
Als u Christus persoonlijk hebt 

leren kennen en verder wil 

groeien in uw relatie met Hem, 

kunt u contact maken met ons 

en materiaal aanvragen dat u 

zal helpen om als Christen te 

groeien. 

Indien u vervolg bijbelstudie 

wil, kunnen wij u van dienst 

zijn.  
 

Christus kan u helpen in: 

1. Ziekte 

2. Nood 

3. Teleurstelling 

4. Depressie 

5. Financieelprobleem 

6. Studieprobleem 

7. Vijandschap 

8. Liefdeloosheid en haat 

9. Pesterij en vernedering 

10. Werkloosheid 

11. De vloek die op u rust 

12. Alles 
 

Er is hoop in Christus Jezus! 
 

 

Hebt u nog vragen, maak dan 

contact met: 
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JESUS HOUDT VAN U! 

 

Jezus houdt van u en Hij 

verlangt naar een persoonlijke 

relatie met u. Hij wilt u een 

leven geven vol blijdschap, 

vrede en geluk. 
 

Maar, het probleem is dat ieder 

mens heeft gezondigd. We zijn 

in zonde geboren. Zonde is een 

vloek, die vanaf de zonde van 

Adam en Eva op de mensheid 

rust.  

“Alle mensen hebben 

gezondigd en missen daardoor 

Gods nabijheid.” 

Romeien 3:23 
 

God heeft u gemaakt, dus Hij 

houdt verschrikkelijk veel van 

u.  

“Want God heeft de wereld zo 

lief, dat Hij Zijn enige geboren 

Zoon heeft gegeven; zodat een 

ieder die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat maar eeuwig 

leven heeft.” 

Johannes 3:16 
 

Jezus zegt in de Bijbel: 

“Ik ben gekomen om leven en 

overvloed te geven” 

Johannes 10:10 
 

In plaats van voorspoed, 

blijdschap en vrede ervaart de 

wereld juist haat, misère, 

verdriet, oorlog, hongersnood, 

ziekte en de dood. 

Waarom ervaren we Gods 

liefde niet? 

DE ZONDE STAAT EEN 

GOEDE RELATIE MET 

GOD IN DE WEG 

 

Door de zonde begrijpen we de 

plannen van God voor ons leven 

niet. De duivel geeft ons schijn 

vrede en vreugde. Dat brengt ons 

vaak in grote problemen. 
 

Christus echter wil ons een leven 

geven van overvloed. Hij wil de 

kloof die de zonde geschept heeft 

tussen God en de mens 

overbruggen. We waren als 

vrienden van God geschapen. 

Maar we volgden liever onze 

eigen weg en wilden niet 

afhankelijk van God zijn. 

Daardoor werd het contact met 

God verbroken. Die 

onverschillige houding van ons 

als mens noemt de Bijbel zonde. 

Dat maakt dat de dood, zowel 

fysiek als geestelijk, de wereld is 

binnen gedrongen.  
 

“Want het loon dat de zonde 

geeft is de dood. 

Romeinen 6:23 
 

God heeft de mens geschapen 

met een intelligentie die verder 

reikt dan welk andere schepsel 

op aarde dan ook. Toch kunnen 

wij niet vrij komem van de vloek 

die ons ten onder brengt. We 

hebben een Middelaar nodig. 

“En zonder bloedstorting 

geschiedt er geen vergeving.” 

Hebreeen 9:22. 

 



U KUNT UW RELATIE 

MET GOD HERSTELLEN 
 

De losprijs is betaald door 

Christus’ lijden en sterven aan 

het kruis. Hij heeft in onze 

plaats geleden. Het enige wat 

wij moeten doen, is ons 

bekeren. De oude zondige weg 

verlaten en de weg van 

Christus opgaan. Om dit te 

doen, moeten we berouw 

hebben van onze zonden. 

 

“Kom dan tot berouw en 

bekering.” 

Handelingen 3:19 

 

“Indien gij u bekeert, dan 

moogt gij tot Mij wederkeren.” 

Jeremia 4:1 

 

U moet Christus toelaten in uw 

leven. 
 

“Maar zovelen Hem 

aangenomen hebben, hun heeft 

Hij macht gegeven om kinderen 

Gods te worden.” 

Johannes 1:12 
 

Dit hebben wij niet verdiend. 

