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HET SLECHTE NIEUWS.
U bent een zondaar...u heeft Gods Woord erop. “Gelijk
geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;”
(Rom 3:10). “Want zij hebben allen gezondigd, en derven
de heerlijkheid Gods;” (Rom 3:23).
U zal sterven en in den poel des vuurs geworpen worden
vanwege uw eigen zonden...u heeft Gods Woord erop.
“Want de bezoldiging der zonde is de dood;” (Rom
6:23a). “En de dood en de hel werden geworpen in den
poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet
gevonden werd geschreven in het boek des levens, die
werd geworpen in den poel des vuurs”. (Openb
20:14-15).
U kunt u zelf niet redden of u zelf daarmee helpen...u heeft
Gods Woord erop. “Niet uit de werken, opdat niemand
roeme”. (Efez 2:9). “Doch wij allen zijn alseen onreine,
en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk
kleed;” (Jes 64:6a). “Zo is het dan niet desgenen die wil,
noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods”.
(Rom 9:16).
HET GOEDE NIEUWS.
God wil niet dat u verloren gaat...u heeft er Zijn Woord op.
“De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat
traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet
willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot
bekering komen”. (2 Petr 3:9). “Welke wil, dat alle
mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen”.
(1 Tim 2:4).
God heeft de enige weg bereid om u van de hel te redden...u
heeft er Zijn Woord op. “Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve

hebbe”. (Joh 3:16). “Dit is een getrouw woord en alle
aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld
gekomen is om de zondaren zalig te maken,” (1 Tim
1:15a). “En de zaligheid is in geen ander; want er is ook
onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen
gegeven is, door welken wij moeten zalig worden”. (Hand
4:12).
God redt u voor eeuwig als u op Jezus Christus
vertrouwt...u heeft er Zijn Woord op. “maar de genadegift
Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onzen
Heere”. (Rom 6:23b). “En dit is de getuigenis, namelijk
dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve
leven is in Zijn Zoon”. (1 Joh 5:11). “En Ik geef hun het
eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der
eeuwigheid,” (Joh 10:28a).
HET IS UW BESLISSING.
Umoet zich van “uw weg” bekeren en “Jezus Christus
volkomen vertrouwen” om gered te worden...u heeft Gods
Woord erop. “De goddeloze verlate zijn weg, en de
ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot
den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen
God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk”. (Jes 55:7). “En
zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult
zalig worden,” (Hand 16:31a). “Doch dengene die niet
werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
rechtvaardigheid”. (Rom 4:5). “Jezus zeide tot hem: Ik
ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt
tot den Vader dan door Mij”. (Joh 14:6). De Bijbel zegt
dat God niet kan liegen, Titus 1:2. Wilt u God niet op Zin
Woord nemen, en Jezus Christus vragen om u te redden?

WILT U JEZUS VERTROUWEN?
Jezus, ik weet nu dat ik een zondaar ben, op weg naar de
hel, en U als mijn Redder nodig heb. Ik vertrouw niet
meer op mijzelf, mijn kerk, mijn geloof, of iemand anders
die mij kan redden, of mij daarmee kan helpen. Nu
vertrouw ik geheel op u als mijn redder, om voor mijn
zonden te betalen en mij uit de hel te houden. Dank U
Heere Jezus.
Vergeet niet, dat uw redding niet afhangt van uw
gevoelens of emotionele gebeurtenissen. Het komt door
uw geloof in wat God in Zijn Woord belooft heeft. “Want
een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal
zalig worden”. (Rom 10:13).
Als u Jezus Christus verwerpt...heeft u er Gods Woord
ook op! “maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld,
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den
eniggeboren Zone Gods”. (Joh 3:18b).
A.U.B. Stuur dit tractaat aan ons terug nadat u het
gelezen hebt en laat ons weten, als u besloten hebt om
Jezus Christus te vertrouwen als uw Redder.
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