
Hierdie self-ondersoek sal letterlik jou lewe 
verander….vir ewig!
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Baie dankie dat u hierdie toets neem. Lees asseblief die volgende vrae baie noukeurig. 
Wees dan eerlik met u self en luister na u gewete. “Sal jy jouself beskou as ’n goeie 
persoon” Meeste mense dink hulle is. Die Bybel verklaar in Spreuke 20:6 “Baie mense 
roem hulle eie welwillenheid,  maar wie vind ’n betroubare man?”

Kom ons kyk hoe vaar jy in hierdie toets
Het u al ooit ’n leuen vertel? 
Dit sluit in witleuntjies, gedraaide waarhede ens.

Het u al ooit iets gesteel, enigiets, ongeag die waarde van die artikel. 
Jesus sê in Matteus 5:28 “ Enigeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds met 
haar egbreuk gepleeg het”

Het u al ooit na iemand gekyk met wellus? 
Jesus sê in Matteus 5:28 “ Enigeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds met 
haar egbreuk gepleeg het”

Het u al ooit iemand gehaat?
In 1 John 3:15 lees ons dat  “Elkeen wat sy broer haat, is ’n moordenaar”

Indien jy “JA” geantwoord het op enige van die vrae, dan erken jy dat jy ’n leuenaar, ’n 
dief, ’n owerspel  en ’n moordenaar is en dit nadat ons na slegs 4  van God se gebooie 
gekyk het!  Indien God jou moes oordeel by hierdie standaard, sou jy skuldig of onskuldig 
wees? Wat se jou gewete? Indien jy eerlik met jouself is, sal jy self besef dat jy skuldig is. 
Rom 3:23 “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God”  
Enige persoon wat een van God se gebooie gebreek het, is veroordeel na ’n ewigheid in die 
hel (Openbaring 21:8) 

Dink jy nog steeds dat jy ’n goeie persoon is of verstaan jy nou dat jy ’n sondaar is. 1 Joh 
3:4 en dat jy die toorn van God verdien. Dus waarom Jesus Christus na die aarde gekom 
het, gesterf het op die Kruis en uit die dood opgewek is. Hy het gesterf soos ’n dief, nie 
omdat hy die gebooie van God gebreek het nie, maar omdat ons dit wel gedoen het. Hy 
het ons sonde skuld op homself geneem.

So, wat moet jy nou doen? Bely voor God dat jy wel ’n sondaar, draai weg van jou sonde 
en sit jou vertroue ten volle in Jesus as Redder en Heer van jou lewe. Dis presies soos 
wanneer jy uit ’n vliegtuig moet spring met die hulp van ’n valskerm. Jy plaas jou ver-
troue in die valskerm want dit is die enigste ding wat jou gaan red! (Joh 3:36)  Lees dan 
daagliks die Bybel en wees gehoorsaam aan wat jy lees. Baie dankie dat u hierdie Goeie 
Nuus gelees het. 

Vir meer inligting gaan gerus na www.answerstochristianity.org of 
Posbus 5140, Elanora Heights, NSW 2101 Australia
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