
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wedergeboorte Die ou dinge het verby gegaan 
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Redding & Wedergeboorte 
 

besluit het, of nog gaan besluit, om Jesus Christus as 
jou Here te volg, sal dit die belangrikste besluit wees wat jy nog 
ooit in jou lewe kon maak.  Dit wat jy besluit om te kies en te doen, 
sal bepaal wat jou standpunt gaan wees en wat met jou in hierdie 
lewe en na jou dood gaan gebeur! 
 

 

om Jesus Christus te volg sal jou lewe drasties 
verander.  Jou belewenis van God gaan verander.  Hy gaan dan 
jou Hemelse Vader word en jy kan ŉ persoonlike en intieme 
verhouding met Hom as die Skepper van Hemel en Aarde hê.   
 

 gaan in jou lewe begin plaasgevind nadat 
jy die besluit neem om Jesus Christus as jou Verlosser aan te 
neem! 
  

Johannes 8:44  

Sê dat satan ons  was en dat ons hom 

doelbewus en onbewustelik in al sy begeertes en leuens gedien het, 

aangesien hy die vader van leuens is.  Ons was daarom in geestelike 

duisternis en slawerny, maar:  
 

Johannes 3:13-21  &  Romeine 5:6-11   

Sê dat God Sy liefde aan ons 

bewys het deur Sy Seun vir ons 

te laat sterf terwyl ons nog 

 was.   
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 te wees, beteken dat jy deur jou sonde van God 
geskei is. Weens sonde staan jy nie meer in die regte verhouding 
met God nie. Omdat jy dus nie in die regte verhouding met Hom 
staan nie, weet jy ook nie wat Hy vir jou lewe wil hê nie. Sodoende  
bereik jy nie die doel waarvoor Hy jou geskape het nie! 
  
 

Jy is egter nie alleen nie! 
 

 sê in Romeine 3:23 dat ons almal sondaars is en ons 
ontbreek aan die heerlikheid van God. 

 

Sonde kan in vier kategorieë geplaas word: 
 

~Oorspronklike Sonde 
(ongehoorsaamheid van Adam en Eva) 

~Om die teiken te mis 
(nie te bereik wat Hy vir jou lewe beplan het nie) 
~Sonde wat ons pleeg 
(verkeerde dinge wat ons doen) 

~Sonde van versuim 
(om dit wat reg is, nie te doen nie) 

 

 

 

 

Romeine 3:10 sê dat selfs ons geregtigheid vir God onaanvaarbaar is.  

Daarom maak dit nie saak hoe hard ons probeer nie, ons pogings 
en werke kan God nie behaag nie.  Efesiërs 2:8-9 sê baie duidelik dat 

ons deur geloof gered word en nie deur ons werke nie.  God 
aanvaar ons en kyk nou na ons deur die voltooide werk van Jesus 
Christus aan die Kruis! 
 

 

 jou werklik lief het en begeer om ŉ verhouding met 
jou te hê, is jy van Hom geskei as gevolg van sonde. Jy moet nog 
die keuse maak om die verhouding te herstel volgens God se 
voorwaardes. Die hele mensdom tot vandag toe nog is onderwerp 
aan die sonde (ongehoorsaamheid) van Adam.     Genesis 3 & 1 Korintiërs 15:22  
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en Hy jou weer regverdig maak 
voor God, kan jy weens jou sonde 
nie in God se teenwoordigheid 
kom nie. Christus het die weg na 
God die Vader oopgemaak deur 
aan die Kruis te sterf vir al ons 
sondes.   Johannes 14:6   

 

Ons het nou weer vrylik toegang tot God ons Hemelse Vader. 
Hebreërs 10:19-20 

 
 

 dat jy ŉ persoonlike verhouding met God het op grond 
van jou geloof in Jesus Christus. 
 

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om 
kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.   Johannes 1:12 

 
Hierdie verhouding begin gewoonlik soos volg: 

o Die Heilige Gees oortuig jou van ’n gebroke verhouding met God, jou 
hulp wat jy van iemand groter as jyself nodig het, jou sonde, jou 
ongeregtigheid en ‘n ewige oordeel wat kom.  

Johannes 16:1-33 
 

o Jy draai jou in berou na God (bekering) en plaas jou geloof in Jesus 
Christus dat Hy die Enigste Een is wat jou kan regverdig maak voor 
God! Handelinge 20:21 

 

o Jy bely dan met jou mond Jesus Christus en glo met jou hele hart dat 
God Hom uit die dood opgewek het. (wedergeboorte) 

Romeine 10:9-10 
 

o Jy ontvang Jesus Christus deur geloof. 
Johannes 1:12;  Efesiërs 2:8-9 
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Prakties: Was daar al so ‘n gebeurtenis in jou lewe waar jy 

verseker weet dat jy ’n verhouding met God begin het deur Sy 

Seun Jesus Christus in jou hart te aanvaar?  
JA / NEE.  
 
