
Deze is Mijn geliefde Zoon, in
Denwelken lk Mijn welbehagen heb...

HOORT
HEM!



In de Bijbel kwam een bevel voort van God ... 
“Hoort Hem”! Hij sprak over Zijn geliefde Zoon, 
Jezus. Als u niet zeker weet wat er met u gebeuren 
zal, na de dood, waarom leest u dan niet door en 
kijkt naar wat Jezus zegt dat zal gebeuren?

Als u Jezus verwerpt, zal u op een dag 
veroordeeld worden, door Zijn Woord. Hoort 
Hem! “En indien iemand Mijn woorden gehoord 
en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; 
want Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld 
oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make”. (Joh 
12:47-48).

Als u niet in Jezus gelooft, zal u in uw zonden 
sterven. Hoort Hem! “Ik heb us dan gezegd, dat gij 
in uw zonden zult sterven; want indien gij niet 
gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden 
sterven”. (Joh 8:24). “Want zij hebben allen 
gezondigd, en derven de heerlijkheids Gods”. 
(Rom 3:23).

Jezus zegt dat u zonder Hem niet in de hemel 
kunt komen. Er is geen andere weg! Hoort Hem! 
“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 
Niemand komt tot den Vader, dan door Mij”. (Joh 
14:6).

Als u niet in Jezus gelooft, bent u reeds 
veroordeeld...tot een brandende Hel! Hoort Hem! 
“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 
die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij 
niet heeft geloofd in den Naam van den 
eniggeboren Zone Gods”. (Joh 3:18).



Als u verloren bent...moet u gered worden... 
van de toorn Gods. Hoort Hem! “Want de Zoon 
des mensen is gekomen om zalig te maken, dat 
verloren was”. (Matt 18:11). “En de zaligheid is in 
geen ander; want er is ook onder den hemel geen 
andere naam, die onder de mensen gegeven is, 
door welken wij moeten zalig worden”. (Hand 
4:12).

“Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet 
kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te 
richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet 
onderworpen”. (Rom 10:3). U heeft Gods 
gerechtigheid nodig---zonder dat gaat u naar de 
hel. U kunt, op dit moment, Gods gerechtigheid 
krijgen. Hoort Hem! “Maarzovelen Hem 
aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven 
kinderen Gods te worden, namelijk kie in Zijn 
Naam geloven”. (Joh 1:12). Bid tot Jezus, vraag 
Hem om in uw hart te komen, om u te redden, en 
om uw zonden te vergeven. “Namelijk, indien gij 
met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met 
uw hart geloven, dat Hem God uit de doden 
opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden”. (Rom 
10:9).

De woorden die Jezus sprak staan vast. Vandaag, 
morgen, tot in eeuwigheid! Hoort Hem! “En gelijk 
het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna 
het oordeel”. (Hebr 9:27). Dringt het tot u door dat dit 
vers uit de Bijbel voor 50% een feit is? Het is een feit 
dat u op een dag, zal sterven...u kunt er ook 
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A.U.B. Stuur dit tractaat aan ons terug nadat u het
gelezen hebt en laat ons weten, als u besloten hebt om

Jezus Christus te vertrouwen als uw Redder.

zeker van zijn dat u veroordeeld zal worden...door 
het Woord dat Jezus sprak!

Ik kies om Jezus te verwerpen...Hoort Hem! 
“...Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de 
mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn 
Vader, Die in de hemelen is”. (Matt 10:33). “...maar 
die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem”. (Joh 
3:36b).

Ik kies voor Jezus als mijn Redder...Hoort Hem! 
“...En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen 
niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand 
zal dezelve uit Mijn hand rukken”. (Joh 10:28). 
“...Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den 
Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet”. (1 
Joh 5:12).


