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❏ Ik heb Christus aanvaard en wil graag meer over Hem leren.

❏ Ik wil graag meer te weten komen over wie Christus is.

Hebt u besloten Christus te aanvaarden en wilt u graag een boekje 
 ontvangen om meer over Hem te leren? Bent u nog niet zover om 

Christus te aanvaarden maar wilt u wel graag meer te weten 
komen over wie Hĳ  is? Laat het ons weten en wĳ  sturen u gratis 

en  vrĳ blĳ vend meer informatie toe. U kunt reageren via  
reacties@traktaatzending.org of de onderstaande antwoordstrook 
ingevuld aan ons opsturen: ETZ, Postbus 41, 2950AA Alblasserdam.
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Stap 1 Stap 2
Gods plan: vrede en leven Het probleem: de breuk tussen God en mens

God heeft de mensen lief. Hij wil graag dat u Hem kent en 

 innerlijke vrede ervaart. Hij wil u  eeuwig leven geven.

Citaat uit de Bijbel: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, 

dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  

- Johannes 3:16 -

God schiep de mens zo, dat Hij met hem in  contact kon komen. 

Ook kreeg de mens vrijheid en ruimte om eigen keuzes te 

maken. Helaas koos de eerste mens zijn eigen weg en besloot 

los van God te leven. Daarin zijn alle mensen hem  gevolgd. Dit 

heeft het kwaad in de wereld  gebracht en een afstand tot God 

veroorzaakt die wij niet meer kunnen overbruggen.

De Bijbel zegt: Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor 

Gods nabijheid.  - Romeinen 3:23 - 

Stappen
naar

Vrede
godsdienst

goed leven

kerkgang

integriteit

Alle eeuwen door hebben mensen op vele manieren geprobeerd 

over de kloof te komen. Zonder succes. Er is maar één oplossing.

Het is Gods bedoeling dat wij Hem en zijn goedheid  kennen. 

Waarom ervaren zoveel mensen dat niet?
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Stap 4
Ons antwoord: Christus aanvaarden

Waar staat u?

hier?                

 of...  

                  hier?

ChristusMens
zonde

geen levensdoel
scheiding

remmingen
schuld

God
overvloeding leven

vrede
vergeving

eeuwig leven

Is er een geldige reden waarom u Jezus 
Christus niet zou kunnen aanvaarden, op 
dit moment?

Wat u bijvoorbeeld zou kunnen bidden is dit:

God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en uw vergeving 

nodig heb. Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij is 

gestorven. Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug 

toe te keren. Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart en leven 

wil komen zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter 

leren kennen. Ik ben bereid om, met uw hulp, Hem als de Heer 

van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen.

Vergeet vooral dit niet: De zekerheid van dit nieuwe leven 

ligt niet in u, niet in een ervaring, maar is gebaseerd op 

wat God belooft in de Bijbel.

In de Bijbel staat: Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het 

leven, en wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon gelooft, om u de 

zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt.  

- 1 Johannes 5:12 en 13 -

Christus aanvaarden is het begin van een 
heel nieuw leven. Net zoals een pasgeboren 
baby voedsel moet krijgen, heeft ook u het 
nodig om Christus beter te leren kennen. 
Hoe kunnen wij onze relatie met Christus 
verdiepen?

•  Door in de Bijbel te lezen. In de Bijbel spreekt God tot ons 

en leren wij Jezus beter kennen. Niet alles is eenvoudig 

te  begrijpen. Daarom is het goed om de Bijbel niet alleen 

 persoonlijk te bestuderen, maar ook samen met anderen.

•  Door te bidden. Dit is  met onze eigen woorden tot God 

 spreken en met een open hart antwoord verwachten.

•  Door ons niet te schamen om aan anderen te vertellen over 

wat Jezus in ons leven heeft gedaan.

•  Door aansluiting te zoeken bij andere christenen. In een kerk 

of andere christelijke gemeenschap kunnen we Jezus samen 

met anderen ontmoeten, eren en volgen.

Stappen naar Vredemet God

De Bijbel zegt: Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en 

 geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van 

God te worden. - Johannes 1:12 -

Wie Christus aanvaarden ontvangen vrede, innerlijke ver-

nieuwing en eeuwig leven. Wat houdt het aanvaarden van 

Christus en kind van God worden in?

• Erkennen dat u Jezus nodig heeft.

• Bereid zijn uw oude manier van leven de rug toe te keren.

•  Geloven dat Jezus ook van u houdt en voor u wilde sterven 

aan het kruis.

•  Jezus vragen in uw leven te komen en vanaf nu uw leven te 

leiden en te regeren.

Stap 3
Gods oplossing: Jezus Christus

Alleen Jezus, de Zoon van God, kan de kloof tussen God en 

ons overbruggen. Daarvoor kwam Hij als mens naar de aarde 

en daarvoor stierf Hij aan het kruis. Door de straf voor onze 

zonden te dragen overbrugde Hij de kloof tussen God en ons.

In de Bijbel staat het zo: Maar God heeft ons zijn grote liefde 

getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven 

toen wij nog schuldige zondaars waren.  - Romeinen 5:8 - 

Er staat ook: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ antwoord-

de Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader’.  - Johannes 14:6 -

God zelf zorgde voor de enige uitweg... Ieder mens staat voor 

de keuze die weg te gaan of niet, die waarheid te geloven of 

niet, dat leven te zoeken of niet.
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