HET WOORD VAN DE WAARHEID RECHT SNIJDEND
Voor meer informatie over het Evangelie
van de Genade van God, kunt
u contact opnemen met:
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Creyentes Bíblicos de la Gracia
Grace Bible Believers

2 TIMOTHEÜS 2:15

EFEZIËRS 1:7
“in Wie [Jezus Christus] wij de verlossing
hebben door Zijn bloed, de vergeving van de
zonden, naar de rijkdom van Zijn genade”.

www.badnewsgoodnews.net
info@badnewsgoodnews.net

GELOOF ALLEEN

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

EFEZIËRS 2:8,9
“Want uit genade bent u behouden, door geloof;
en dat niet uit u is, het is de gave van God; niet
op grond van werken, opdat niemand roemt.”

Hel of hemel?
Als u gisteren was gestorven, waar zou u nu
zijn? Als dit de hemel is, waarom? De Bijbel zegt
in Romeinen 3:23 dat wij allen zondaars zijn:
Want allen hebben gezondigd en komen te
kort aan de heerlijkheid van God. Dit betekent
dat wij allen te kort komen aan God's niveau van
volmaaktheid. In gedachte, woord of daad,
komen wij te kort. In Romeinen 6:23 zegt de
Bijbel dat de straf op de zonde de hel is, de
eeuwige scheiding van God: Want het loon van
de zonde is dood. Dit betekent dat wij het
verdienen om dood te gaan en voor altijd van God

gescheiden te zijn. Omdat er geen weg voor ons
was om tot God te komen, zegt de Bijbel in
Romeinen 5:8 dat God zo veel van ons houdt dat
Hij Zijn Zoon gaf om voor onze zonden te sterven:
Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons, dat
Christus voor ons gestorven is toen wij nog
zondaars waren.
Dus Christus nam de straf op Zich die wij voor
de zonde verdienden en stierf in onze plaats. Drie
dagen later verrees Christus om te bewijzen dat
zonde en dood waren overwonnen en dat Zijn
claims God te zijn waar zijn. Romeinen 10:9
vertelt u dat u gered kunt worden door geloof in
Christus: dat, als u met uw mond Jezus als Heer
zult belijden en met uw hart geloven dat God

Hem uit de doden heeft opgewekt, u gered
(compleet in Christus) zult worden. Dus er is
niets belangrijker dan uw nood om in het volbrachte
werk van Jezus Christus te geloven. Waarom bidt u
nu niet en vertelt u God dat u Zijn Zoon vertrouwt?
Voorbeeldgebed: Lieve God, ik weet dat ik een
zondaar ben. Ik weet dat mijn zonde verdient te
worden gestraft met de eeuwige dood. Maar ik
geloof dat Christus voor mij is gestorven en is
opgestaan uit het graf. Ik vertrouw Jezus Christus
alleen als mijn Redder. Dank u voor de vergeving
en het eeuwige leven dat ik nu heb in de naam van
Jezus Christus, amen.
Contacteer ons voor meer informatie
(zie achterzijde).

