
 

ONZE ZONDE wordt gestraft, die straf is de 
eeuwige dood en verlaten zijn door God (Rom. 
6:23). De Bijbel beschrijft de hel als een 
plaats van pure Goddelijke toorn, onblusbaar 
vuur, ellende en pijn, frustratie en woede, 
afscheiding en wroeging. Het is de plaats van 
eeuwige  straf (Mark. 9:43-48, Matth. 13:41-

42 & 49-50, 2 Petrus 3:7, Openb. 20:15 & 21:8). Elk van ons 
zal voor de rechterstoel van God onze Schepper komen, en 
verantwoordelijk zijn voor de zonden in ons leven (Hebr.9:27) 

 
HET GOEDE NIEUWS (evangelie) is dat God 
niet wil dat wij moeten lijden als gevolg 
van onze zonden en ongehoorzaamheid 
aan Hem. Hij heeft ons een manier tot 
vergeving gegeven, door Zijn Zoon Jezus 
Christus te sturen. Hij heeft aan het kruis 
de straf voor onze zonden gedragen, 
zodat wij vergeven kunnen worden. (Rom. 
5:8&9, Col 1:12-14, 1 Petr. 1:18 & 3:18, 
Jes. 53:4-5, Efeze 2:13, 1 Cor. 15:3-4, 1 

 
EZE 

Tim. 1:15). 

VERGEVING kun je uit genade krijgen 

gerekend. 6

voor de wereld, dat Hij Zijn enige 

 

h  

 
este vriend(in geloof Jezus, en laat Hem 

r! 

 
 

 
 
 

 
DAGELIJKS BIDDEN 

(1 Thess. 5:17, Lucas 18:1) 

 
 
 
LEES DAGELIJKS JE BIJBEL 

(Hand. 7: 11, Psalm 1:2) 

 
 
BEKEER JE TOT CHRISTUS EN 
LAAT JE DOPEN 

(Matt. 10:25, 1 Tim. 3:15,  
Hand. 2:41, Hand. 8:36-38) 

 
ZOEK EEN KERK WAAR BIJBEL-
GETROUW GODS WOORD VER-
KONDIGD WORDT 
(Hebr. 10:25, 1 Tim. 3:15, Spr. 30:6, 2 

Tim. 3:16-17 Luc. 9:35) 

 
HOU CHRISTUS’ GEBODEN 

(Joh. 14:15, Luc. 9:23) 
 
 
 

 

D
door je zonden te belijden, berouw te tonen 
aan God en er vergeving voor te vragen, 
(Hand. 17:30-31, Rom. 6:23, Rom. 5:15-21) 
en in Jezus te geloven als je Heer en Redder. 
Dan zal de straf je niet langer worden toe-
:7-11 & Rom. 10:13, 1 Cor. 15:21-22 & 56-

57). Als je niet weet hoe je moet bidden, kun je Psalm 51 als 
model gebruiken. Hierin vraagt koning David God om vergeving 
van zijn zonden. 
 
Want God heeft zoveel liefde 

(Rom. 

Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16) 

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw 
ele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult

u gered worden. (Rom 10:9) 
 
 
 
 
 

B ), 
binnen in je leven. Als Zijn plan niet helder 
voor je is, lees dit foldertje dan nog een kee
 
ouw ziel is meer waard dan de hele wereld! J
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Waar zul JIJ de eeuwigheid  
VOOR VERDERE INFORMATIE: 

 
www.answertochristianity.org  

PO Box 5140 
Elanora Heights NSW 2101 

 

doorbrengen? 

Dutch

        www.forlifesanswers.com
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DENK HIER eens goed over na: zou jij een oog 
r pen voor  5 miljoen? Misschien? Of beide ogen 

voo  20 miljoen? Waarschijnlijk niet, want je ogen 
zijn toch onbetaalbaar? Maar: Je ziel is van zó’n grote 

waarde dat Jezus z dat de waarde van je ogen erbij in het niet valt. 
(Mattheüs. 5:29, M

 
HET STE in 
gezondheid, carrière, rijkdom, sociale status of iets 
anders uit deze Het is de eeuwige redding van 
je ziel. (Markus  

 
ALS hoge klip 
af te go
waarom vragen? En zo
veranderen? Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom je 
zult gaan sterven? Weet je hoe je dat kunt veranderen? 

IED
ma od gekeerd, en de begeerten van zijn 

lgd. We hebben ge
eigen wetten, waarbij we de a
negeerden. Dat betekent dat we
hebben, en aan Gods eer en glorie tekort doen. (Romeinen 3:23) 

 

( xodus 20:1-7) 

[1] “U
AANGEZICHT HEBBEN.” 
Is God de Eerste in jouw leven? Hou je boven alles van God? 
 

[2] “U ZULT GEEN GESNEDEN BEELDEN MAKEN
OM DIE TE AANBIDDEN” 
Je mag God niet in je eigen hokje passen, ook niet in je 
har -7) 
 

 [ E UW GOD 
NIET IJDEL GEBRUIKEN”  
Heb je ooit de Naam van God ‘zomaar’ gebruikt? Of er mee 
gevloekt? Zelfs Hitler’s naam is niet veracht genoeg om er 

[4] “GEDENK DE SABBATDAG, DAT U DIE 
HEILIGT”  
Heb je er ooit over nagedacht wat God met dit vierde 
gebod van je vraagt? 
 

