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Het Scrift citeren van Groot Nieuws Bijbel.
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God houdt van u en Hij kan
het bewijzen!

Waarom zou u Jezus in uw
leven nu niet vragen en Zijn
vergeving ontvangen?

“Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond, door
Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven
toen wij nog schuldig waren” (Romeinen 5:8).
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Lees de Bijbel. Bid. Sluit u zich aan bij een christelijke gemeente die leert dat
Jesus de enige weg naar God is.

“Hoor, Ik sta op de deur te kloppen. Als iemand Mij
hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem
binnenkomen. Dan zullen wij samen eten – hij
met Mij, en Ik met hem” (Openbaring 3:20).
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2 Maar de meeste mensen hebben
God of nagelaten of verworpen.
Hebt u?

Maak maar open
en lees, a.u.b.

“De gaanse dag breidde Ik Mijn armen uit naar een
opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen
wandelde op een weg, die niet goed is” (Jesaja 65:2).
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Het God verwerpen is een
zonde. Gods wet wijst ons hoe
zondevol wij zijn.

Gods wet is gelijk aan
een spiegel. Het wijst
ons wat wij echt zijn.

4 U kunt noch kiezen om over te

steken naar God en vergeven
te worden.

“Hoewel ik zonder de wet nooit geweten zou hebben
wat zonde is” (Romeinen 7:7).

God zegt: Het leven en de dood stel Ik u voor. Kies
dan het leven (Deuteronomium 30:19).
“De goddeloza verlate zijn gedachten en de
ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot
de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen…want
Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:7).

5 De enige weg naar vergeving en

6

het oversteken naar God is door
Zijn Zoon Jezus.

“Want er is één God en ook één middelaar tussen
God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich
gegeven heeft tot een losprijs voor allen…”
(Timoteüs 2:5,6).

Vandaag kan Gods geschenk
van vergeving en eeuwig leven van
u worden.

“[Jezus] kwam tot het Zijne, en de zijnen hebben Hem
niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven”
(Johannes 1:11,12).
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