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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260
7120 AG Aalten / NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Ik ben het Licht
van de wereld

bestelcode: T129

Doel bereikt
NL-Koerdisch
Kurmanji
Voor vluchtelingen

T130
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12 pag.

Nú is het nog genadetijd.
Nu nodigt Vaders Zoon
tot ’t eeuwig heerlijk Bruiloftsmaal,
Zijn overwinningsloon.
Hij maakt wie om genade smeekt
voor ’t eeuwig Feest gereed.
Wie door Zijn bloed gereinigd is,
geeft Hij het bruiloftskleed.
Naar N.C. Otgaar

Ik weet dat God een God van genade is die graag vergeeft. Hij is
volkomen in staat om onze beschadigde en gebroken levens te
herstellen en te genezen. Ik heb in
de Bijbel ontdekt dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.
Hij heeft onze plaats ingenomen
aan het kruis. Hij heeft Zijn bloed
vergoten als de volkomen betaling
die God eiste voor onze zonden.

..

..

gedachten van vrede en niet van kwaad,
om u toekomst en hoop te geven.
De Bijbel, zie Jeremia 29:11

maar ons leiden in het leven en ons
veilig aan het einddoel brengen.
Hebt u, heb jij vragen?

Wilt u meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!
Garantie: Wij zijn geen sekte en werven geen leden.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
© lay-out: Beröa-Verlag, www.beroea.ch

Geloof dus met uw hart dat deze
woorden uit de Bijbel waar zijn en
pas ze op uzelf toe. Denk alstublieft na over wat ik zeg. Ik smeek
u uit de grond van mijn hart om
nu, op dit moment, uw vertrouwen
te stellen op Christus! Schaam u er
niet voor! Wacht niet op een geschikter moment! Niemand heeft

God

vertrouwen

in het nieuwe
jaar?

€ 0,90

Welk verschil zal zichtbaar zijn?

Zodra u uw vertrouwen op Jezus
Christus stelt als Redder en Heere,
begint de Heilige Geest een levenslang werk van verandering in uw
leven (Rom. 12:1-2), zodat u uiteindelijk de werken en daden zult
doen die God behagen (Ef. 2:8-10;
Titus 2:14). Bij sommige mensen
zal dit werk misschien sneller
zichtbaar worden dan bij andere;
het kan ook gepaard gaan met mislukkingen en terugvallen.

Afsluitende opmerkingen

Ik schrijf dit alles niet om u alleen
maar een interessant verhaal te
vertellen. Ik wil u de goedheid van
God laten zien in het leven van een
man die eens een satans-aanbidder
en moordenaar was, zodat u beseft
dat Jezus Christus vergeving, hoop
en verandering kan brengen.

Maar hoe meer u uw aandacht gevestigd houdt op Christus, uw
Redder, hoe meer de Heilige Geest
u zal helpen om de overwinning te
behalen op zondige patronen in
uw leven (Rom. 6–8) en veranderd

Hij heeft me tegengehouden op een
pad dat leidde naar de eeuwige
verdoemenis in de poel van vuur,
en me gebracht tot de heerlijke zekerheid van eeuwig leven in de
hemel. God heeft op wonderbaarlijke wijze de ‘Zoon van Sam’
veranderd in de ‘Zoon van Hoop’.
Hij wil vandaag diezelfde soort
verandering bewerken in uw hart
en leven!
Dank u wel voor het lezen van deze
boodschap. Moge God u zegenen.

David Berkowitz, maart 1999

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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Het Woord
van God is de
Johannes 17:17

waarheid!

Tegen ieder die dit tegenspreekt, of het slechts
als een bekrompen privé-gedachte over de
Waarheid beschouwt, moet gezegd worden dat
God het stempel van echtheid en van Zijn welbehagen op deze Boodschap gedrukt heeft vanaf
de dagen van de apostel Paulus tot nu toe.

‘Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer,
maar Christus leeft in mij’
(Gal. 2:20).

‘Van mij zij het ver te roemen, dan alleen
in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor
mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld’
(Gal. 6:14).
Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

Deze folder wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)

Of het nu precies in bovenstaande woorden is
uitgedrukt of niet, het was de inhoud van déze
prediking van het Woord van het kruis, die door
de eeuwen heen leven en kracht te voorschijn
bracht in de wereld. De predikers in de middeleeuwen, de hervormers, de dienstknechten
van God vanaf de tijd van de hervorming tot op
heden - allen legden zij er de volle nadruk op,
en de machtige werking van de Heilige Geest
in de krachtdadige bekering van zondaren getuigde van Gods goedkeuring.
Naar A.W. Tozer.

Mail ons gerust op:
vdbeek012@hetnet.nl

© Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten, www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Het oude kruis
of het nieuwe kruis?

376398_uhwdw-Het oude kruis of het nieuwe kruis_folderA6wikkel6.indd 1

en jij dan…?

Kent u die God al die zo groot is in liefde? Erken
uw zonden eerlijk voor God en accepteer de enige
redding die Hij u biedt.
Geloof in de Heere Jezus, dan vergeeft die grote God
uw zonden en u bent voor eeuwig gered!

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Of gratis Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Zonder
woorden
Uitleg van het
Evangelie aan
de hand van
kleuren
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Zin
in een
vredige
kerst?

€ 6,00

Voor altijd vrij!
D
Kort en krachtig
over vrijheid
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at is geen loze belofte. Om deze belofte te kunnen geven, moest

God Zijn Zoon opofferen. Hij moest Hem overgeven aan gewone

mensen die Hem mishandelden en levend aan een kruis spijkerden.

Daar stierf Hij in onze plaats. Jezus Christus was bereid dit grote offer te
brengen, omdat Hij wist dat Hij – en alleen Hij – ons daarmee van de
eeuwige verlorenheid kon redden. Het was Gods plan om de Heere

Jezus plaatsvervangend te straffen voor alle slechte gedachten, plannen
en daden van de mensen en voor hun onverschilligheid ten opzichte
van God.

God is niet bereid al het kwade maar stilletjes te tolereren. Hij laat niet
alles ongestraft doorgaan! Schuld wordt in ieder geval bestraft, want
het is bepaald dat alle mensen een keer sterven, en daarna…. komt

het oordeel! Lees het maar na in de Bijbel (Hebreeën 9:27). Voor hen
die in de Heer Jezus geloven, beschouwt God de straf als voltrokken.
God roept ons toe: ‘Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden

Voor altijd vrij!

God is groot!

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Jezus Christus
leeft!

Zo’n God die groot is in liefde … veel mensen
kennen Hem niet. Wat is dat jammer! Maar wij
mogen u zeggen: God heeft de wereld zo liefgehad,
dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft (zo staat het in de Bijbel:
Johannes 3:16).

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

worden’ (Handelingen 16:31).

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Pasen:

T114
A6
2 pag.
P
€ 0,80

Deze folder wordt u aangeboden door:

W

ij raden je aan dat te geloven en het aanbod van God aan te
nemen! Hij heeft je gemaakt, Hij houdt van je, Hij wil je redden.

€ 0,70
354420_kaart Voor altijd vrij.indd 1
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Bestelcode T125

Dat is het grootste wonder!
Naar een artikel van prof. dr. W. Gitt

God is groot!
Ja: niet in haat
maar in liefde!

Bestelcode T123

Jezus Christus
leeft! En jij dan
...?
Speciaal voor
Pasen

16-12-14 17:26

Verbazingwekkend
wonder:

de
blauwe
vinvis

Zin in een vredige kerst?
Ga naar de Vredevorst toe!

De blauwe
vinvis
Gods scheppingsmacht:
de blauwe
vinvis
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Doel bereikt
NL- Arabisch
Voor vluchtelingen

€ 0,80
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Voor God...
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bent u geen nummer!!
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NEE

tegen:

egoïsme, racisme, terrorisme
haat, jaloersheid, corruptie
liegen, stelen, misbruik
en elke andere zonde…

JA

tegen:

God en Zijn Zoon
Gods zuivere liefde
elkaar helpen, troosten,
steunen…

€ 0,90
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Daar stond de olifant voor hem. Doead voelde de warme adem van het dier en
deed zijn ogen dicht. Maar wat was dat? De olifant betastte hem overal met zijn
slurf en legde toen de matten, waaronder de mannen geslapen hadden, zachtjes
over hem heen. Toen liep hij langzaam weg. Doead dacht al dat het gevaar
voorbij was, maar hoorde meteen dat de olifant stilstond en weer terug kwam.
Een plotselinge ruk en de matten werden opzij gegooid. Van onder tot boven
besnuffelde het grote beest de bevende jongen. Zou hij nu moeten sterven?
Nee, want opnieuw spreidde de olifant de matten over Doead uit en deed het nu
zo voorzichtig, als een moeder haar kind toedekt. Maar de arme jongen was zó
geschrokken, dat hij het bewustzijn verloor.
Toen hij bijkwam, was het al dag en zag hij de dode lichamen van zijn reisgenoten
liggen. Hij sprong op en liep weg, zo vlug als hij kon. Langs een smal pad kwam hij
na een paar uur in een vreemd dorpje. De bewoners konden niet geloven wat er
gebeurd was en overtuigden zich eerst van de waarheid van
zijn verhaal. Maar daarna kwam alles goed, want diezelfde
dag nog was Doead thuis. Toen hij vertelde, hoe God zijn
gebed verhoord had, huilden zijn ouders van blijdschap; ze
vergaten niet, de Heere te danken voor deze bewaring. De
vader begreep wel dat de jongen al zwaar genoeg gestraft
was door wat hij had meegemaakt.
Op de inwoners van het dorp maakte deze wonderlijke redding van Doead een
grote indruk. Nog nooit had iemand gehoord dat een woedende olifant een mens
die onder zijn poten lag, gespaard had. Ze moesten wel geloven, dat de God van
Doead en van zijn vader een heel machtige God was.
Aan ieder die luisteren wilde, vertelde Doead het verhaal van zijn redding en las
hun dan uit zijn bijbel de tekst voor: “Roep MIJ aan in de dag van benauwdheid en
Ik zal u er uithelpen”.
Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op website.
Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,90

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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had verteld wat oom Hans hem geleerd
had. Zijn vader begreep dat Henry het
grote gevaar van de lawine had zien
aankomen en niet meer had kunnen
vluchten. Dat hij voelde, te moeten
sterven; en dat hij gedacht had aan de
Heere Jezus, Die zijn Vriend was, Die hem
ook nu niet zou verlaten. Toen had Henry
gedacht: ‘MIJN’. Hij had zijn vierde vinger
gegrepen en vastgehouden... Zo hadden
ze hem gevonden.

de sneeuw gegraven. Wat een spanning!
Zouden ze hem vinden? Zou hij nog
leven? Eindelijk vonden ze hem. Hij lag
onder de sneeuw. Koud. Dood. Wat erg!
Wat een verdriet voor zijn ouders!
Maar kijk die hand eens! Die houdt de
ene vinger van zijn andere hand vast
omklemd, de vierde vinger.
De vader van Henry begreep het. Hij
begreep direct alles. Want Henry
had aan zijn ouders verteld dat hij zich
bekeerd had en dat de Heere Jezus zijn
Heiland, maar ook zijn Herder was. Hij

Henry wist het zeker: Hij is mijn Herder.
En zijn ouders wisten ook zeker: Henry
is wel gestorven, maar al moeten we zijn
lichaam begraven, hij zelf is bij de Heere
Jezus in de hemel.
Ze hadden een groot verdriet om hun
lieve jongen, die gestorven was. Maar dit
was hun grote troost: Eens zal ook zijn
lichaam opstaan, wanneer de Heiland
terug komt.
Wil jij goed aan de vierde vinger denken?
Kun jij óók zeggen:
De Heere is MIJN Herder?

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons gerust.
Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

€ 0,80

Voor God bent
u geen nummer
Hij kent u
hoogst persoonlijk!