[5] “EER UW VADER EN UW MOEDER”
Heb je jouw vader en moeder, en gezagsdragers al
zo hoog gehouden als God van je vraagt? 

 

[6] “U MAG NIET MOORDEN”  
Jezus waarschuwt ons, dat als wij kwaad zijn op 

moeten 
e onze 

broeder hat  een moordenaar. We 
ov  intentie. 

 

[7] “U MAG GEEN OVERSPEL PLEGEN” 

t 
n jou is? Ongeacht de waarde? Dan 

eugenaar. In  staat dat onder andere leugenaars 
de eeuwige dood zullen sterven. Als jij een leugentje niet seri

AT

ag 

ezit God niet beërven.
(1 C
 

boden 

a
(Jacobus

nkzij 

 

onszelf m
vinden w
bekijken 
van God –
ogen helemaal bevuild zijn, en schuldig staan in Zijn 
heilige ogen. Gods Wet is de heilige standaard (Mattheüs 
5:17-22 & Romeinen 2:11-16) waarmee alle mensen 
zullen worden geoordeeld, op de jongste dag, wanneer 
we allemaal voor de rechterstoel van God zullen 
verschijnen. 

DIT MAG nu vreemd klinken, maar het 
domste wat je kunt doen is vanaf nu te 
proberen alle wetten tot in de puntjes 
te houden – Je realiseert je dat je hebt 
gezondigd, en van nu aan zul je Gods 
geboden houden, goede daden doen, de 

goede dingen zeggen, en geen verkeerde gedachten meer 
hebben. Maar zal een rechter een moordenaar 
vrijspreken omdat hij belooft nooit meer te zullen 
moorden? Nee, hij staat schuldig voor de wet, en zal 
gestraft worden. Tijd vergeeft de zonde niet. Kijk maar 
naar oorlogsmisdadigers, zij worden hun hele leven 
gezocht. 
 
MISSCHIEN DENK je dat God je zonden wel 
door de vingers zal zien. Maar als je als 
grote crimineel voor de rechter zou staan, 
en zou zeggen: “Rechter, ik ben schuldig, 
maar ik geloof dat u een goed mens bent, 
en mij daarom vrij zal spreken” zou de 
rechter waarschijnlijk zeggen: “Juist omdat 
ik goed ben zal ik zorgen dat je jouw terechte straf 

ve ko
r 

ei 
arkus 9:47) 

ALLERBELANGRIJ het leven is niet je 

wereld. 
8:36)

IEMAND je vooruit duwde om je van een 
oien, zou je die persoon dan niet naar het 

u je jouw lot proberen te 

 
ER VAN ons heeft zich op zijn eigen egoïstische 
nier tegen G

eigen hart gevo leefd volgens onze 
utoriteit van God 

 àllemaal gezondigd 

WIE van ons kan zeggen dat we niet 
schuldig zijn aan het breken van God’s 

heilige Wet? 
E

 
 ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN 

 

t of hoofd of met je handen. (Ezechiël 14:3

3] “U ZULT DE NAAM VAN DE HER

een vloekwoord van te maken. overtreden hebt? Ons geweten klaagt ons aan. We weten van 
nature wat goed en slecht is (Romeinen 2:14-16). Ieder van 
ons heeft gezondigd. En net als met de burgerlijke wet, hoef 

krijgt.” Het is een triest feit dat veel mensen hopen op 
de vrijspraak om de goedheid van God, maar dat juist die 
goedheid hen zal veroordelen. 

  
tijd 

iemand, we ons voor de rechtbank 
verantwoorden (Mattheüs 5:21-22) Als w

en, noemt God ons
ertreden Gods wet door onze houding en

Jezus zei dat iedere man die een vrouw bekijkt en 
haar begeert in zijn hart overspel pleegt. (Mattheüs 
5:27-28). God heeft elke gedachte gelezen en elke 
zonde gezien. God zegt dat degenen die onkuis leven, 

gemeenschap hebben voor het huwelijk of overspel plegen het 
oninkrijk van God niet zullen ingaan. K

 

[8] “U MAG NIET STELEN”  
Heb je ooit iets genomen dat nie
va
ben je een dief. 
 

[9] “U MAG GEEN VALS GETUIGENIS 
GEVEN” 
Heb je ooit een leugen verteld? Dan ben je een 

Openbaring 21:8l
eus 

neemt, weet dat God het wél doet! (Openbaring 21:27) 
 

 [10] “U MAG NIETS BEGEREN W
EEN ANDER IS” 
Dit betekent dat je geen zaken van een ander m
begeren, of jaloers op hem zijn vanwege zijn 

 VAN 

b tingen. Begerigen zullen het Koninkrijk van 
orinthe 6:9-10, Efeze 5:5) 

WIE VAN ONS kan zeggen dat je nooit één van deze ge

je niet lle geboden te overtreden om schuldig te zijn 
 2:10) Gods oordeel komt over allen die 

ongehoorzaam zijn, in feite als zijn vijand leven, da
e overtredingen (Efeze 2:3 & Collossenzen 1:21). d

 
EEN KLEIN MEISJE zag eens een schaap 
gras eten en vond het schaap zo mooi 
wit op die groene achtergrond. Maar 
toen het begon te sneeuwen leek

 schaap heel vies. Als we 
et andere mensen vergelijken, 

hetzelfde

e ons aardig goed, maar wanneer we ons leven 
tegen de zondeloze, rechtvaardige standaard 
 Zijn perfecte wet – dan zien we dat we in Gods 

 


