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Wil je meer weten over het geloof in Jezus?
We sturen je graag een gratis boekje toe. 
Stuur de ingevulde adresstrook naar dit adres:

Stichting Evangelische Tractaatzending
Postbus 41 
2950 AA Alblasserdam

mailen kan ook:
nazorg@traktaatzending.org

naam

adres

postcode/woonplaats

Ben je bereid?

Aan het

einde van je

levensweg
ontmoet jeGod!
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Maar toch is het onontkoombaar. ’Aan het einde
van je levensweg ontmoet je God!’
Je ontkomt niet aan de vraag: ’Ben je bereid?’ ’Ben je
daar klaar voor?’ Want je weet niet op welk tijdstip
je levensweg eindigt.

Daarom confronteren wij je met deze spreuk en deze
vraag. Maar tegelijk met een eenvoudige aanwijzing
hoe je daarvoor klaar kunt zijn.

Vijf woorden zijn  beslissend. 

’Laat je met God verzoenen!’
Hoe kan dat?
1. Erken dat je Jezus nodig hebt.
2. Wees bereid in berouw je oude manier van leven

zonder God, de rug toe te keren.
3. Dank de Here Jezus dat Hij het oordeel, de straf

over je zonden gedragen heeft aan het kruis.
4. Vraag Jezus Christus in je hart en leven te komen

en van nu af aan je leven te leiden.
5. Bid heel eenvoudig in geloof dit gebed:

’God, ik zie in dat ik een zondaar ben. Ik ben niet
gereed om U te ontmoeten. Dank U, dat de Here
Jezus de straf voor mijn zonden op zich nam aan
het kruis. Ik bid U nu in mijn hart en leven te
komen, zodat ik mijn hemelse Vader kan ontmoe-
ten. Ik ben bereid van nu af aan de Here Jezus als
de Heer van mijn leven te volgen en te gehoor-
zamen. Amen.’

Aan het einde van je 

levensweg ontmoet je

God!
Je bent onderweg. Misschien voor een familiebe-

zoek, voor een ziekenbezoek, voor zakenbelangen,

voor je werkgever.  Misschien voor een dagje uit of

een vakantietrip. Vul maar in. In ieder geval heb je

ongetwijfeld een bepaald doel voor je reis en hoop

je dat veilig te bereiken. Dat is niet zo vanzelfspre-

kend in het drukke verkeer waar dagelijks mensen

hun einddoel niet bereiken. Denk maar aan de talrij-

ke verkeersslachtoffers. Voor een noodlottige afloop

waren ze niét klaar. Wie denkt daar nu aan of wie

verwacht dat? Niemand toch?

Het leven is ook als een reis. Je bent welgemoed op
weg. Je hoopt het doel te bereiken dat je je stelde:
je diploma, carrière maken, successen boeken, een
gelukkig huwelijksleven ervaren, gezond blijven. 
Vul het zelf maar verder in. Maar over het levensein-
de denken weinigen na. Wie wil dat nu? Dat heeft
iets bedreigends in zich. Ben je bereid?
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