Voor God... n
bent u géé
nummer!!

€ 0,90

Bestelcode: T142K De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Evangelie-Lektuur

Wij zijn geen diplomaten, maar
profeten; onze boodschap is geen
compromis, maar een ultimatum!

God biedt inderdaad leven aan, maar geen verbeterd oud leven. Wat Hij aanbiedt is leven uit
de dood. Dat leven bevindt zich aan de andere
kant van het kruis. Wie het bezitten wil, moet
onder de galg door. Hij moet zichzelf als zondaar verwerpen en ‘ja!’ zeggen tegen Gods
rechtvaardige oordeel over hem. Wat betekent
dit voor de veroordeelde mens persoonlijk, die
graag leven wil vinden in de Heer Jezus Christus? Hoe kan deze waarheid in het praktische
leven verwerkelijkt worden? Heel eenvoudig
op deze manier: hij moet zich bekeren tot God
en geloven in de Heer Jezus Christus, nadat hij
zijn eigen faillissement heeft verklaard, heeft
erkend dat hij bankroet is. Niets mag verborgen gehouden, niets verdedigd, niets veront-

schuldigd worden. Met God kan men niet onderhandelen; het gaat er alleen maar om dat
we onze nek buigen voor de slag van de Goddelijke veroordeling. Wie dat gedaan heeft,
mag vol vertrouwen tot de opgestane Verlosser
opzien, en van Hém ontvangt zo iemand leven
en wedergeboorte, reiniging en kracht. Het
kruis, dat aan het aardse leven van de Heer Jezus een einde maakte, betekent ook de dood
voor de zondaar; de kracht die Christus uit de
doden deed opstaan, verheft hem tot een
nieuw leven met Christus.

Het oude kruis
of het nieuwe
kruis? Christen,
staan je emoties
boven Gods
Woord?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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Avontuur
met een

woedende olifant

De lawine
Bestelcode: T143K De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

l je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
ergeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!

ord der Waarheid | Postbus 260 | 7120 AG Aalten (NL)
| info@uhwdw.nl | www.uhwdw.nl
ww.debijbelvoorjou.nl

achter aan het kruis als totaal geoordeeld en
gestorven.
Laten wij, als we de blijde boodschap van het
Evangelie doorgeven, er voor oppassen dat we
ons zouden gaan beschouwen als ambassadeurs die vriendschappelijke betrekkingen
moeten aanknopen tussen Christus en de wereld. We mogen ons niet verbeelden gezanten
te zijn die de opdracht hebben om Christus aan
te prijzen aan het zakenleven, de pers, de
sportwereld of de moderne opvoeding.

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder correct en respectvol te gebruiken.

Bijbelteksten nog eens. Schrijf op wat
s je je zonden voor God erkent:

Ontdek
de WaaRHeid!

Bestelcode: T122

nier ga je in Hem geloven!

foto’s: © Eileen Hart, Anna Sematkina, Dereje Belachew, Imagesbybarbara, Brian Jackson - istockphoto.com | © Jose Manuel Gelpi, poco_bw - Fotolia.com

Spreek er dan eenvoudig over met
God. Hij kent je hart. Vertel Hem
alles wat je verkeerd hebt gedaan en
dat het je spijt. Dan zal Hij je zonden
vergeven en een kind van God van je
maken!
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erdrietig omdat je begrijpt hoe erg je
d hebt? Ben je diep geraakt omdat de
in jouw plaats wilde sterven aan het
echt gered worden uit je verloren en
stand?
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Nee tegen de
zonde, ja tegen
God
Kies tegen de
zonde, kies voor
God!
Avontuur met
een woedende
olifant
Een spannend
verhaal

De lawine
Hij vond redding
voor hij stierf…

Hoe een crimineel vrede vond

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

God heeft je gemaakt, Hij wacht op je met open armen. Want Hij wil je gelukkig maken, alle vuil uit je
leven verwijderen en je totale vergeving en een heel
nieuw leven geven. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. De Heere Jezus stierf hier in jouw
en mijn plaats. Het enige wat je moet doen: voor God
erkennen dat je door je zonden verloren bent en
Christus als Redder wilt accepteren. Doe dat. Het is
nog niet te laat!
Denk aan je Schepper nu je nog jong bent, voor er
slechte tijden kunnen komen! Lees het maar na in de
Bijbel, Spreuken 12:1.

U
U
GOD

vandaag

Deze flyer wordt u aangebonden door:
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You can get a part of the Bible (St. John’s Gospel) in your own
language, free of charge, via the accompanying address.
Vous pouvez recevoir gratuitement une partie de la Bible (l’évangile selon
Jean) dans votre propre langue. A cet effet, écrivez à l’adresse
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De film van je
leven?!
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Te laat? Laat het niet zover komen! Je eeuwige geluk
staat op het spel!

Afbeeldingen: iStockfoto

Ontdek de
waarheid!
Er is maar één
weg naar God!
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Wat s uw en ge
troost
Hebt u zekerhe d troost
za ghe d?

Wilt u traktaten bestellen? Mail ons dan, bestel via onze website, of vul de bestellijst op de volgende pagina in, knip hem uit en stuur hem per post aan ons op.
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Naam:

tel.:

Adres:

e-mail:

Postcode/woonplaats:

land:

UITGAVE: EVANGELIE-LECTUUR / ST. UIT HET WOORD DER WAARHEID

Postbus 260 | NL-7120 AG Aalten | Tel. 0543-471746 | Fax 0543-478533
E-mail: bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen) info@uhwdw.nl (voor informatie en correspondentie) Website: www.uhwdw.nl
Kijk ook eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl !
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en achterka

de belofte gekregen dat hij morgen
nog leeft.
Wacht niet tot uw sterfbed, want
misschien krijgt u dat niet! ‘Zie, nu
is het de welaangename tijd, zie,
nu is het de dag van de behoudenis’ (2 Kor. 6:2).

Zoon van hoop

Zoon van hoop
Treffend bekeringsverhaal van
een crimineel

n. I foto bovenaa
n voorkant

Hebt u uw naam ingevuld in dit
vers? Wanneer we de Heere Jezus
Christus en Zijn werk aan het kruis
afwijzen, wijzen we daarmee Gods
volmaakte en enige geschenk van
redding en eeuwig leven af.

Dit is uw kans

Vriend, dit is uw kans om de dingen in orde te maken met God. De
Bijbel zegt dat, als u met uw mond
Jezus als Heere zult belijden en
met uw hart geloven dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, u
behouden zult worden. Want met
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men
tot behoudenis’ (Rom. 10:9,10).

God vertrouwen in het
nieuwe jaar?
Eenvoudig, korte
nadenker voor
oud & nieuw

Ik ken immers de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere:

Durft u het aan om ook in
het nieuwe jaar deze liefdevolle God te vertrouwen ondanks alle moeiten, zorgen en
mooie dingen die voor ons liggen? Hij zal ons niet teleurstellen,

Wanneer wij het punt bereikt hebben dat we beseffen verloren,
schuldige en verdorven zondaars
te zijn, zullen we de Verlosser willen aanvaarden die God gegeven
heeft. Wie is deze Verlosser? Hij is
de Heere Jezus Christus, die de
Schepper van het heelal is en de
eeuwige Zoon van God, en die als
Mens in deze wereld gekomen is.
Als de volmaakte, zondeloze Mens
leed en stierf Hij aan het kruis
voor onze zonden (1 Kor. 15:3; 1
Petr. 2:24; 3:18). Daarna werd Hij
begraven en op de derde dag
stond Hij zegevierend op uit het
graf, want de dood kon Hem niet
tegenhouden. Als u beseft dat u
verloren bent en een Redder nodig

En het allerbeste is wel dat u de
verzekering hebt van het eeuwige
leven met Christus in de hemel
(Joh. 3:16; 1 Thess. 4:15-17).
Dan zal uw groei in heiligheid en
morele gelijkenis met Christus volkomen zijn: ‘Wij weten dat als Hij
geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen
Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2).

Ik zat in het occulte en werd
verteerd. Ik werd een wrede
moordenaar en vergooide niet
alleen mijn eigen leven, maar
verwoestte ook de levens van
anderen. Nu heb ik ontdekt dat
Christus mijn antwoord en mijn
hoop is. Hij heeft de ketenen van
de zonde, koppigheid en depressie,
waarin ik gevangenzat, verbroken.
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GENEZIN

G

l te gebruike

Een van mijn lievelingsgedeelten
uit de Bijbel is Romeinen 10:13.
Daar staat: ‘Ieder die de naam van
de Heere zal aanroepen, zal behouden worden’.
Hieruit blijkt duidelijk dat God
geen lievelingetjes heeft, maar ieder aanneemt die tot Hem roept.

‘Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’
(Jes. 53:5).

te worden naar het morele beeld
van Christus (Rom. 8:29; 2 Kor.
3:18).

respectvo

Er is ook hoop voor u

Dan is Hij Rechter en u knielt
gedwongen voor Hem neer,
maar zalig wie het nu reeds doet
en Hem aanvaardt als Heer.
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Heere Jezus Christus, Die voor uw
zonden gestorven is.
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Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

Verlossing is voor iedereen;
verzoening door Zijn bloed.
Bedenk toch, mens, dat u ook eens
de Zoon van God ontmoet.

hebt, stel dan uw volledige, onverdeelde geloof en vertrouwen op de

de hem
el
te

?
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Psalm 119:105

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

Ik heb gewerkt als secretaris van
de gevangenispastor en heb ook
een bediening in het schrijven van
brieven. Daarnaast heeft de Heere
wegen voor me geopend om miljoenen mensen te bereiken via
digitale programma’s. Ik heb mogen vertellen wat Hij gedaan heeft
in mijn leven, en ook anderen mogen waarschuwen tegen de
gevaren van betrokkenheid bij het
occulte.

De Bijbel zegt: ‘Want allen hebben
gezondigd en komen te kort aan
de heerlijkheid van God’ (Rom.
3:23).
En: ‘Want het loon van de zonde is
de dood; maar de genadegave van
God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere’ (Rom. 6:23).
Deze gedeelten maken duidelijk
dat iedereen gezondigd heeft.
Sommigen, zoals ik, zijn grotere
zondaars dan anderen, maar allen
hebben gezondigd. Daarom moeten wij allemaal onze zonden aan
God belijden, en erkennen dat wij
Gods oordeel voor de eeuwigheid
verdiend hebben, en beseffen dat
wij verloren zijn!

Wat m
oet ik
doen o
m in

verzoekt iedereen

b=p

Kruis aan:

voor hen bidden. Ik krijg de gelegenheid om hun veel Christelijke
liefde en medeleven te betonen.

Je leeft maar
één keer!

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet
(1 Johannes 5:12).

Hij, Die geduldig leed en stierf
en riep: ‘Het is volbracht!’
Is Hij het Godd’lijk Offerlam
ook voor uw schuld geslacht?

Je leeft maar
één keer!
Nú met God
in het reine
komen!

NU OF NOOIT!

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult behouden worden
(Handelingen 16:31).
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Reageren?

Drie kruisen op Golgotha
‘k Stond in de geest op Golgotha
en zag drie kruisen staan.
Eén kruis dat was voor mij bestemd,
Maar Hij, Hij hing daaraan.

Hand. 16:31)
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Ik ben het Licht
van de wereld
Blijf niet in het
donker, kom
naar Gods Licht!
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Jezus Christus zegt: Ik ben het licht
van de wereld; wie Mij volgt, zal
geenszins in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben
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Noël. Weihnachten. Felice navidad.
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Jezus Christus zegt:

God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis

Rebus

Waarom kerst?

1

de T16

Op zoek naar
écht geluk?
Dan moet je
terug naar God!
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Voor de jonge lezer
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Is uw plek

GAURIAMMA
VINDT
EEN SCHAT

bruiken.

