Gijlieden moet
wederom
geboren worden.
Johannes 3:7

Gods Woorden

Jezus zeg: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat
iemand wederom geboren worde, hij kan het
Koninkrijk Gods niet zien.’ Johannes 3:3 ‘Hetgeen uit het
vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den
Geest geboren is, dat is geest.’Johannes 3:6 ‘Verwonder u
niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom
geboren worden.’ Johannes 3:7

Waarom
‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een
iegelijk naar zijn weg;’ Jesaja 53:6 ‘Er is een weg, die
iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn
wegen des doods.’ Spreuken 14:12 ‘Want zij hebben allen
gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;’ Romeinen
3:23 ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;’ Romeinen
3:10 ‘Die de zonde doet, is uit den duivel; want de
duivel zondigt van den beginne.’ 1 Johannes 3:8 ‘God
dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende,
verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich
bekeren.’ Handelingen 17:30‘Maar Ik zal u tonen, Wien gij
vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft,
ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u,
vreest Dien!’ Lukas 12:5‘Want de bezoldiging der zonde
is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige
leven, door Jezus Christus, onzen Heere.’ Romeinen 6:23
‘Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want
de toekomst des Heeren genaakt.’ Jakobus 5:8

Hoe
‘Want also 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 leven hebbe.’ Johannes 3:16‘Want Dien, Die
geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid
Gods in Hem.’ 2 Corinthiër 5:21 ‘Maar God bevestigt Zijn
liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is,
als wij nog zondaars waren.’ Romeinen 5:8 ‘Hem, Die
ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden
gewassen heeft in Zijn bloed.’ Openbaring 1:5 ‘Maar
zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij
macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk
die in Zijn Naam geloven;’ Johannes 1:12 ‘Die den Zoon
heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet
heeft, die heeft het leven niet.’ 1 Johannes 5:12‘Ik ben de
Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt
tot den Vader, dan door Mij.’ Johannes 14:6 ‘Zie, Ik sta
aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal
horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen,
en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met
Mij.’ Openbaring 3:20 ‘Ik ben de Opstanding en het
Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook
gestorven;’ Johannes 11:25 ‘Indien gij met uw mond zult
belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat
God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij
zalig worden.’ Romeinen 10:9‘Want een iegelijk, die den
Naam des Heeren zal aanroepen, (Jezus) zal zalig
worden.’ Romeinen 10:13‘Die geloofd zal hebben, en
gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal
geloofd hebben, zal verdoemd worden.’ Markus 16:16

‘Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het
de dag der zaligheid!’ 2 Corinthiër 6:2‘Kiest u heden, wien
gij dienen zult;’ Jozua 24:15 ‘Indien gijlieden in Mijn
woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En
zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u
vrijmaken.’ Johannes 8:31,32

Wat is wedergeboren
‘Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur
dopen.’ Mattheüs 3:11 ‘En Hij zal u een anderen Trooster
geven, opdat Hij bij u blijve in der
eeuwigheid;‘Namelijk den Geest der waarheid,’
Johannes 14:16,17 ‘Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de
werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden,
maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes;’ Titus 3:5 ‘Een iegelijk, die uit God geboren
is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in
hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God
geboren.’ 1 Johannes 3:9 ‘Zo dan, indien iemand in
Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.’ 2
Corinthiër 5:17 ‘Gij, die wedergeboren zijt, niet uit
vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het
levende en eeuwig blijvende Woord van God.’ 1 Petrus
1:23 ‘Gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar
gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere
Jezus, en door den Geest onzes Gods;’ 1 Corinthiër 6:11
‘Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven
zijn, en welker zonden bedekt zijn;’ Romeinen 4:7

‘HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem
zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.’
Deuteronomium 4:29

De Heer zegt
‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de
wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar
opdat de wereld door Hem zou behouden worden.’
Johannes 3:17 ‘En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood
des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren,
en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’ Johannes
6:35 ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in
de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des
levens hebben.’ Johannes 8:12
‘Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware
aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en
waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die
Hem alzo aanbidden.’ Johannes 4:23 (Niet in de
religieuze leugens.)
‘Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den
raad der goddelozen, noch staat op den weg der
zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;’
Psalmen 1:1,

‘Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal
ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar
doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.’
Mattheüs 7:21

