Komt allen tot mij die zwoegt en zwaar beladen
zijt; en ik zal u verkwikken.
(Mattheüs 11:28 Nieuwe Wereld Vertaling)

Beste “Jehova getuige”
lees eens goed
in uw eigen bijbelvertaling
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Hoe kan een zondig mens voor God
gerechtvaardigd worden?

U kunt vergeving van uw zonden ontvangen!

De Bijbel zegt: "En het is als een vrije gave dat
zij door zijn onverdiende goedheid rechtvaardig
verklaard worden op grond van de verlossing
door de losprijs die door Christus Jezus is
betaald. God heeft hem als zoenoffer gesteld door
middel van geloof in zijn bloed" (Romeinen
3:24,25, Nieuwe Wereld Vertaling).
Dankzij het verzoeningswerk van Christus
kunnen wij vergeving ontvangen van al onze
zonden en in Christus gerechtvaardigd worden.
"Door bemiddeling van hem (Christus) hebben
wij de verlossing door losprijs door middel van
diens bloed, ja, de vergeving van onze
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van
zijn onverdiende goedheid" (Efeziërs 1:7, NWV).
Christus is eens voor altijd gestorven
betreffende zonden, een rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, om u tot God tot God te leiden,
hij, ter dood gebracht in het vlees, maar levend
gemaakt in de geest. (1Petrus 3:18, NWV)
Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde (1Joh.1:7, Nieuwe Wereld Vertaling)
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U kunt vergeving van uw zonden ontvangen en
volkomen voor God gerechtvaardigd zijn,
wanneer u erkent dat Christus' verzoeningswerk
ook voor u plaatsgevonden heeft en u Hem als uw
persoonlijke Verlosser aanneemt. Hoewel u een
zondaar bent die de heerlijkheid van God niet
verkrijgt (d.w.z. zich deze niet eigen kan maken)
(Romeinen 3:23 NWV), kunt u genade en
vergeving van uw zonden ontvangen en in
Christus gerechtvaardigd worden, wanneer u in
Hem gelooft (uw vertrouwen op Hem stelt).
(Handelingen 16:30,31 Nieuwe Wereld
Vertaling)
Miljoenen mensen die dat vele eeuwen lang
gedaan hebben, ervoeren een wonderbaarlijke
verandering in hun hart en leven, zoals Hij
beloofd heeft. Wilt u nu niet tot Hem gaan en
Hem vragen uw zonden te vergeven en uw
Heiland te zijn?
“Here Jezus, ik heb U nodig. Ik aanvaard het
offer van Uw bloed voor mijn zonde. Ik dank U
dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U in mijn leven
komen?”
-3-

Hoe kan een zondig mens voor God
gerechtvaardigd worden?

U kunt vergeving van uw zonden ontvangen!

De Bijbel zegt: "En het is als een vrije gave dat
zij door zijn onverdiende goedheid rechtvaardig
verklaard worden op grond van de verlossing
door de losprijs die door Christus Jezus is
betaald. God heeft hem als zoenoffer gesteld door
middel van geloof in zijn bloed" (Romeinen
3:24,25, Nieuwe Wereld Vertaling).
Dankzij het verzoeningswerk van Christus
kunnen wij vergeving ontvangen van al onze
zonden en in Christus gerechtvaardigd worden.
"Door bemiddeling van hem (Christus) hebben
wij de verlossing door losprijs door middel van
diens bloed, ja, de vergeving van onze
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van
zijn onverdiende goedheid" (Efeziërs 1:7, NWV).
Christus is eens voor altijd gestorven
betreffende zonden, een rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, om u tot God tot God te leiden,
hij, ter dood gebracht in het vlees, maar levend
gemaakt in de geest. (1Petrus 3:18,NWV)
Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde (1Joh.1:7 Nieuwe Wereld Vertaling)

-2-

Komt allen tot mij die zwoegt en zwaar beladen
zijt; en ik zal u verkwikken.
(Mattheüs 11:28 Nieuwe Wereld Vertaling)

U kunt vergeving van uw zonden ontvangen en
volkomen voor God gerechtvaardigd zijn,
wanneer u erkent dat Christus' verzoeningswerk
ook voor u plaatsgevonden heeft en u Hem als uw
persoonlijke Verlosser aanneemt. Hoewel u een
zondaar bent die de heerlijkheid van God niet
verkrijgt (d.w.z. zich deze niet eigen kan maken)
(Romeinen 3:23 NWV), kunt u genade en
vergeving van uw zonden ontvangen en in
Christus gerechtvaardigd worden, wanneer u in
Hem gelooft (uw vertrouwen op Hem stelt).
(Handelingen 16:30,31 Nieuwe Wereld
Vertaling)
Miljoenen mensen die dat vele eeuwen lang
gedaan hebben, ervoeren een wonderbaarlijke
verandering in hun hart en leven, zoals Hij
beloofd heeft. Wilt u nu niet tot Hem gaan en
Hem vragen uw zonden te vergeven en uw
Heiland te zijn?
“Here Jezus, ik heb U nodig. Ik aanvaard het
offer van Uw bloed voor mijn zonde. Ik dank U
dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U in mijn leven
komen?”

-3-

Beste “Jehova getuige”
lees eens goed
in uw eigen bijbelvertaling

-4-

-1-