De allergrootste liefde
… is wat Gods
hart voor jou
vult

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

De Schrift zegt ons: zij die geloven
“hebben de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de misdaden,
naar de rijkdom van Zijn genade...”
Efeze 1 : 7, 2 : 4 e.v.
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Psalm 121:2

Ben jij geestelijk rijk en gelukkig?
Wat is het geweldig op weg te zijn naar
de hemel! En dan de almachtige God als
Vader te hebben, Die altijd voor ons zorgt!
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten/NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Gauriamma
vindt een schat
Een prinses
vindt iets veel
mooiers dan
goud!

ze flyer
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Dan ben je rijk.
Wie Christus als persoonlijke Heiland en
Verlosser heeft, die is rijk.
Of is dat juist wat jou ontbreekt? Ben jij
een christen die altijd maar tobt, altijd
onzeker is?
En toch dien je Hem, en niet zomaar met
de mond, bedoel ik.
Je wilt een oprecht christen zijn; je gelooft
in God, de Schepper, die alle vogels voedt,
en in Jezus Christus, die stierf aan het
kruis voor zondaars.
Je dient Hem, die zondaars liefheeft,
eert Hem, en ... bent toch arm? Waar
zit dan de fout? Niet bij God. Niet bij
Christus. Maar daarin dat je niet leeft uit
de rijkdom die Hij schenken wil. Danken
voor Zijn verzoeningswerk, dat maakt blij.

ereen de

1e l = h

“BRILJANTEN HERMIE!”

Hermann was een bedelaar in müncHen.
Hij had iets heel aparts en daaraan had
hij zijn bijnaam te danken. Hij droeg
namelijk aan bijna elke vinger een ring.
Weet u wel, van die “voordeelshopringen” met grote stenen. Zijn kameraden
noemden hem daarom “Briljanten
Hermie”. Maar hun spot deerde hem
niet. Op een dag stierf hij. En wat bleek?
Dat alle stenen èchte briljanten waren!
Hermann had de kameraden allemaal
beet genomen. Arme Hermie...! Hij was
schatrijk, en leefde zo arm!
Toch zijn er veel christenen die eigenlijk
ook zo leven!
Misschien jij ook?
Och, ik bedoel niet iemand die zich
materieel armer voordoet dan hij is, nee,
ik bedoel in geestelijk opzicht.

zoekt ied

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Waarom kerst?
Kort en krachtig:
wat houdt kerst
in?

fotolia.de

Reageren?

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………
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VdHS/foto‘s:

(Lukas 14:22 en 23)

-v

Jouw plek in
de hemel is
nog vrij
God wacht op
jou!

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

3 Eschenburg

Nog is er plaats.… Dwing ze binnen
te komen, want mijn huis moet vol
worden.
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en Schrift, 3571

(Johannes 14:2)
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‘Gij hebt
niet gewild’?!

Dit verhaal is waar gebeurd.
Is dit geen treffende illustratie van Gods
liefdevolle aanbod? Wil je niet vandaag
nog tot Hem gaan, je zonden voor Hem
erkennen en Zijn kind worden?
Er is niets heerlijkers!

U t echte efde
Moederk p
beschermt haar
ku kens

der Heilig
Verbreitung

De Heere Jezus zegt: gelooft in God,
gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn
Vader zijn vele woningen.

www.debijbelvoorjou.nl

-b

Het échte kerstverhaal
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Deze folder wordt u aangeboden door:

wacht niet langer, maar ik wil nu, zoals
ik ben, bij God komen. Ik kan niets
verdienen, want ik sta bij Hem in de
schuld.
Als een verloren mens wil ik die
onbegrijpelijke liefde van God
aannemen en Hem en Zijn Zoon Jezus
Christus daarvoor danken.”
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(2 Korinthe 9:15)

et wordt tijd dat we onze excuses laten varen. Dat we
alle menselijke theorieën veroordelen en laten voor
wat het is. Het is dringend tijd eenvoudig te willen gehoorzamen aan de gebiedende oproep van onze Schepper-God.

H

van Zijn eniggeboren Zoon om de
toegang tot de hemel vrij te maken.
Door pelgrimsreizen van duizenden
kilometers zou je Gods genade niet
kunnen verdienen. Maar Hij gaf
daarvoor vrijwillig Zijn geliefde Zoon
in de vreselijke dood aan het kruis.
De liefde van God en Zijn verlossing
voor zondaars zoals jij en ik kunnen
we alleen maar gelovend en dankend
aannemen.”
Het werd licht in het hart van de oude
parelvisser.
“Nu begrijp ik het,” zei hij, keerde zich
om en liep peinzend weg.
Na een uur kwam hij terug en zei: “Ik

Het cadeau van
de parelvisser
Onbetaalbaar!

ruiken

Blijvende vrede
en redding

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

H

eb berouw over uw vele zonden, en roep God aan. Hij
zal er u uithelpen, en u zult Hem eren voor Zijn grote
genade, aan u bewezen!

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL - Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

(Hand. 3:19)

Het cadeau van de
parelvisser

l te geb

Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

ens moest de Heere Jezus treurig klagen over Jeruzalem: ‘Gijlieden hebt niet gewild’! En wie niet aan deze
oproep van God gehoorzaamt, die gaat verloren. O nee:
niet omdat hij geen kracht had (God had die kracht voldoende beschikbaar voor iedere mens!)! Maar omdat hij of
zij het zelf niet wilde; of omdat hij zich verschuilde achter
vermeend onvermogen of leerstellingen.
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respectvo

Naam: ………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..

E

Gij hebt niet
gewild!
Een boodschap
voor reformatorische
zondaars

Verkondig het
				 Evangelie van 					
		 Gods genade!

rect en

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

‘Bekeert u,
opdat uw zonden mogen
uitgewist worden’

od werkt in Zijn genade in het hart van iedere mens.
Maar de mens kan zich afsluiten voor Gods werk.
Ernstig genoeg deden zondaars daardoor Gods raadsbesluit vroeger al teniet als het ging om henzelf (zie Lukas
7:30).

Doelgericht leven
Hartelijk bedankt!
Grote blijdschap
Ik zou niet anders willen
Wat komt er hierna?
Virus-alarm!
Vrede op aarde?!
Voor u!
De wereld staat in brand
Als dát geen liefde is
Geluk hebben?!
Wat zoekt u?!
Levensverzekering
Dit moet u weten!
Broodnodig
Echte re-creatie
Echte vrede vinden
Een nieuw leven
Nog maar 30 seconden te leven...
Over 100 jaar
Een ogenblik a.u.b.
Vrede in deze wereld
Carnaval - het feest barst los!
Omkeren - Ga terug!
Een tweede leven
We hebben al heel wat goeds
Als u woorden tekort komt
Weg met de middenweg
Gevraagd: echte liefde
Net te laat
Gods vinger in het wereldgebeuren
Het reddende kruis
Op welk kompas vaart u?
Toch nog winnen (voetbal)
Ik zag het niet meer zitten
Self-service!
Is er hoop voor iemand als ik?!
Op zoek naar geld en geluk
Ronald: stoer, gezond, sportief
Welke eindbestemming?
Zekerheid over uw toekomst
Mijn naam is tijd
Mijn naam is angst
Mijn naam is geld
Eindelijk vakantie
Wat is zeker?
Welke richting?
Kom naar Mij toe!
Mis de boot niet!
Gods weegschaal - te licht bevonden?
Noodlot, toeval of waarschuwing
Kansloos? 'Ik ben de Weg'
Troost in moeite en verdriet
Een goede reis (in 8 talen)

kt verspr
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Ik wil meer lezen over Gods
genade aanbod.
Ik ken de Heere Jezus als mijn
Redder en wil graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Hoe is dat als je bidt? Als je spreekt met God?
Vraag je Hem alleen maar van alles, of zeg je
ook af en toe “Dank U wel”? Wat zijn er véél
dingen om voor te danken!
Iemand zei eens dat hij een hele lijst had met
dingen om voor te bidden. En dat is zeker een
goede zaak. Maar als we nu ook eens een lijst
zouden maken van alles waarvoor we kunnen
danken. Welke lijst is er dan langer?
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De Herder
zoekt z n
schaap
K ndertraktaat
over de Goede
Herder
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Reageren?

Het vragen om iets hoef je meestal niet te leren,
hé?

Geen andere
keus
Je hebt geen
alternatief!
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(Johannes 8:36)

Als we iets krijgen zeggen we......,
juist ja, dank u wel!
Het bedanken heeft te maken met
beleefdheid en opvoeding. Het is onfatsoenlijk
om niets te zeggen als je wat krijgt, toch?

€ 1,00
Blijvende vrede
en redding
Speciaal voor
kerst

s...
er een
Luist
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Garra

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Als dan de Zoon u
vrij maakt, zult u werkelijk
vrij zijn.

Dank u wel!

Het is iets dat je moet leren als je
jong bent, als je nog een kind bent:

€ 0,90

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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Voor de jonge lezer

Wat zeg je dan...?

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

bestelcode: T126

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op onze website.

Bestelcode: T146K

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

en toch weer kunnen zien...?

‘Dus de Heere Jezus is de Redder van
mijn massa? Zou ik ook door Hem
gered kunnen worden?’
‘Ja, als jij aan de Heere Jezus je zonden
vertelt, wil Hij jou redden. Hij woont nu

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan
huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.
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De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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De uitgever verzoekt verspreiders deze flyer respectvol en correct te gebruiken.

rechts, staande regel:

BIJBEL

Plaats: ................................................................................

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl
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Naam: ................................................................................
Adres: .................................................................................
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Sinds die dag luisterde Garra graag
naar alles wat de zendeling hem over
de Heere Jezus vertelde. En het duurde
niet lang of hij begreep dat hij ook een
zondaar was, die een Redder nodig had.
Eenmaal had zijn massa hem gekocht
met zijn bloed, maar nu wist hij dat de
Heere Jezus Zijn bloed ook voor hem
had gegeven en hem had gekocht om
hem voor eeuwig te redden!

Garra, bevrijde slaaf
Wat je kunt
leren van een
bevrijde slaaf

aantal

elcode: T157
dW.nl; best
se editie: UhW

rt

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

o=i

-d
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in de hemel en hoort ieder die tot Hem
bidt en in Hem gelooft’.
‘O, dat wil ik doen, want ik zou ook
graag bij Hem willen horen. O, dan wil
ik óók van Hem houden!’, riep Garra uit.
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‘De zonde is het kwaad dat je gedaan
hebt. Daardoor zijn alle mensen, ook jij,
in de macht van die vijand, de duivel;
net zoals jij in de macht van Libé was.
Niemand kan hem ontvluchten, want
hij is sterk en schiet zijn giftige pijlen
overal heen. Ik was vroeger ook in de
macht van de duivel.’
‘En wie heeft massa dan gered?’ vroeg
Garra.
‘Dat deed mijn Massa, de Heere Jezus.
Hij moest voor mij sterven aan het
kruis en daar de straf ondergaan die ik
verdiend had door al mijn zonden. De
Heere Jezus is de Zoon van God, Die uit
de hemel kwam, omdát Hij ons wilde
redden. Je weet dat mijn arm door de
pijl getroffen is en bloedde. Daardoor
ben jij gered. Zo heeft de Heere Jezus
Zijn bloed gegeven aan het kruis om
ons te redden. Hij heeft mij gered en
wil ook jouw Redder zijn’.
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[ ] Ik wil graag een gesprek met een Christen.

God zij dank, voor Zijn
onuitsprekelijke gave...

De
e
allergrootst
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Weet je wat zo mooi is? Je bent nooit te jong
of te oud om te leren. Bedank de Here God
vandaag maar eens heel bewust voor alles wat
Hij je geeft.
En vergeet nooit om Hem te danken voor de
grootste gave aan ons: Zijn eigen Zoon, de Heere
Jezus. Jij en ik hadden de dood verdiend omdat
we zoveel verkeerde dingen hebben gedaan.
God zond Zijn Zoon naar deze aarde om te
sterven in jouw en mijn plaats!

