Weet jy dat jy in die skuld
is weens jou sonde ?
Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die
heerlikheid van God, (Romeine 3:23)
Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die
wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele
wêreld voor God doemwaardig kan wees; (Romeine 3:19)
Besef jy wat jou sondeskuld jou gaan
kos in die ewigheid?
Want die loon van die sonde is die dood, (Romeine 6:23)
En die dood en die doderyk is in die poel van vuur
gewerp. (Isambulo 20:14)
En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle
ewigheid, (Openbaring 14:11)
Het jy al gehoor dat jou sonde skuld
"Ten Volle Betaal" is?
En sy sal ’n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want
dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
(Mattheus 1:21)
Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die
Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring
(1 Petrus 3:18)
Sal jy die Bybel glo,
oor wat God vir ons gedoen het?
Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam
word nie. (Romeine 10:11)
Dit is ’n betroubare woord en werd om ten volle
aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld
gekom het om sondaars te red, van wie ek die

vernaamste is. (1 Timotheus 1:15)
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee
het, en dié lewe is in sy Seun. (1 Johannes 5:11)
Sal jy die ewigheid van jou siel totaal aan
Jesus Christus toevertrou ?
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo,
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
(Johannes 3:16)
en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van
alles waarvan julle deur die wet van Moses nie
geregverdig kon word nie. (Handelinge 13:39)
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered
word, jy en jou huisgesin (Handelinge 16:31)
Vertrou volkome op Jesus en Hom
alleen vir jou redding.
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die
goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid
gereken. (Romeine 4:5)
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God,
dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het. (Johannes 6:29)
Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur
die geloof sonder die werke van die wet. (Romeine 3:28)
SAL JY JOU BETALINGS BEWYS
EIS VIR JOU SONDE SKULD ?

Ek verkies om Jesus te vertrou en Sy betaling vir
my sonde skuld.
Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in
Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.
(Handelinge 10:43)
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart
glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered
word; (Romeine 10:9)
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal
gered word. (Romeine 10:13)
Ek verkies om nie te vertrou dat Jesus vir my
sonde betaal het nie.
hoe sal ons ontvlug as ons so ’n groot saligheid
veronagsaam (Hebreërs 2:3)
in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat
God nie ken nie (2 Thessalonicense 1:8)
As jy besluit het om Jesus Christus as jou Saligmaker aan te
neem na jy dit gelees het skryf terug aan ons en laat ons weet.
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