‘En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet
hetgeen Ik zeg?’ Luke 6:46

‘Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel
uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw
kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als
uzelven.’ Lukas 10:27
‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en
den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in
hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren
van de wereld.’ Jakobus 1:27
‘God is geopenbaard in het vlees,’ Timotheüs 3:16 (Jezus,
vergevende zonde door zijn bloed aan het Kruis.)
‘Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met
ons.’ Mattheüs 1:23
‘De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle
woord, dat door den mond Gods uitgaat.’ Mattheüs 4:4
(De Koning Jakobus Bijbel)
‘Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een
naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.’ Markus 10:25
‘Van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen
gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap
geven in den dag des oordeels.’ Mattheüs 12:36
‘Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is
het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van
Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben,
en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.’ Johannes 14:21
‘Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der
waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid
gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn
vergolden worden;’ Romeinen 2:8

‘En de HEERE God had den mens geformeerd uit het
stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den
adem des levens; alzo werd de mens tot een levende
ziel.’ Genesis 2:7 (God gemaakt op dag 6, een dag van
vierentwintig uur. De aarde is 6 duizend jaar oud.)
Mannen maken leugens.
‘Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met
ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want
het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden
ware.’ 1 Corinthiërs 11:5 (Draag een hoed of andere bedekking)
‘Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het
is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen
onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.’ 1 Corinthiërs 14:34
‘Want er zullen valse christussen, en valse profeten
opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te
verleiden, indien het mogelijk ware, ook de
uitverkorenen.’ Markus 13:22 (Mohammed, paus en
anderen hebben visies en leugens.)
‘Zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren,
die heeft alrede overspel in zijn hart met haar
gedaan.’ Mattheüs 5:28
‘Wanneer ook een man bij een manspersoon zal
gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij
hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk
gedood worden; hun bloed is op hen!’ Leviticus 20:13 ‘De
goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle
godvergetende heidenen.’Psalmen 9:17
‘Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die

doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar
man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die
doet overspel.’ Markus 10:11,12
‘Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en
een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al
wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel.’
Deuteronomium 22:5 (Vrouwen rokken, mannen broek)
‘Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de
Vader, het Woord (Jezus) en de Heilige Geest; en
deze Drie zijn Een.’ 1 Johannes 5:7 (Dit ontbreekt in alle valse bijbels.)
‘Gij zult niet doodslaan.’ Exodus 20:13 Het zesde gebod
(Vrouwen doden miljoenen hun baby's, en de
demonen verheugen.)‘Laat u met God verzoenen.’2 Corinthiërs 5:20
‘Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw
vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in
u maken; Ik ben de HEERE!’ Leviticus 19:28 (Geen Tattoos)
‘Er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die
onder de mensen gegeven is, door Welken wij
moeten zalig worden.’ Handelingen 4:12 (Jezus, niet
Maria, Boeddha, Mohammed of anderen.)
‘Gij zult geen andere goden (of Godin) voor Mijn
aangezicht hebben.’ Exodus 20:3 Eerste Gebod (De
katholieke kerk aanbidt Mary. Moslims aanbidden
Mohammed Antichrist Gruwelen)
‘Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem
alleen dienen.’ Lukas 4:8 (U dient niet Mary, Boeddha,
Mohammed, pausen, of het heiligen.)‘Opdat gij u niet

verderft, en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van
enig beeld, de gedaante van man of vrouw,’ Deut 4:16
‘Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en
der mensen, de Mens Christus Jezus;’ 1 Timotheüs 2:5
(Niet Maria, Boeddha, Mohammed, pausen, heiligen
of anderen.)
‘En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van
woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij
door hun veelheid van woorden zullen verhoord
worden.’ Mattheüs 6:7
‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te
sterven, en daarna het oordeel;’ Hebreeën 9:27 (Hemel of
Hel geen vagevuur in tussen. God verandert nooit zijn geest.)
‘En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde;
want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen
is.’ Mattheüs 23:9 (Niet een priester)
‘Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen
komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen verleiden.’ Matthew 24:4,5
(Priester worden gewijd Andere Christus.)
‘Dewijl wij dan een groten Hogepriester... Jezus, den
Zoon van God,’ ‘Omdat Hij in der eeuwigheid blijft,
heeft een onvergankelijk Priesterschap.’ Hebreeën 4:14,7:24
(Alle andere priesters zijn bedriegers.)
‘Zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw
dienaar; En zo wie onder u zal willen de eerste zijn,
die zij uw dienstknecht.’ Mattheüs 20:26,27 (Paus beweert
heerser van de aarde, de Koning der Koningen en