Mijn zoon, geef Mij uw hart! (Spr. 23:26)

Bestelcode T117. Graag correct en respectvol gebruiken.
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Kruis aan:
[ ] Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
[ ] Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
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Eschenburg.

Als ik
mijn
voor
God erke zonden
eerlijk
n,
er hele
maal maakt Hij
schoon
mij
van.

Ik ben op weg naar de hemel.
De duivel wil me met allerlei obstakels lastigvallen, maar de Heere
Jezus helpt me te overwinnen.

Kleuren vertellen jou iets
over God!
Hoe wordt je
zwarte hart wit?

www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Reageren?

Doel bereikt
NL-Tigrinya
(Eritrea)
Voor vluchtelingen
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© layout:
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.
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Mijn zonden
houden mij
ver van God.

Hebt u al vrede met God? Vraagt u zich af wat uw
levensdoel is? Doe als de herders, bewonder de Heere
Jezus vol aanbidding, dank Hem, want Hij is het waard!
Zijn verlossingswerk is zo groot! Verheerlijk God in uw
woorden en daden. Ga om met anderen die Zijn grootheid
zien, bezoek samenkomsten van gelovigen; blijf niet alleen
zitten, maar leef samen voor God en bemoedig elkaar in
het geloof.

(Psalm 36:10)

Voor de jonge lezer
Rebus

Blind en weer T126
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DL
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6 pag.
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De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Hebt u geen blijdschap? Echte blijdschap kunnen
we alleen vinden in Christus, de Heere.
Zoekt u vrede? ‘Vrede op aarde’ door Jezus
Christus!
Er is maar één Redder: Jezus Christus; tóen werd
Hij geboren, daarna leefde Hij een heilig leven tot
Gods eer, en vervolgens stierf Hij voor uw en mijn
zonden aan het kruis van Golgotha. Uit liefde. Om
u en mij te redden van de eeuwige dood.

Want bij U is de fontein van het leven;
in Uw licht zien wij het licht

Je moet er oog voor krijgen...

r=d

s...

r een

Luiste

(Johannes 8:12)
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Door deze folder te lezen ga je ontdekken wat God
hierover zegt, want Hij woont in de hemel en Hij
alleen kan beslissen hoe je er komt.

od!

rhaal over de verschillende kleuren
en?
tussen de tekstblokjes en de kleur
rt.
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Ken jij de weg
naar de hemel?
Christus is de
Weg naar God!

Ken jij de weg
naar de hemel?
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l je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
ergeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!
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Wat is de beste religie?
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Deze flyer wordt u aangeboden door:

God

Joh . 14:6

www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Wat is de beste
religie?
Geen religie,
maar Christus!

de hemel gaat altijd langs het kruis!
em te vinden!):

De Heere
Jezus zegt:
Ik ben de weg...
Niemand komt
tot de Vader
dan alleen
door Mij.

€ 0,80

Geef je hart
aan Mij!
God wil ons hart
hebben!

Lees de Bijbel, dan ontdek je meer!

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)

Naar Brockhaus

(de Bijbel, Johannes 3:16)

€ 0,70

Jezus Christus zei: Ik ben het licht van
de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins
in de duisternis wandelen, maar zal het
licht van het leven hebben

bestelcode: T139N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer uitsluitend wettig en respectvol te gebruiken.
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Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer l
ezen over dit thema? Of gratis
Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
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Hand met
wereldbol
(Johannes 3:16)
Kort en krachtig
over Gods liefde
voor jou
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Graag op een verantwoorde wijze verspreiden! De uitgever kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor verkeerde verspreiding.
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Bescherm je hart boven alles
wat te behoeden is,
want daaruit zijn de
uitingen van het leven
(Spreuken 4:23).

dat Hij zijnGeef
Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft,
God zegt:
je hart aan
Mij!
opdat een
ieder die in Hem gelooft,
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door een aardbeving
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God heeft de wereld zó liefgehad,

De uitgever verzoekt verspreiders deze flyer respectvol en correct te gebruiken.

agen? Wil je meer lezen over dit thema?
udielectuur over de Kerk ontvangen?
gerust contact met ons op!

Achterkant:

‘Mijn zoon, geef Mij je hart, en laten je ogen behagen
scheppen in Mijn wegen!’ (Spr. 23:26). Wanneer ons hart
de Heere toebehoort, wanneer wij naar Hem luisteren,
dan kunnen we dagelijks ervaren: ‘Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor
ons de Schriften opende?’ (Lukas 24:32)

Gered

rG

r? Dat is Hij: Jezus Christus!
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‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’
(Matth. 5:8). Een rein hart is allereerst een gereinigd hart.
Zo’n hart kent de Heere Jezus en verheugt zich in Hem.
Zo’n gereinigd hart ‘roept de Heere aan’ met andere
ware gelovigen (2 Tim. 2:22). Zo’n hart onderwerpt zich
aan Hem in liefde en eerbied en houdt Zijn ‘geboden’ en
Zijn ‘Woord’ (Joh. 14:21, 23). Dat is alleen mogelijk in het
vertrouwen op Zijn genade.

ve

an Hem toevertrouwt,
werpt, die wordt
kig!
en die zo door Hem
de eerste dag van
omen om samen hun
Dat zullen we eeuwig in
ar we beginnen er al op
willen ook samen bidden
n Woord luisteren
0:7, Matth. 18:20).
ligie om misschien gered te worden.
. Graag zelfs!

Gered door een
aardbeving
Bij natuurrampen

Een zuiver hart

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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En dat wil Hij doen! Gods genade bewerkt nieuw leven
in een mensenhart dat met berouw tot Hem komt en
gelooft. Aan zo iemand geeft God een nieuw hart en
een nieuwe geest (Ez. 36:26; Jer. 24:7). Een hart dat
zichzelf veroordeelt wordt door God gereinigd, door
het geloof (Hand. 15:9). Het wordt gereinigd ‘door de
gehoorzaamheid aan de waarheid’ (1 Petr. 1:22), ‘door het
bloed van Jezus’ (Hebr. 10:19, 22). Wilt u gehoorzaam zijn
aan de waarheid en uw hart openen voor God? Het bloed
van Jezus Christus zal u reinigen van alle zonden!
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flyer wordt u aangeboden door:

Is jouw leven
ook zo’n warboel?
Laat God de
warboel oplossen!

aardbol
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vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
em gerust contact met ons op!
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alarm

website ww
eens op onze

is mogelijk per email, fax of via de site, of door de betreffende vakken
op pag. 8 in te vullen en die pagina aan ons te retourneren

- De aangegeven netto-prijs geldt per 10 stuks, tenzij anders aangegeven
- Bij bestellingen van dezelfde titel zijn de volgende kortingen van toepassing
voor particulieren, chr. gemeenten en boekhandels:
		
o Per 100 stuks: 10% korting
		
o Per 1.000 stuks: 20% korting
		
o Per 10.000 stuks: 30% korting
- Excl. verzendkosten
- Bij een evt. herdruk kunnen formaat en prijs veranderen
- geldt uitsluitend voor het aantal van éénzelfde soort flyer
Prijzen:

Formaten:

A4 = ‘kopieerpapier’				
A6 = formaat briefkaart/ansichtkaart
A8 = ¼ briefkaart				

A5 = ½ A4
A7 = halve briefkaart
DL = DIN large = ong. 10x21 cm

De volgende letters duiden traktaten aan die speciaal (maar niet uitsluitend!) geschikt zijn voor:
P = Paas-weekend		
K = Kerst			
ON = Oud & Nieuw
J = jeugd			
B = basisschool-kinderen M = moslims
R = reformatorische Christenen				
(en andere religies)
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Gods vrede
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A u
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Carnava - het
feest barst os!
Hee gesch kt
voor eestgangers met
carnava
Omkeren Ga terug!
U z t op de
verkeerde
weg!
Een tweede
even
Geen tweede
even op aarde
maar met God

A s u woorden
tekort komt
… gebru k dan
n et de de
Naam van uw
Redder

‘Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en
rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeeft’
(lees 1 Johannes 1:9)
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Gods vinger
in het

wereldgebeuren?

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

’Wie tot Mij komt,
zal Ik zeker niet uitwerpen’
(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere
naam (dan Jezus Christus), waardoor wij
behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Het

reddende
kruis

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,80
T024
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4 pag.
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ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

de media
de wetenschap
uw gevoel
uw geld en bezit
of de Bijbel?

Het enige betrouwbare kompas
voor uw levensreis:
de Bijbel, het Woord van God!

1 Johannes 4:10

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!
Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als
uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

God zelf zegt:
‘Het Woord is betrouwbaar en alle
aanneming waard, dat Christus Jezus in
de wereld gekomen is
om zondaars te behouden.’

T026
A5
2 pag.

Het reddende
kruis
Behoudenis
bij Golgotha’s
kruis!

Op welk kompas vaart u?
Waar naartoe
bent u op weg?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Je ogen zitten gevangen, vastgekluisterd aan je
beeldscherm. Je favoriete club verliest. Balen. Je
komt in een dip. Voor de zoveelste keer.
Je zit zelf gevangen. Gevangen in verkeerde gewoonten, in negatieve gedachten, in een verslaving... Je voelt de leegte in je hart, je leven...
Je voelt je een ‘loser’. Hoe kan je nog een ‘winner’
worden, als je het doel van je leven al zo vaak hebt
gemist?! Lees deze flyer en vind het antwoord.
Hebt u, heb jij vragen?
Wil je meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl

Tóch nog
winnen

T031
DL
6 pag.

“Opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.”
(1 Thessalonicenzen 4 : 13)
“Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
(Johannes 3 : 36)
Deze flyer wordt u aangeboden door:

ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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als je het doel hebt gemist?!

Toch nog winnen (voetbal)
De wedstrijd
van je leven.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80

(Handelingen 4:12).

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T039

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto
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Zekerheid
over uw
toekomst?

Mijn naam is

Tijd
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Angst

T035
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Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Naam: ………………………………………………………………………..

Gij kent mijn zorgen, vóór ik ze U zeg;

Adres: ………………………………………………………………………..

Ik weet mij door Uw engelen omgeven,

Plaats: ………………………………………………………………………..

en kom U tegen, Heer, op elke weg.

Tel.:

€ 1,00

T040
A6
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………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten (NL) - Tel. 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Welke
richting...?

Bestelcode: T047

Geloof in de
Heere Jezus
Christus,
en u zult
behouden worden.

God spreekt:

reekt
God sp er!!
... luist

Handelingen 16:31

‘Wie tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen’.
Johannes 6:37

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Reageren?
Kruis aan:
o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
o Ik wil graag een gesprek met een Christen.
Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Naam: ………………………………………………………………………..

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

Adres: ………………………………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Johannes 3:16,18

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

‘Kom naar Mij
toe, allen die
vermoeid en
belast bent, en Ik
zal u rust geven’.

Kom naar Mij
toe!
… en Ik zal u
rust geven

Mattheüs 11:28-29

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.
T048

God, onze Heiland, wil
dat alle mensen
behouden worden

God spreekt:

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Mis de boot
niet!
… anders is het
te laat!

reekt
God sp er!!
... luist

Christus Jezus is in de
wereld gekomen om
zondaren te behouden
(1 Timotheüs 2:4 en 1:15)

Reageren?
Kruis aan:

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil

graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

o Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 3:16,18)

T041
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Zekerheid over
uw toekomst
… vindt u in de
Bijbel

560725-UWW-folder 1

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

T049
DL
4 pag.

T049

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

06-11-2006

11:33

(1 Johannes 5:12).

Gods
weegschaal

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80
T042
DL
2 pag.
ON
€ 0,80

Mijn naam is
tijd
De tijd houdt
velen in z’n
greep

560725-UWW-folder 2

06-11-2006

11:35

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Pagina 1

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).
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560725-UWW-folder 3

06-11-2006

11:36

Noodlot

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Mijn naam is
angst
Voor wie door
angst gegrepen is

“te licht bevonden?”

