
“Yn Wa't [Jezus Kristus] wy hawwe de ferlossing 
troch Syn bloed, de ferjouwing fan de sûnden, 
nei de rykdom fan Syn genede”.

“Want út genade binne jimme behâlden, troch it 
leauwe, en dat net út jimme, it is Gods jefte; net 
út 'e wurken, dat sadwaande gjinien romje sil.”

Foar mear ynformaasje oer it Evangeelje fan de 
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Hel of himel?
gjin wei foar ús wie om ta God te kommen, seit de 
Bibel yn Romeinen 5:8 dat God sa folle fan ús 
hâldt dat Hy Syn Soan joech om foar ús sûnden te 
stjerren: Mar God bewiist Syn leafde ta ús, dat 
Kristus foar ús stoarn is, doe't wy noch 
sûnders wienen. 

Dus Kristus naam de straf op Him dy't wy 
foar de sûnde fertsjinnen en stoar yn ús plak. 
Trije dagen letter ferriisde Kristus om te bewizen 
dat sûnde en dea oerwûn wienen en dat Syn 
claims God te wêzen wier binne. Romeinen 
10:9 fertelt jo dat jo rêden wurde kinne troch it 
leauwe yn Kristus: want asto mei de mûle 
beliidst: Jezus is de Hear, en mei it herte 
leaust dat God Him út 'e deaden opwekke 

hat, dan silsto behâlden (kompleet yn Kristus) 
wurde. Dus der is neat belangriker as jo need 
om yn it folbrochte wurk fan Jezus Kristus te 
leauwen. Wêrom bidde jo no net en fertelle jo 
God dat jo Syn Soan fertrouwe?

Foarbyldgebed: Leave God, ik wit dat ik in 
sûnder bin. Ik wit dat myn sûnde fertsjinnet straft 
te wurden mei de ivige dea. Mar ik leau dat Kristus 
foar my stoarn is en opstean is út it grêf. Ik fertrou 
Jezus Kristus allinnich as myn Rêder. Tank jo foar 
de ferjouwing en foar it ivige libben dat ik no haw 
yn de namme fan Jezus Kristus, amen.

As jo juster stoarn wiene, wêr soene jo no 
wêze? As dit de himel is, wêrom? De Bibel seit yn 
Romeinen 3:23 dat wy allegearre sûnders binne: 
Want allegearre hawwe sûndige en komme 
tekoart oan de hearlikheid fan God. Dat betsjut 
dat wy allegearre tekoart komme oan Gods nivo 
fan folsleinens. Yn tinken, wurd of died, komme 
wy tekoart. Yn Romeinen 6:23 seit de Bibel dat 
de straf op de sûnde de hel is, de ivige skieding 
fan God: Want it lean fan de sûnde is de dea. 
Dat betsjut dat wy it fertsjinje om dea te gean en 
foar altyd fan God skieden te wêzen. Omdat der 
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(sjoch efterkant). 
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