Het is een geschenk van God. 
 

“Door genade bent u gered; 

doordat u in Hem ging geloven. 

Dat is niet uw eigen verdienste 

maar een geschenk van God. 

Niemand zal zich er op kunnen 

beroemen het zelf gepresteerd 

te hebben.” 

Efeziers 2:8,9 

Christus wil op dit moment in uw 

leven komen, maar dat moet u zelf 

verlangen en vragen.  

Jezus zei: “Luister, Ik klop op de 

deur. Als iemand Mij hoort en de 

deur opendoet, zal Ik bij hem binnen 

komen. Dan zullen we samen eten, 

hij met Mij en Ik met hem.” 

Openbaring 3:20 
 

Er zijn twee manieren van leven. 

 

                                Iemand die                

                                zijn leven  

                              zelf bestuurt. 

                              

Het IK is op de troon en Christus is 

buiten het leven 

            
                               Iemand die                         

                               zijn leven  

                              door Christus 

                             laat leiden. 

                       
 

Jezus Christus leidt het leven en het 

onttroonde IK volgt Jezus. 
 

Welk hart stelt uw leven voor? 

Welk hart zou u willen hebben dat 

uw leven voorstelt? 
 

Als u in geloof Jezus vraagt om in 

uw leven te komen, zal Hij dat met 

blijdschap doen. 

God kent uw hart en Hij vindt uw 

innerlijke houding belangrijker dan 

uw woorden. 
 

Jezus aannemen 

U gaat moeten bidden dat de Here 

Jezus in uw hart komt. Dit kan heel 

eenvoudig gebeuren door te zeggen: 

“Heer Jezus, dank U dat U 

mijn zonden wil vergeven. 

Kom in mijn leven als mijn 

Redder. Neem de leiding van 

mijn leven over. En maak mij 

zoals U wil dat ik moet zijn. 

Help mij om U voortaan 

gehoorzaam te zijn.”  

Kunt u dit tegen God zeggen en 

er helemaal achter staan?     

                 

Als u Christus persoonlijk hebt 

leren kennen en verder wil 

groeien in uw relatie met Hem, 

zijn de volgende dingen 

belangrijk om te groeien naar 

geestelijke volwassenheid. 
 

Gebed 

Toen Jezus voor onze zonden 

stierf, heeft Hij de kloof tussen 

God en de mens weggehaald. 

Nu kunnen we rechtstreeks met 

God praten,  door het gebed. 

We hebben geen andere dingen  

meer nodig om met Hem te 

kunnen praten. 

De Bijbel zegt ons in Johannes 

16:24: 

“Bidt en gij zult ontvangen, 

opdat uw blijdschap vervuld 

zij. 
 

De Bijbel lezen 

Wanneer een baby wordt 

geboren, is het niet alleen 

belangrijk dat het blijft 

doorleven, maar dat de baby 

verder groeit. Na onze bekering 

moeten wij als kind van God 

blijven groeien. 

De Bijbel zegt: 

“Gelijk de Vader Mij heeft 

liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; 

blijf in mijn liefde. Indien gij 

mijn geboden bewaart, zult gij in 

mijn liefde blijven.” 

Johannes 15:9-10 
 

Kerkbezoek 

Als Christen zijn wij deel van de 

wonderbaarlijke gemeenschap 

van gelovigen, die de gemeente 

wordt genoemd. De gemeente 

wordt ook Gods familie 

genoemd. In de gemeente vinden 

we liefde en zorg, gemeenschap 

en aanbidding, verzorging en 

hulp. Het is daarom belangrijk 

voor een pasbekeerde om de 

warmte van de gemeente op te 

zoeken. 

“En voortdurend waren zij elke 

dag eendrachtig in de tempel, 

braken het brood aan huis en 

gebruikten hun maaltijden met 

blijdschap en eenvoud des 

harten, en zij loofden God en 

stonden in de gunst bij het hele 

volk”. 

Handelingen 2:46-47 
 

Getuigen voor anderen 

Andere mensen vertellen over 

wat God voor u gedaan heeft, zal 

maken dat u sterker  groeit. 

“Maar gij zult kracht ontvangen 

wanneer de Heilige Geest over u 

komt, en gij zult mijn getuigen 

zijn.” 

Handelingen 1:8 
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