T50

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Toeval of

waarschuwing?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

Pagina 1

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Kansloos!

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

T044
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Kansloos?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80

Mijn naam is
geld
Voor geldzuchtige mensen

Mijn naam is

Geld

Dan zal er eeuwige blijdschap zijn!
(lees in de Bijbel, Jesaja 51:11).

‘Ik ben de Weg’

Troost in
moeite en
verdriet
Voor wie lijdt

Jezus Christus zegt:

allen die vermoeid
en belast bent,
en Ik zal u
rust geven.

Ik, Ik ben het
Die u troost.
de Bijbel - Mattheüs 11:28, Jesaja 51:12

€ 0,80

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Eindelijk
vakantie
Eindelijk
ontspannen!
Maar uw ziel
dan?!

これは私達があなたに願うことです。 こんにち、とても簡単に旅が出来
るようになったことは素晴らしいことです。 あなたが無事に目的地に着
きますように！ しかし危険はいたるところにあります。道路だけではあ
りません。空の旅や電車、海の上でも同じことがいえます。休暇の場所や
大事な会議の場所に着くかわりに病院に運ばれているということは簡単に
起こりうることです。事故の死傷者の数は長年に渡って減少しています
が、それでも現在ヨーロッパの道路上で毎日約100人の命が失われていま
す。

... это наше тебе пожелание. Здорово, что в нынешнее время
путешествовать так легко. Надеемся, ты доберешься до
пункта назначения целым и невредимым. Однако опасности
подстерегают везде — не только на дорогах, но и в воздухе и на
море. И вместо того чтобы попасть на деловую встречу или к месту
отдыха, ты запросто можешь оказаться в больнице. Несмотря на
то что за последние годы количество аварий снизилось, сегодня
на дорогах Европы каждый день гибнет около 100 человек.

There’s another journey we’re all taking: life‘s journey. It starts at birth
and ends up in eternity. If we set the wrong course for this ‘journey‘,
while we’re here on earth, we’re going to end up at a terrible destination.

全ての人に共通する旅があります。人生という旅です。 誕生で始まり、
永遠という場所に到着します。 地上にいる間にこの「人生」の行路を間
違えてしまうと、 恐ろしい場所に到着することになってしまいます。

Но есть другое путешествие, которое все мы совершаем, — это
жизненный путь. Оно начинается с рождения и заканчивается
вечностью. Если мы, пребывая здесь на земле, выберем для него
неправильный маршрут, то в итоге окажемся в ужасном месте.

The Bible tells us how this can happen: “If we confess our sins, He
is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all
unrighteousness” (The Bible NKJV – 1 John ch. 1 v. 9).

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

The judgment of God, which we deserve because of our sins, fell on
Jesus Christ on the cross. Come in faith to Him, just as you are. Pray
to Him, telling Him everything that’s wrong in your life. Turn to Him
and give Him thanks for His love. That’s how you can find forgiveness
for your sins and peace with God. You don‘t have to observe rules or
religious ceremonies to do this. Jesus Christ always has time to listen
to you wherever you are!

Mijn naam en adres:

Once you’ve taken this step, you’ll find that you have someone to
help you in all the storms of your life. Continue your journey with His
support – this will guarantee a happy and safe arrival at your heavenly
destination in the presence of God.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)
** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T045

Eindelijk
vakantie!

We really wish you a good trip. But please take time to think about
the most important journey of all: the journey of life, and eternity that
follows it. Read the Bible. This is God’s Word, in which He gives you
answers to all the questions of your life. He says, “I have come that
they may have life, and that they may have it more abundantly”
(The Bible NKJV – John ch. 10 v. 10).

Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

We would be happy to send you a part of the Bible (The New
Testament) and other information to help you, free of charge.

Chapter Two • Fountain House

3 Conduit Mews • London SE18 7AP • ENGLAND
www.chaptertwobooks.org.uk

このように聞いて、今あなたの中で心苦しく感じることはありますか？恐
れを感じていたり、不倫のような間違った行いや嘘、仕事での誤魔化しが
あったり、もしくは、ただ単に神の目に自分は正しくないと感じてらっし
ゃるかも知れません。これらのことを今あなたの人生で清算しておかない
と、あなたは遅かれ早かれ清い神の前で申し開きをすることになります。
神はご自分の法廷であなたの申し開きを聞かれると聖書は語っています。
そして神は買収できないお方です。これは絶望的なことに思えますか？

いいえ。逃げ出す道があるのです。あなたの人生の全ての重
荷、あなたが自分自身で処理することのできない全ての罪を下
ろすことが出来るのです。御言葉をとおして、神の御子である
イエス・キリストはあなたに懇願しています。「すべて、疲れた
人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたし
があなたがたを休ませてあげます。」（聖書‐マタイの福音書
11章28節） そうです。イエスは本当の内なる自由と充実した人生を与え
てくださるのです。
どのようにしてそのことが可能なのか聖書は教えてくれます。「もし、私
たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪
を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。」（聖書‐ヨハ
ネの手紙第一 1章9節）
私達が自身の罪のために受けるべき神の審判は、十字架上でイエス・キリ
ストの上にくだされたのです。 今のままの自分で、信仰によってイエス
のもとに来てください。彼に祈って、あなたの人生で間違っている全ての
ことを伝えてください。イエスの元に帰り、その愛に感謝をのべて下さ
い。こうして、あなたはご自分の罪の赦しと、神との和解を手にいれるこ
とが出来るのです。宗教的な儀式や、規則を守ることによって得られるも
のではありません。あなたがどこにいても、イエス・キリストはいつでも
あなたの話を聞く時間がある方です。
この一歩を踏み出せば、あなたは人生の全ての嵐の中であなたを助けてく
れる存在を見出すでしょう。イエス・キリストの助けを受けながらあなた
の人生の旅を続けてください。 そうすることで、あなたは安全に喜びつ
つ神のおられる永遠に終着することが保証されています。
私達は心からあなたが良い旅をすることを願っています。
でも、どうぞ一番大切な旅について考える時間をとってください。人生という
旅路と、その後に続く永遠について。聖書を読んで下さい。神の言葉は人生の
全ての問いについて答えてくださいます。「わたしが来たのは、羊がいのちを
得、またそれを豊かに持つためです。」(聖書–ヨハネの福音書１０章１０節）

Тебя вдруг что-то гложет? Может, это страх, какой-то проступок,
внебрачная связь, ложь, жульничество или просто осознание
того, что ты виновен перед Богом? Если ты не приведешь
свою жизнь здесь на земле в порядок, то тебе придется скоро
предстать перед святым Богом, неподкупным судьей, который
будет праведно судить твою жизнь.
Неужели нет никакой надежды? Есть. Ты можешь избежать
суда, сбросить груз своей жизни, всю вину, с которой ты не
способен справиться сам. Иисус Христос зовет всех, в том числе
и тебя: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Библия, евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28). Да, ОН дает
настоящую внутреннюю свободу и удовлетворенную жизнь.
Библия говорит, как это может произойти: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1-е послание Иоанна, гл. 1, ст. 9).
Суд Божий, который мы заслужили за наши грехи, понес Иисус
Христос на кресте. Приди к Нему в вере таким, какой ты есть.
Расскажи Ему в молитве обо всем, что неправильно в твоей
жизни. Обратись к Нему и поблагодари Его за любовь к тебе. Так
ты обретешь прощение своих грехов и мир с Богом. Для этого
тебе не надо соблюдать какие-то правила или религиозные
обряды. У Сына Бога, Иисуса Христа, всегда и везде есть время
выслушать тебя!
Сделав этот шаг, ты увидишь, что у тебя появился Тот, кто может
помочь тебе во время любой жизненной бури. Продолжай
свое путешествие, имея Его поддержку; это гарантирует тебе
счастливое и безопасное «прибытие» к месту назначения на
небесах, в присутствие Бога.
Мы действительно желаем тебе счастливого пути. Но, пожалуйста,
найди время, чтобы подумать о самом важном путешествии —
путешествии длиною в жизнь, а также о вечности, которая последует
за этим. Читай Библию — Слово Бога, в котором Он дает ответы на
все жизненные вопросы. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Библия, евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 10).

€ 0,80

あなたの手助けとなるように、私達は喜んで新約聖書やその他の読
み物をお送りいたします。

GBV Dillenburg

Мы будем рады выслать тебе бесплатно Новый Завет
(часть Библии) и другую христианскую литературу.

GBV Dillenburg

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

www.gbv-dillenburg.de

www.gbv-dillenburg.de

************************************

So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Bibel – Johannes 3,16

************************************

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not
perish but have everlasting life. The Bible NKJV – John ch. 3 v. 16

************************************

Car Dieu a tant aimé le monde qu‘il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu‘il ait la vie éternelle. La Bible – Jean 3,16

************************************

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig leven heeft. De Bijbel, Johannes 3:16
Italy

************************************
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.” la Bibbia –Giovanni 3, 16
************************************
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia –Juan 3: 16
************************************
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛さ
れた。それは、御子を信じる者が

ひとりとして滅びることな

く、永遠のいのちを持つためである。聖書 ヨハネ ３：１６

********************************

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Библия – Иоанна 3:16
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Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.
Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)
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God wil graag mensen bij Zich in de hemel

‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd

hebben. Maar dat kan niet want de men-

heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd

De slang
Het verhaal
van de koperen
slang

worden; opdat een ieder die in Hem gelooft,

sen mopperen vaak en doen verkeerde

niet verderven zou, maar het eeuwige

dingen.

leven heeft’.
Wat moeten wij dan doen om in de hemel
Johannes 3:14-15

te komen? Is er voor ons ook een slang op
een stok waarnaar we kunnen kijken?

De slang

Nee, de koperen slang is er niet meer, maar
er is wel Iemand anders waar we naartoe
kunnen gaan en dat is de Heere Jezus. Hij is
op aarde gekomen en aan het kruis gestorven: voor de verkeerde dingen (zonden)
die jij gedaan hebt. En als jij gelooft dat de
Heere Jezus aan het kruis in jóuw plaats
gestraft werd voor jóuw zonden (verkeerde
dingen) en je vertelt dat tegen Hem, dan
wil de Heere Jezus ook jouw Vriend worden en mag je later als je sterven moet bij
God in de hemel wonen.
Is dat niet geweldig, zoveel houdt God
van jou!

Het opperhoofd is zo blij dat hij komt

Opeens begint het opperhoofd het te begrijpen.

aanlopen met het mooiste wat hij heeft:

Hij loopt naar voren en knielt neer. Tranen lopen er

zijn gekleurde deken en zijn paard. En hij

over zijn wangen als hij zegt: ‘Ik wil aan deze Jezus

geeft het aan de blanke man. ‘Dank je wel,

mijn hart en leven geven. Ik begrijp dat God alleen

opperhoofd’, zegt de blanke man, ‘maar wij

mijn zonden kan vergeven, omdat de Heere Jezus

kunnen zelf niets doen om in de hemel te

voor mij gestorven is en níet omdat ík veel aan

komen. God kan geen zonden vergeven

God gegeven heb. De Heere Jezus mag de Belang-

als wij er voor betalen. Alleen doordat God

rijkste in mijn hart worden!’

De indiaan
Een verhaal
voor kinderen

De
Indiaan

Zijn zoon, de Heere Jezus heeft gegeven,
kunnen wij gered worden. De Heere Jezus
moest sterven aan het kruis. Zijn bloed
moest hij geven om onze zonden weg te

En jij die dit leest? De Heere Jezus zegt ook tegen

doen en om onze schuld te betalen. En als

jou: ‘Geef mij je hart’ (Spreuken 23:26). Wil jij dat

jij aan God vertelt dat je verkeerde dingen

doen?

hebt gedaan, krijg je vergeving van alle
mag later in Het Huis van God wonen’.