 

 Indien JA, wat het jy gedoen en hoe het dit gebeur? 

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

_________________________________ 
 

 Wat het jy in jou lewe begin ervaar? 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

 Indien NEE, wat verhoed jou om hierdie stap te neem? 

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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 jy kan nie God se redding verdien nie! Dit is totaal en al deur 

Sy genade dat jy, deur geloof, gered word. Efesiërs 2:8  
Dit beteken dat jy volkome oortuig moet wees van die volgende: 

 dat Jesus Christus die Seun van God is, 

 dat Jesus Christus aan ŉ houtkruis gesterf het,  

 dat God Hom (Jesus Christus) uit die dood opgewek het,  

 en dat jy gered sal word as jy Jesus Christus as jou enigste 

Verlosser en Here (meester van jou lewe) bely. 

 

 Romeine 10: 9-13, bely ŉ mens met jou mond en glo in jou hart 

dat Jesus Christus die Seun van God is. Dat God Hom uit die dood 

opgewek het en dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, gered 

sal word! 
 

Markus 11:25 – 26 sê dat God ons NIE KAN vergewe as ons nie diegene 

vergewe wat ons seergemaak of teleurgestel het nie. 

 

Gesprek met jou mentor: Gesels eerlik oor die vorige vrae. Gesels ook 

oor die stelling wat Jesus Christus maak in bo-genoemde Markus 11. 
 

Neem dan ‘n besluit om te vergewe. (Dit mag dalk nou die moeilikste 

keuse wees wat jy in jou lewe maak.) 
 

Is daar iemand in jou lewe wie jy nog nie vergewe het nie? (bv. Pa, 

Ma, Broer, Suster, Oom, Tannie, Vennoot, Bestuurder, ens… selfs God)    JA / NEE 

 

Indien JA, Wie is dit en kan jy nou so ‘n besluit maak by elkeen? 
 

__________________________   JA / NEE  
__________________________   JA / NEE 
__________________________   JA / NEE  
__________________________   JA / NEE 

 

Ek vergewe dus vir:  (noem die name soos bo geskryf)... van harte.
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Gesels met jou mentor oor die persone, of selfs God, wat moeilik is 

om te vergewe. Maak dan die besluit om te vergewe al voel dit in 

jou emosies nog te seer of nie reg nie. (Sien ook Afdeling 10 oor vergifnis) 
 

God is genadig en sal jou voorberei tot op die plek waar jy totaal 

en al kan vergewe, maar neem jy solank die eerste stap.

(kan ook vir hertoewyding gebruik word) 
 

-Lees hierdie gebed eers deur en bespreek dit met jou mentor 

sodat jy seker is en alles daarvan verstaan.  

-Bid die gebed hardop, verkieslik saam met iemand, en bedoel 

elke gedeelte daarvan in jou hart: 
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______________ ______________ 
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 Die prys vir jou sonde is betaal en die mag van sonde in 
jou lewe is gebreek!    Efesiërs 1:7 

     Jou sonde is weggewas!    Titus 3:5 

    Jy is weergebore!      
      Johannes 3:3-5; 2 Korintiërs 5:17 

   God sien jou asof jy nooit vantevore gesondig het nie en 
sodoende het jy vrede met God!  

Romeine 5:1; 2 Korintiërs 5:21 

    Jy word een van God se kinders!   Romeine 8:15 

   Jy word deur die Vader aanvaar!   Romeine 15:7 

    Jy ontvang die gawe van die ewige lewe. 
Johannes 5:24 

 

 was om die mens te herskep en die Outoriteit van 
Christus in ‘n mens se hart te vestig. Sodoende word die werke van 
die duiwel weerstaan en vernietig.     Handelinge 10:38, 1 Johannes 3:8-10  

(nuut uit God gebore) 
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Gesprek met jou mentor: Kuier saam en gesels oor die volgende:

 Wat het gelei tot jou besef dat jy Jesus Christus nodig het? 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

 Wat beteken dit regtig om ‘n kind van God te wees? 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
 

 As jy nou sou doodgaan, hoekom sal jy hemel toe gaan? 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

Ons sal graag van jou vordering wil hoor! 
Stuur ŉ email met jou Naam, Van en Antwoorde 

van hierdie vrae na: 
info@windhoek.church / www.windhoek.church 

mailto:info@windhoek.church
http://www.windhoek.church/

