, 

een moordenaar, of een echtbreker, 

bijvoorbeeld. U kunt zijn een van hen. 

Om te hebben diepe spijt over een fout 

die je gemaakt is goed, maar de 

kansen dat je zal dezelfde fout 

opnieuw te maken zijn hoog, omdat je 

oude natuur nog steeds bestaat. Het zal 

blijven te bestaan totdat uw zonden 

zijn volledig weggespoeld, en je hebt  
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Overgave aan Jezus vandaag, om 

leven voor het doel waarvoor u 

werden gemaakt. 

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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zonden van de mensheid. Het Bloed 

dat Hij op het Kruis vergieten 

reinigtons van alle zonden. 

Morele voortreffelijkheid kan niet 

worden bereikt door menselijke 

kracht. Het is gebouwd in het leven 

van een persoon door de Heilige 

Geest. Ledereen die komt tot Jezus zal 

een nieuwe persoon worden. De oude 

leven ze leefden zal niet meer bestaan, 

en een nieuwe leven zal beginnen (2 

Korintiërs 5:17). Zodra je voeren in 

een relatie met Jezus Christus, de 

Heilige Geest komt te leven in je, en 

verandert je in een nieuw persoon.  

U bent niet op aarde door ongeluk. 

Je werd door God gemaakt voor een 

speciaal doel. De ware definitie van 

wie je bent is wie God zegt dat je bent. 
4 

 
 

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. 
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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 

A11110. Wij zullen sturen u gratis 

literatuur die u zal helpen groeien als 

een nieuwe Christen. Welkom in Gods 

familie!  
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