Vertel Hem alles wat jij verkeerd hebt gedaan (dit
zijn al jouw zonden) en dan zal Hij ze vergeven.

Gute Reise!
Have a good trip!
Bon voyage!
Goede reis!
Buon viaggio!
¡Buen viaje!
良い旅を・・
Счастливого пути!

Italy

pen!

Vind je dat niet geweldig?
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Een goede reis
(in 8 talen)
Voor reizigers;
in NL, FR, EN,
DT, IT, SP, Rus,
Jap

God bestaat
Zeker weten!
Keer u om naar
Hem!

God bestaat.
Zeker weten!

Keer je om naar Hem,
en geniet van het leven!
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Onze
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Gratie
geweigerd
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Rare vraag.

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)
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Hoeveel
weegt je
leven?
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Stierf Hij voor
mij?
Ging Hij voor
mij in de dood?
Stierf Hij voor mij ?
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De oude
Statenvertang
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We ke kant k es
?
N a v de He s us n de B esbosch
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U w t toch
graag ser eus
genomen
worden! Neem
Gods Woord
dan ook ser eus!
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Echt r k!
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D e voor ons
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Kent u uw
Donor?
emand ga Z n
b oed voor u!
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Lost & Found
Het verhaa van
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Koning?
nederige
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Hoeveel weegt
je leven?
Wegen goede
daden echt
op tegen onze
zonden?
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N et
vergeten

Hoe kom k n
de heme ?
N et door goede
werken maar
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Memo N et
vergeten
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Vr -dag?
U t eg over
Goede Vr dag
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Dood opend!
( v m Jehova s
Getu gen)
Een waarschuw ng tegen
va se er ngen

Wat moeten
w doen?
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ge oo n de
Heere Jezus!
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De kerstgave
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T094
GG/K
15x21
4 pag.
€ 1,40

Happy New
Year
Ge ukk g
n euw aar door ge oo !

T102
A6
2 pag.
ON
€ 0,80

5 me bevr d ng
Ben k we echt
vr ?

T086
A5
2 pag.

kaart De B be
Kernpunten u t
de B be

T095
GG
15x21
2 pag.
€ 0,90

Eenzaam en
a een
Voor eenzamen
ouderen en
z eken

T103
A6
4 pag.

Andersom!
Dus omkeren
naar God!

E

T091N
A6
8
De pag.

Hoop & efde
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u t God?
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Leven na de
dood!
Er s een even
na de dood!
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Zo ef heeft
God de were d
gehad…
Johannes 3 16
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Het was zeer
goed
Over de schepp ng
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Met haast
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opstand ng
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Door George
Cutting

N euw Leven
Het wonder
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U t eg over
P nksteren
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nderdaad
de ti d v egt
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… en voor u het
weet moet u
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Dono ?
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Kent u de neder ge Kon ng?
Het verhaa van
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Gratie geweigerd
Ongelooflijk
dom om genade
te weigeren!
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Hoeveel weegt je leven?
Hoe kan een leven nu iets wegen?!
Nou, je vraagt je toch wel eens af hoeveel nu je goede
en je slechte daden aan het eind van je leven zullen wegen.
ledereen hecht er toch waarde aan dat z´n leven
iets waard is geweest.
Misschien is het wel tijd dat we ons afvragen
hoeveel we wegen.
Stel je voor dat de balans naar de verkeerde
kant doorslaat…!
Je moet er toch niet aan denken!
Lees deze flyer, die een hulp voor je wil zijn.

Onze
gevaarlijkste
vijand
… is de zonde

06.04.2010 12:02:31 Uhr
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Don’t follow
me
I am lost too:
alleen Christus
is de Weg!
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Bestaat
God echt?

En kunnen we Hem kennen?

T056
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€ 0,80

€ 0,80

in moeite en verdriet

Счастливого пути ...

良い旅を・・

... that’s our wish for you. It’s great that it’s so easy to travel these days.
Hopefully, you‘ll arrive safe and well! However there are dangers everywhere; not just on the roads, but in the air, on the train and on the sea
as well. Instead of arriving at your holiday destination or an important
business meeting, you could just as easily end up in hospital. Although
casualty figures have been falling for many years, currently around 100
people die on Europe’s roads every day.

No, there’s a way of escape. You can unload all the burdens of your
life; all the guilt you can‘t deal with yourself. Jesus Christ, the Son of
God implores you in His word, “Come to me, all you who labor and are
heavy laden, and I will give you rest” (The Bible NKJV – Matthew ch. 11 v. 28).
Yes, He gives real inner liberation and a fulfilled life.

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

T045
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Have a good trip ...

Is there something gnawing away inside you now? A fear – some kind
of wrongdoing – perhaps an extra-marital affair – a lie – cheating at
work – or just that you know that you’re guilty before God? If you don’t
put these things right in your life now you face dealing with a holy God
about them sooner than you think. He’s a judge who can’t be bought,
and He’s announced He’s going to hear your case in His court. Is it as
hopeless for you as it seems?

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Kansloos!
‘Ik ben de Weg’
God geeft u
een gezegende
mogelijkheid!

T52

Lees zelf de heerlijke, betrouwbare beloften van God na in
Zijn Woord: de Bijbel. Als u nog geen Bijbel hebt, kunt u met
deze bon gratis een Evangelie (Bijbelboek) bij ons bestellen.
Uw adres wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt voor de eenmalige
toezending.

‘Wie bij Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Noodlot, toeval
of waarschuwing
Als God tot u
spreekt…

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Bid toch vandaag nog. Spreek met God en vertel Hem eerlijk
al uw verdriet, maar ook al uw zonden en uw schuld. Dan vergeeft Hij u. Dan wordt u Gods kind.
En dan geeft Hij als uw hemelse Vader u ook alles wat u nodig hebt: kracht, innerlijke moed, rust voor uw levensweg. En
een vast vertrouwen dat binnenkort na dit aardse leven er een
heerlijke toekomst op u wacht, zonder ziekte, dood en pijn,
maar vol geluk, blijdschap en vrede.

Gods
weegschaal te licht bevonden?
Kunt u Gods
test doorstaan?

T51

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Mijn naam en adres:

verkeerde dingen. Wie dat doet is gered en

€ 0,80

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

komen wonen. Dan ben je nooit meer alleen. Dan

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

(Handelingen 4:12).

is Hij jouw Redder en Vriend, Die je altijd wil hel-

Pagina 1

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
[dan Jezus Christus], waardoor wij behouden
moeten worden’

Geef Hem jouw leven en dan zal Hij in jouw hart

Mis de boot
niet!
18-08-2006 16:01:04

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Zinloos geweld
Wie verdroeg
geweld zoals
Christus, uw
Redder?

‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Bestelcode: T056

Bestaat God
echt?
… en kunnen wij
Hem kennen?

€ 1,00

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80
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Alleen
vrijwilligers

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

voor een Bijbelboek.

€ 1,00

Ik wil graag contact met een Christen.

een havenlicht, dat altijd fel blijft branden,

een ster, die schittert aan een zwarte lucht.
Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven,

!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T037
De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

(1 Johannes 4:10).

€ 0,80

Self-service!

Ik wil meer lezen over Gods genade-aanbod.
Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

560708-UWW-folder 2.indd 1

Mijn naam is

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Kruis aan:

Er is een haven, waar ik kan landen,

€ 0,80

Schrijf ons of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

T036
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4 pag.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Mijn oude ziekte verdween, en ik heb nooit meer een psychiater
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
nodig gehad. Er komen nog wel eens verkeerde gedachten in mij
info@uhwdw.nl
op, maar als ik dan aan de Heere Jezus denk en met Hem spreek,
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
verdwijnt de onrust.

Reageren?

de zekerheid, dat ik bij U mag horen,

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt.

Welke richting?
Geen reis of
vlucht, maar
alleen God geeft
rust!

Plaats: ………………………………………………………………………..

ruimte voor sticker

Self-service!
Ik-gerichtheid
leidt niet tot
zegen!

Deze flyer wordt u aangeboden door:

(Johannes 14:6)

mijn levensakker onder water zet.

Er is een rust, die niemand kan verstoren,

en een geloof dat mij geen mens ontneemt,

Tel.:

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
(dan Jezus Christus), waardoor wij behouden
moeten worden’

€ 0,80

een uitweg vindt in woordeloos gebed;

Jezus Christus zegt:
Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven

een stroom van dank, die buiten alle boorden

Welke eindbestemming?
Naar Jezus
Christus toe!

.
eens..

Naam: ………………………………………………………………………..

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

T027
A6
4 pag.

Wil je meer gratis evangelie-lektuur lezen?
Heb je vragen? Schrijf of bel gerust.

ruimte voor sticker

Self-service, jezelf vooruit helpen... het mag
nooit gaan ten koste van Gods eer en van
onze medemensen. Dat is ‘zonde’, en die
maakt scheiding tussen ons en God.
Wordt het niet dringend tijd voor ieder van
ons om die ik-gerichte vuilheid uit ons leven
weg te doen en een leven tot Gods eer te
leiden? Het zal een zegen en grote blijdschap
voor jezelf zijn!
Dan maakt self-service plaats voor dienst
aan God en je medemens; en dan zul je zelf
rijk gezegend zijn – voor eeuwig!

Welke eindbestemming?

‘Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’

€ 0,80

Huilend en stamelend beleed ik Hem mijn schuld en bad: ‘Red mij
en maak mij gelukkig, Heere Jezus’.
‘t Was alsof een last van me afviel, en ik werd rustig en blij. Spontaan omhelsde ik Jeanne en ging heel anders naar huis dan ik gekomen was. In de volgende dagen en weken kon ik nog steeds niet
begrijpen hoe alles zo veranderd was. Ik wilde het wel aan iedereen
vertellen.

stoer,
gezond,
sportief!

Luister

(Jeremia 6:16)

een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht,

T039
A6
4 pag.
J
€ 0,80

€ 0,80

‘Zo zegt de HEERE:
Vraag waar … toch de
goede weg is, en wandelt
daarin’.

Er is een vreugde, die te groot voor woorden

Ronald: stoer,
gezond,
sportief
Hoe een stoere
vent vrede vond
voor z’n dood

Schrijf ons of stuur een e-mail aan een van
onderstaande adressen.

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T046

Ontmoeting

(Romeinen 10:9).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Adres: ………………………………………………………………………..

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80

Zijn macht en liefde en medeleven verdrijven alle angst. Hoe
heerlijk is het om te weten dat Hij mij liefheeft en mij uit de
ellende heeft verlost!

Zij bad met me en zei toen: ‘Zeg Hem dat je berouw hebt over je
zonden en vraag Hem of Hij ook jouw Heiland wil worden.’

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de
tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel die brandt van
vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” (Openb. 21 : 8)

Ik zag het niet
meer zitten
Getuigenis
voor wie gedeprimeerd
is

Jeanne vertelde me dat, als ik werkelijk berouw had over mijn zonden, ik de Heere Jezus mocht vragen om mij te redden en me gelukkig te maken. ‘Hij is voor jou gestorven, Ria, en Hij wil niets liever
dan dat je nu naar Hem toe komt’.

Ronald

€ 0,80

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 1,00

Gods vinger in
het wereldgebeuren
“He ‘s got the
whole world in
His hands”

ruimte voor sticker

(1 Tim. 1:15)

Christus stierf om ook u, om jou, te
redden.
God wacht liefdevol op een antwoord!
Vergeet niet: op een dag (wie weet hoe
gauw) moet ook jij God ontmoeten.
Ben je er klaar voor?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Een ernstige vraag:
op welk kompas vaart u?
•
•
•
•
•

Bestelcode: T038

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T028
Bestelcode: T029 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Om voor eeuwig gered te kunnen worden, moet u Hem uw zonden
belijden en u bekeren. Alleen op deze manier kunt u aan het
oordeel, aan déze catastrofe in uw leven ontkomen.

