Alsjeblieft doe het nu, voordat het te laat is!
Als je het Evangelie van Jezus Christus gelooft met
heel je hart, ontvang Hem dan door geloof en
beroep je op Zijn naam. Alsjeblieft doe het nu,
voordat het te laat is! “En zo iemand niet gevonden
werd geschreven in het boek des levens, die werd
geworpen in den poel des vuurs.” Openbaring 20:15
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WEET JE
100% ZEKER
Dat Je Naar De Hemel
Gaat Als Je Sterft?

De Bijbel is GODS WOORD:
GOD ZEGT: dat we allemaal een afspraak met de
dood hebben. “En gelijk het den mensen gezet is,
eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;”
Hebreeën 9:27 Er is niets belangrijkers dan je voor
te bereiden om God te ontmoeten! Kan iemand
100% zeker zijn, dat hij naar de Hemel gaat?
GOD ZEGT: dat je dat zeker kunt weten! “Deze
dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den
Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij
het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den
Naam des Zoons van God.“ 1Johannes 5:13 Veel
mensen geloven dat als ze een goed mens zijn ze
naar de Hemel zullen gaan.
GOD ZEGT: er is niemand die goed is. “Gelijk
geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet
een; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot
een toe; Want zij hebben allen gezondigd, en derven
de heerlijkheid Gods;” Romeinen 3:10, 12b, 23
GOD ZEGT: dat er een straf betaald moet worden
voor zonde. “Want de bezoldiging (bestraffing) der
zonde is de dood,…” Romeinen 6:23 Jezus
Christus is voor ons gestorven, zodat we niet naar
de Hel hoeven te gaan. “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 leven
hebbe.” Johannes 3:16

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat
Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars
waren.” Romeinen 5:8 Jezus heeft zijn kostbaar
bloed vergoten om onze zonden weg te wassen. “In
denwelken wij de verlossing hebben door Zijn
bloed, namelijk de vergeving der zonden;”
Kolossenzen 1:14 Drie dagen nadat zij zijn lichaam in
het graf hadden gelegd herrees Jezus uit de dood.
GOD ZEGT: dat we niet alleen met ons verstand
moeten geloven, maar met heel ons hart. “Namelijk,
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
GOD ZEGT: je moet je bekeren! “Ik zeg u: Neen zij;
maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen
desgelijks vergaan.” Lukas 13:3 Dat betekent dat je
spijt moet hebben van je zonden en je hart moet
afkeren van de zonde naar de Here Jezus en Hem
moet ontvangen als je persoonlijke Redder en
Heiland. “Want de droefheid naar God werkt een
onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de
droefheid der wereld werkt den dood.” 2 Korinthiërs
7:10 “Maar zovelen Hem aangenomen hebben,
dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”
Johannes 1:12
GOD ZEGT: dat iedereen behouden/gered kan worden
gered. “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren
zal aanroepen, zal zalig worden.” Romeinen 10:13

