Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore
Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Joh. 3:16

1. Nooi JESUS CHRISTUS in jou hart.
Die Bybel in Johannes 1:12 sê: Maar aan almal wat Hom
geglo het en Hom aangeneem het, het Hy die reg gegee
om kinders van God te word. Lees ook Openbaring 3:20
2. Hy vergewe jou van alle sonde en foute.
1 Joh. 1: 9. As ons ons sondes bely, is Hy getrou en
regverdig en vergewe ons ons sondes en reinig ons van
alle ongeregtigheid
3. Lees die Bybel. Dit is God se Woord wat ons laat
groei.
2 Tim3:16. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig
tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot
onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van
God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
toegerus. Lees ook Efesiers 5:26; Titus 3: 5.
Buddha se laaste woorde op sy doodsbed was: Ek het
dit nie gemaak nie!

As jy vannag
sou sterf, is
jy seker jy
gaan Hemel
toe?

JESUS het gesê: Hy wat in My glo, sal lewe, al sterf hy.
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Hel is ‘n werklikheid,
maar God in JESUS
CHRISTUS het gekom
om ons daarvan te
red.

Jy kan JESUS
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vandag leer ken
& vrede hê dat
jy lewe deur
Hom sal hê na
die dood:
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