Kort voordat hij in vrede stierf, hadden we
een ontroerend gesprek: ‘Ronald, geloof je nu
dat je veilig bent in Jezus’ armen?’
‘t Was een ogenblik stil.
Toen zei hij: ‘Ja, ik geloof... Nu weet ik het
zeker!’
‘Lieve vrienden’, zei de spreker nog, ‘Ronald
is nu voor eeuwig thuis. Wij missen hem;
maar zijn heengaan in vrede zegt ons allen: kan ik
sterven als hij? Als God mij onverwachts roept, ben ik
dan bereid? Zijn mijn zonden gewassen
in het bloed van het Lam van God?’

€ 0,80

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Het wonder van Gods genade is dat Hij aan iedereen die gelooft in
Zijn Zoon en het volbrachte kruiswerk, vergeving aanbiedt en dus
de mogelijkheid om tot Hem te komen.

begon het volle licht door te breken in zijn
ziel: Jezus Christus stierf voor zondaars dus ook voor mij? Ja, ook voor mij.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

1 Johannes 4:10

Maar de dood, het gevolg van de zonde, kon deze volmaakte,
Goddelijke Mens niet vasthouden. Zo is zij overwonnen.

T030
A6
4 pag.

Deze flyer wordt u aangeboden door:

“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

De Zoon van God, Jezus Christus, kwam als volmaakte Mens op
aarde. Hij deed alleen maar goed. Hij liet zien wie God is, Hij riep
mensen op tot omkeer. Om de mens terug te brengen bij de Heilige
God nam Hij de plaats van de zondaar in: Hij leed onder Gods
oordeel en Hij stierf.

ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

ruimte voor sticker

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!

€ 1,00

We hebben a
hee wat goeds
U hebt a es a …
beha ve vrede
met God?

T017
A5
6 pag.

T022N
A6
8 pag.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

(Handelingen 4:11-12).

Als u met uw mond Jezus als Heere zult
belijden en met uw hart zult geloven, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u behouden worden

T055
A5
4 pag.

m

€ 0,80

Vrede

Vrede n deze
were d
W e heeft de
op oss ng?

Mijn naam en adres:

✃

T013
A6
4 pag.

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,80

Net te laat?!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,75

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
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Want die erfenis, och dat is eigenlijk maar een
bijzaak. Het gaat om die Persoon, de Heere Jezus
Christus.
Er gebeurt niets buiten Zijn wil. Wat een rust kan
ons dat geven; in vertrouwen op Hem te kunnen
leven; dat geeft vrede in je hart. Als Hij vóór ons is,
wie zal ons dan kwaad kunnen doen?
Wat erg eigenlijk om het lot dat Hij ons geven
wil niet aan te nemen. Denk er toch aan dat elk
ogenblik voor jou de genadetijd voorbij kan zijn, en
de toegang naar de hemel voor jou gesloten kan
worden. Wat een vreselijk lot staat je dan te wachten!

€ 0,80
Net te laat
Nét te laat is
toch: voor eeuwig in de hel!

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

T038
A5
4 pag.

Op zoek naar
geld en geluk
Is aardse rijkdom écht zoveel
waard?

Bestelcode: T040

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:

Het is zó belangrijk om Hem te leren kennen.
Dat kan door het lezen van de Bijbel.

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Bestelcode: T030 De uitgever verzoekt gebruikers deze flflyer
yer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf uw naam en adres op een briefje en stuur
dit samen met dit foldertje op naar onderstaand
adres:

ruimte voor sticker

€ 0,80

€ 0,80
De were d staat
n brand
s er een u tweg
u t de e ende?

Echte re-creatie
Opn euw geboren worden =
echte re-creatie

 U wilt meer lezen over Gods genade-aanbod.
 U kent Jezus Christus al als uw Redder, maar wilt
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
 U wilt graag een schriftelijke Bijbelcursus
volgen.

Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

Alleen vrijwilligers
God dwingt
niemand!

Deze (Jezus Christus) is de Steen ...,
Die tot een hoeksteen geworden is.
En de behoudenis is in niemand anders;
want er is ook onder de hemel geen andere
Naam Die onder de mensen gegeven is,
waardoor wij behouden moeten worden

T te & omschr jv ng
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€ 0,80
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€ 1,00

Een wo k nam
Hem weg
Over de hemeDe
vaart

M

€ 0,80
Wn
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Woord
van

God

€ 0,80

€ 0,80
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€ 0,80

W nst voor
doe m ssers
Voor sportieve ngen

T097
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A6
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€ 0,20

edereen - ook
!
God heeft ook
ou op het oog!

T106
A6
4 pag.
J
€ 0,80

Het Woord van
God
U t eg over de
boodschap van
de B be

T098
GG
A6
8 pag.
€ 1,20

n God ge oven
… w zeggen
Jezus Chr stus
vertrouwen!

T107
A6
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J
€ 1,00

d bon

T007
A6
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Kruis een hokje aan:

Ja, over Gods aanbod van genade

T046
DL
4 pag.

T te & omschr jv ng

W

€ 0,75

T021
A6
4 pag.

Christus heeft het verzoeningswerk volbracht.
Hij alleen kon ons verlossen, ons reinigen van
onze zonden. En Hij heeft het ook gedaan, voor
allen die gereinigd willen worden.

Keer je toch om naar Hem, want dan vind je
eeuwige vrede. Dat is pas echt een goed lot!

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl
Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

€ 1,20

Loterij en gokken maken niet gelukkig.
Echt geluk geeft God alleen.

Wat is zeker?
Geen zekerheid
dan alleen bij
God

Wat is
zeker?!

(Johannes 6:37).

(Handelingen 4:12).

Hoop voor wie verslaafd is!

€ 0,80
T029
A6
4 pag.

‘Hierin is de liefde:
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’
‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’

Titel & omschrijving

m

B oodnod g

Broodnod g
Meer dan
brood hebben
we redd ng
nod g

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

T037
A5
6 pag.

Is er hoop voor
iemand als ik?!
Voor wie wanhopig is

✃

€ 0,75
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info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

voor iemand als ik?

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

D t moet u
weten!
Om kernachtig
en be ee d het
Evange e door
te geven

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

Gevraagd:
echte liefde
Echte liefde
geeft God alleen

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

Is er hoop

Bestelcode: T041

T005N
A7
6 pag.

T020
A6
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ON
€ 0,75

middenweg!

Bestelcode: T031

€ 0,80

Een ogenb k
aub
Een be angr ke boodschap
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Dit verhaal geeft een goed beeld van de reinigende
kracht van het bloed van Christus.
Maar u, of jij, die dit leest, bent niet zo’n onmens als
deze man. Toch bent ook u een zondaar voor God, al
hebt u dan geen moord begaan. (Hoewel... er zijn b.v.
wel veel jonge vrouwen die het moeilijk hebben als ze
denken aan het woord abortus.) Ben je in nood vanwege
zonden, welke dat ook mogen zijn? Zoekt u vergeving,
verzoening voor uw schuld? Ga dan naar Christus! Hij,
de Zoon van God, stierf aan het kruis om met Zijn bloed
ook u te kunnen reinigen van alle zonden.
Dan wordt u voor eeuwig behouden en een gelukkig
mens!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Levensverzeker ng
Bent u verzekerd voor de
eeuw ghe d?

T012N
A7
6 pag.

€ 0,75

Diezelfde avond gingen zijn vrouw en dochtertje mee
naar de samenkomst en gaven allebei ook hun hart aan
de Heere Jezus.

Bestelcode: T032
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uo hk n
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Wat zoekt u?!
Hebt u het
ge uk a gevonden? O bent u
ontmoed gd

Deze flyer wordt u aangeboden door:

T028
A6
4 pag.

armen rond de twee van wie hij hield, en die hij zo mishandeld had, liet zijn hoofd tussen hen in zakken en snikte.
Na een paar minuten kreeg hij de controle over zichzelf
weer terug en terwijl hij omhoog keek in de gezichten
van zijn vrouw en dochter, zei hij: ‘Vrouw, Margarita,
jullie hoeven niet meer bang voor me te zijn. God heeft
jullie vandaag een andere man, een nieuwe papa,
gegeven.’

De uitgever verzoekt verspreiders deze kaarten correct en respectvol te gebruiken.

Voor u!
Spec aa voor
u kwam Gods
Zoon!

€ 0,75
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A6
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Over 100 aar
… maakt het
a es u t n W e
u ge oo de

‘t is maar één stap naar Jezus. Kom dan en zeg het nu :
“’k Geef mij aan U, mijn Redder, mijn leven is voor U! “

‘Mama, papa zei: ‘Margarita lieverd’, en hij wilde niet...’
‘Margarita, je begrijpt het niet. Ga terug naar boven en
zeg tegen papa dat hij beneden moet komen.’
Margarita ging opnieuw naar boven, en haar moeder
volgde haar.
De man keek op toen hij de voetstappen van het kind
hoorde. ‘Margarita, kom eens hier.’ Schuw, verschrikt en
trillend liep het kind naar hem toe. Hij pakte haar vast,
zette haar op zijn knie, drukte zijn gezicht tegen het
hare en huilde. De vrouw, die in de deuropening stond,
wist niet wat er met hem gebeurd was. Na een ogenblik
merkte hij haar op en zei: ‘Vrouw, kom ook eens hier.’
Hij liet haar zitten op zijn andere knie, sloeg zijn grote

Titel & omschrijving

Bestelcode: T063

VOOr U

Vrede op
aarde?!
s dat moge k
n een ti d
van terreur en
angst?

€ 0,80

00 aa

‘t Is maar één stap naar Jezus, van zonde naar genade.
Wat zal uw hart beslissen? Een “nee” of heilig “ja”?

Weg met de
middenweg
Voor of tegen
God - er is geen
midden!

✃

vrede
OP AARD

V rus-a arm!
Een aansprekende flyer over
het zonde-v rus

T003
A6
4 pag.

O

‘t Is maar één stap naar Jezus! Waarom dan niet gedaan?
Kom en belijd uw zonden : de Heiland neemt u aan.

Wèg met de

Bestelcode: T053N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer wettig en respectvol te ebruiken.

v u
aam

Wat komt er
h erna?
Een aansporng om na te
denken over het
h ernamaa s

€ 0,75

T011N
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dus tussen eeuwig verloren of eeuwig gered,

Titel & omschrijving

De Bijbel

W
kom
h n

k zou n et anders w en
Een b getu gen s van ons
ge oo n de
Heere Jezus

Ge uk hebben!?
Bestaat het
even u t ge uk
hebben ?

Tussen nee of ja
is maar één stap!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Ik u n
and w n

Grote b dschap
W e zou er
n et van harte
b w en z n?

€ 0,80
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Bestelcode: T033

Gro e
b dschap

e uk
hebben

leven

Nog maar 30
seconden te
even
Wat zou e
doen?

De uitgever verzoekt iedereen deze folder correct en respectvol te gebruiken
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Harte k bedankt! Bedoe d
om mensen te
bedanken voor
hun bewezen
d ensten

T010
A6
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Titel & omschrijving

Bestelcode: T034N.

€ 0,80

A dá
geen
e de

A s dát geen
efde s
Over Gods grenze oze e de

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Titel & omschrijving

Bestelcode: T035

Doe ger cht
even
We k doe heeft
uw even?

T te & omschr jv ng

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

D

T te & omschr jv ng

Bestelcode: T036

T te & omschr jv ng

Als uitgever willen wij conform de normen van fatsoen en wet handelen. Daarom het dringende verzoek deze flyers uitsluitend wettig, respectvol en waar van toepassing ook met strikte inachtneming van nee/nee- dan wel nee-ja-stickers te gebruiken. Anders bent u in overtreding en strafbaar!

Echte
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Een n euw
Le en

Echte vrede
v nden
Gods vrede
s een groot
geschenk!