Heer der heren [Gods Titels], net als Satan, de
Antichrist.) Lukas 4:5-8, Openbaring 19:16
‘Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die
geboden zijn der mensen;’ Markus 7:7 (Katholieken,
orthodoxen, boeddhisten, hindoes, moslims en anderen)
‘Wacht u van de Schriftgeleerden (Religieuze
leiders), die daar willen wandelen in lange klederen,
en beminnen de groetingen op de markten (Vader),
en de voorgestoelten in de synagogen (Tempels,
kerken, moskee), en de vooraanzittingen in de
maaltijden; Die der weduwen huizen opeten, en
onder een schijn lange gebeden doen; dezen zullen
zwaarder oordeel ontvangen.’ Lukas 20:46,47
‘Want Christus heeft ook eens voor de zonden
geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen,’
1 Petrus 3:18 ‘In welken wil wij geheiligd zijn, door de
offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal
geschied.’ Hebreeën 10:10 (Katholieke priester beweert
Jezus offeren op het altaar elke massa, het draaien
van het brood in zijn vlees en de wijn in zijn bloed.
Het onderwijzen van de mensen die ze Jezus slikken.
Het is een gruwel.)
‘Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich
buigen, en alle tong zal God belijden.’ Romeinen 14:11
(Niet Mary, Mohammed of Boeddha of
priesters)‘Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig
maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij
altijd leeft om voor hen te bidden.’ Hebreeën 7:25
‘Simon Petrus,….. Gij zijt de Christus, de Zoon des

levenden Gods.’ ‘En Ik (Jezus) zeg u ook, dat gij zijt
Petrus, en op deze petra (Christus Zelf, God de enige
Redder) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten
der hel zullen dezelve niet overweldigen.’ Mattheüs
16:16,18 ‘Want wie is God, behalve de HEERE? En wie
is een Rotssteen, dan alleen onze God?’ Psalmen 18:31
‘Ik (Jezus) ben de Deur (Niet Priesters, Mary,
Mohammed, Boeddha, religie); indien iemand door
Mij ingaat, die zal behouden worden;’
‘De dief (Pausen, priesters, Mohammed) komt niet,
dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben
gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed
hebben.’ Johannes 10:9,10
‘Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het
Koninkrijk Gods niet zullen beerven? Dwaalt niet;
noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch
overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen
liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch
dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het
Koninkrijk Gods beerven.’ 1 Corinthiër 6:9,10 ‘En al den
leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt
van vuur en sulfer’ Openbaring 21:8
‘Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn
stem.’ Johannes 18:37 ‘En zult de waarheid verstaan, en de
waarheid zal u vrijmaken.’ ‘Indien dan de Zoon u zal
vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.’ Joh 8:32,36
‘En ik zag, dat de vrouw (Satans religieuze rijk)
dronken was van het bloed der heiligen, en van het
bloed der getuigen van Jezus.’ Openbaring 17:6 ‘Babylon,

de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.’
Openbaring 17:5 (Katholieken, moslims en anderen hebben
vervolgd, en geslacht miljoenen Bijbel Geloven Ware
Christenen en Joden over de hele aarde.)
‘Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en
ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan
zijn hand,’ ‘Die zal ook drinken uit den wijn des
toorn Gods,’ Openbaring 14:9,10
‘Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele
wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal
een mens geven, tot lossing van zijn ziel?’ Markus 8:36,37
‘Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met
verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te
stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit
te verdelgen.’‘Want Ik zal over de wereld de
boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun
ongerechtigheid;’ Jesaja 13:9,11
‘Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel,
en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en Hij zal tot
u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert
de harten, gij dubbelhartigen!’ Jakobus 4:7,8
Bekeert u, Geloof, Gehoorzaam God, laat u dopen,
lees het Woord van God, beginnen bij het Nieuwe
Testament. Bereid je voor om Thy God te ontmoeten!
Dit traktaat is ook beschikbaar in andere talen die
kunnen worden gegeven aan een drukkerij of de
elektronische post verstuurd, kostenloos. Ga naar:
BornAgain4U.NET

