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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 A11102. 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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Wat doen je vertrouwen in, om 
naar de Hemel te gaan? 

De grootste fout die je kunt maken in het leven is 
om jezelf te ontkennen Gods vrije geschenk van 
de verlossing door Jezus Christus, en kiezen om 
te worden een goed persoon in uw ogen, door 
Hem te worden aanvaard. Het is onmogelijk om 
iets dat God behaagt doen en maken het naar de 
hemel als u nog niet Jezus ontvangen als uw  
Heer en Redder (Johannes 14:6). Om te gaan 
naar kerk, om te geven aan de armen, om te 
ondersteunen charitatieve organisaties, en om 
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te tonen vriendelijkheid om onze medemensen 
zijn moreel goed, maar deze alleen zal niet 
maken ons rechtvaardig in de ogen van God. 
Wij zijn rechtvaardig door gemaakt Zijn Zoon, 
Jezus Christus. Een relatie met Hem is het 
enige Geldige Ticket naar de Hemel. De Bijbel 
zegt dat, de geestelijke dood van Adam werd 
doorgegeven aan de hele wereld (Romeinen 
5:12). Dit betekent dat alle mensen zijn 
geestelijk dood geboren. Wij zijn allemaal 
geboren zondaars. Alleen degenen die volgen 
naar gerechtigheid zijn goed in de ogen van 
God. Zij vroegen om vergeving van hun 
zonden door het ontvangen van Jezus, en 
besloten om heilig te leven, om Hem te 
behagen. Jezus Christus betaalde de prijs voor 
de zonden van de wereld toen Hij stierf aan 
het Kruis van Golgotha. Dit betekent dat alle 
uw zonden zijn vergeven wanneer u ontvangen 
Hem als uw Heer en Redder. Dan zal je het 
dan te maken naar de hemel, zo lang als je Hem 

te gehoorzamen voor de rest van uw leven. 
Als je niet je leven aan Jezus geven en 

blijven goede dingen te doen, je bent nog 
steeds onrechtvaardig in de ogen van God. Je 
zal altijd een zondaar zijn omdat je weigerde 
om hebben uw zonden gewassen weg door het 
bloed van Jezus. U zal voor God staan in het 
oordeel voor al uw zonden. Ook, Afwijzing van 
de geschenk van verlossing aangeboden aan 
ons doorheen Jezus is ongehoorzaamheid aan 
God, op zichzelf (Johannes 3:36). Echter, er is 
goed nieuws! God wil niet dat iemand om te 
staan in oordeel van hun zonden en vergaan in 
de poel van vuur (Johannes 3:16, 2 Petrus 
3:9). Hij wacht op u om zijn geschenk te 
accepteren. Hij wil ook u rijkelijk zegenen, hier 
op aarde, zodat je kan beginnen te leven voor 
het doel waarvoor u werd gemaakt. Afkeren 
van alle wat je vasthouden aan in de hoop dat 
u zal gaan naar de hemel, en krijgen het Geldig 
Ticket 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, 

en ver weg van U vanwege mijn zonden. 
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