Een n euw
even
N euw even w
God u geven
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Omkeren
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Een
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even

€ 1,00
T018
A6
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A u
woo d n
ko kom

Carnava - het
feest barst os!
Hee gesch kt
voor eestgangers met
carnava
Omkeren Ga terug!
U z t op de
verkeerde
weg!
Een tweede
even
Geen tweede
even op aarde
maar met God

A s u woorden
tekort komt
… gebru k dan
n et de de
Naam van uw
Redder

‘Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en
rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeeft’
(lees 1 Johannes 1:9)

T023N
A6
4 pag.

Gods vinger
in het

wereldgebeuren?

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker
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’Wie tot Mij komt,
zal Ik zeker niet uitwerpen’
(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere
naam (dan Jezus Christus), waardoor wij
behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Het

reddende
kruis

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,80
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ruimte voor sticker
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“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

de media
de wetenschap
uw gevoel
uw geld en bezit
of de Bijbel?

Het enige betrouwbare kompas
voor uw levensreis:
de Bijbel, het Woord van God!

1 Johannes 4:10

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!
Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als
uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

God zelf zegt:
‘Het Woord is betrouwbaar en alle
aanneming waard, dat Christus Jezus in
de wereld gekomen is
om zondaars te behouden.’

T026
A5
2 pag.

Het reddende
kruis
Behoudenis
bij Golgotha’s
kruis!

Op welk kompas vaart u?
Waar naartoe
bent u op weg?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Je ogen zitten gevangen, vastgekluisterd aan je
beeldscherm. Je favoriete club verliest. Balen. Je
komt in een dip. Voor de zoveelste keer.
Je zit zelf gevangen. Gevangen in verkeerde gewoonten, in negatieve gedachten, in een verslaving... Je voelt de leegte in je hart, je leven...
Je voelt je een ‘loser’. Hoe kan je nog een ‘winner’
worden, als je het doel van je leven al zo vaak hebt
gemist?! Lees deze flyer en vind het antwoord.
Hebt u, heb jij vragen?
Wil je meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl

Tóch nog
winnen

T031
DL
6 pag.

“Opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.”
(1 Thessalonicenzen 4 : 13)
“Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
(Johannes 3 : 36)
Deze flyer wordt u aangeboden door:

ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

€ 0,80
T032
A6
4 pag.

als je het doel hebt gemist?!

Toch nog winnen (voetbal)
De wedstrijd
van je leven.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80

(Handelingen 4:12).

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T039

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto
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Zekerheid
over uw
toekomst?

Mijn naam is

Tijd

T034N
A6
4 pag.
Angst

T035
DL
4 pag.

Ik wil graag contact met een Christen.

een havenlicht, dat altijd fel blijft branden,

een ster, die schittert aan een zwarte lucht.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven,

Naam: ………………………………………………………………………..

Gij kent mijn zorgen, vóór ik ze U zeg;

Adres: ………………………………………………………………………..

Ik weet mij door Uw engelen omgeven,

Plaats: ………………………………………………………………………..

en kom U tegen, Heer, op elke weg.

Tel.:

€ 1,00

T040
A6
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………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten (NL) - Tel. 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Welke
richting...?

Bestelcode: T047

Geloof in de
Heere Jezus
Christus,
en u zult
behouden worden.

God spreekt:

reekt
God sp er!!
... luist

Handelingen 16:31

‘Wie tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen’.
Johannes 6:37

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Reageren?
Kruis aan:
o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
o Ik wil graag een gesprek met een Christen.
Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Naam: ………………………………………………………………………..

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

Adres: ………………………………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Johannes 3:16,18

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

‘Kom naar Mij
toe, allen die
vermoeid en
belast bent, en Ik
zal u rust geven’.

Kom naar Mij
toe!
… en Ik zal u
rust geven

Mattheüs 11:28-29

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.
T048

God, onze Heiland, wil
dat alle mensen
behouden worden

God spreekt:

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Mis de boot
niet!
… anders is het
te laat!

reekt
God sp er!!
... luist

Christus Jezus is in de
wereld gekomen om
zondaren te behouden
(1 Timotheüs 2:4 en 1:15)

Reageren?
Kruis aan:

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil

graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

o Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 3:16,18)

T041
A6
4 pag.

Zekerheid over
uw toekomst
… vindt u in de
Bijbel

560725-UWW-folder 1

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

T049
DL
4 pag.

T049

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

06-11-2006

11:33

(1 Johannes 5:12).

Gods
weegschaal

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80
T042
DL
2 pag.
ON
€ 0,80

Mijn naam is
tijd
De tijd houdt
velen in z’n
greep

560725-UWW-folder 2

06-11-2006

11:35

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Pagina 1

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

T043
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560725-UWW-folder 3

06-11-2006

11:36

Noodlot

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Mijn naam is
angst
Voor wie door
angst gegrepen is

“te licht bevonden?”

T50

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Toeval of

waarschuwing?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

Pagina 1

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Kansloos!

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

T044
DL
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Kansloos?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80

Mijn naam is
geld
Voor geldzuchtige mensen

Mijn naam is

Geld

Dan zal er eeuwige blijdschap zijn!
(lees in de Bijbel, Jesaja 51:11).

‘Ik ben de Weg’

Troost in
moeite en
verdriet
Voor wie lijdt

Jezus Christus zegt:

allen die vermoeid
en belast bent,
en Ik zal u
rust geven.

Ik, Ik ben het
Die u troost.
de Bijbel - Mattheüs 11:28, Jesaja 51:12

€ 0,80

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Eindelijk
vakantie
Eindelijk
ontspannen!
Maar uw ziel
dan?!

これは私達があなたに願うことです。 こんにち、とても簡単に旅が出来
るようになったことは素晴らしいことです。 あなたが無事に目的地に着
きますように！ しかし危険はいたるところにあります。道路だけではあ
りません。空の旅や電車、海の上でも同じことがいえます。休暇の場所や
大事な会議の場所に着くかわりに病院に運ばれているということは簡単に
起こりうることです。事故の死傷者の数は長年に渡って減少しています
が、それでも現在ヨーロッパの道路上で毎日約100人の命が失われていま
す。

... это наше тебе пожелание. Здорово, что в нынешнее время
путешествовать так легко. Надеемся, ты доберешься до
пункта назначения целым и невредимым. Однако опасности
подстерегают везде — не только на дорогах, но и в воздухе и на
море. И вместо того чтобы попасть на деловую встречу или к месту
отдыха, ты запросто можешь оказаться в больнице. Несмотря на
то что за последние годы количество аварий снизилось, сегодня
на дорогах Европы каждый день гибнет около 100 человек.

There’s another journey we’re all taking: life‘s journey. It starts at birth
and ends up in eternity. If we set the wrong course for this ‘journey‘,
while we’re here on earth, we’re going to end up at a terrible destination.

全ての人に共通する旅があります。人生という旅です。 誕生で始まり、
永遠という場所に到着します。 地上にいる間にこの「人生」の行路を間
違えてしまうと、 恐ろしい場所に到着することになってしまいます。

Но есть другое путешествие, которое все мы совершаем, — это
жизненный путь. Оно начинается с рождения и заканчивается
вечностью. Если мы, пребывая здесь на земле, выберем для него
неправильный маршрут, то в итоге окажемся в ужасном месте.

The Bible tells us how this can happen: “If we confess our sins, He
is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all
unrighteousness” (The Bible NKJV – 1 John ch. 1 v. 9).

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

The judgment of God, which we deserve because of our sins, fell on
Jesus Christ on the cross. Come in faith to Him, just as you are. Pray
to Him, telling Him everything that’s wrong in your life. Turn to Him
and give Him thanks for His love. That’s how you can find forgiveness
for your sins and peace with God. You don‘t have to observe rules or
religious ceremonies to do this. Jesus Christ always has time to listen
to you wherever you are!

Mijn naam en adres:

Once you’ve taken this step, you’ll find that you have someone to
help you in all the storms of your life. Continue your journey with His
support – this will guarantee a happy and safe arrival at your heavenly
destination in the presence of God.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)
** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T045

Eindelijk
vakantie!

We really wish you a good trip. But please take time to think about
the most important journey of all: the journey of life, and eternity that
follows it. Read the Bible. This is God’s Word, in which He gives you
answers to all the questions of your life. He says, “I have come that
they may have life, and that they may have it more abundantly”
(The Bible NKJV – John ch. 10 v. 10).

Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

We would be happy to send you a part of the Bible (The New
Testament) and other information to help you, free of charge.

Chapter Two • Fountain House

3 Conduit Mews • London SE18 7AP • ENGLAND
www.chaptertwobooks.org.uk

このように聞いて、今あなたの中で心苦しく感じることはありますか？恐
れを感じていたり、不倫のような間違った行いや嘘、仕事での誤魔化しが
あったり、もしくは、ただ単に神の目に自分は正しくないと感じてらっし
ゃるかも知れません。これらのことを今あなたの人生で清算しておかない
と、あなたは遅かれ早かれ清い神の前で申し開きをすることになります。
神はご自分の法廷であなたの申し開きを聞かれると聖書は語っています。
そして神は買収できないお方です。これは絶望的なことに思えますか？

いいえ。逃げ出す道があるのです。あなたの人生の全ての重
荷、あなたが自分自身で処理することのできない全ての罪を下
ろすことが出来るのです。御言葉をとおして、神の御子である
イエス・キリストはあなたに懇願しています。「すべて、疲れた
人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたし
があなたがたを休ませてあげます。」（聖書‐マタイの福音書
11章28節） そうです。イエスは本当の内なる自由と充実した人生を与え
てくださるのです。
どのようにしてそのことが可能なのか聖書は教えてくれます。「もし、私
たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪
を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。」（聖書‐ヨハ
ネの手紙第一 1章9節）
私達が自身の罪のために受けるべき神の審判は、十字架上でイエス・キリ
ストの上にくだされたのです。 今のままの自分で、信仰によってイエス
のもとに来てください。彼に祈って、あなたの人生で間違っている全ての
ことを伝えてください。イエスの元に帰り、その愛に感謝をのべて下さ
い。こうして、あなたはご自分の罪の赦しと、神との和解を手にいれるこ
とが出来るのです。宗教的な儀式や、規則を守ることによって得られるも
のではありません。あなたがどこにいても、イエス・キリストはいつでも
あなたの話を聞く時間がある方です。
この一歩を踏み出せば、あなたは人生の全ての嵐の中であなたを助けてく
れる存在を見出すでしょう。イエス・キリストの助けを受けながらあなた
の人生の旅を続けてください。 そうすることで、あなたは安全に喜びつ
つ神のおられる永遠に終着することが保証されています。
私達は心からあなたが良い旅をすることを願っています。
でも、どうぞ一番大切な旅について考える時間をとってください。人生という
旅路と、その後に続く永遠について。聖書を読んで下さい。神の言葉は人生の
全ての問いについて答えてくださいます。「わたしが来たのは、羊がいのちを
得、またそれを豊かに持つためです。」(聖書–ヨハネの福音書１０章１０節）

Тебя вдруг что-то гложет? Может, это страх, какой-то проступок,
внебрачная связь, ложь, жульничество или просто осознание
того, что ты виновен перед Богом? Если ты не приведешь
свою жизнь здесь на земле в порядок, то тебе придется скоро
предстать перед святым Богом, неподкупным судьей, который
будет праведно судить твою жизнь.
Неужели нет никакой надежды? Есть. Ты можешь избежать
суда, сбросить груз своей жизни, всю вину, с которой ты не
способен справиться сам. Иисус Христос зовет всех, в том числе
и тебя: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Библия, евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28). Да, ОН дает
настоящую внутреннюю свободу и удовлетворенную жизнь.
Библия говорит, как это может произойти: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1-е послание Иоанна, гл. 1, ст. 9).
Суд Божий, который мы заслужили за наши грехи, понес Иисус
Христос на кресте. Приди к Нему в вере таким, какой ты есть.
Расскажи Ему в молитве обо всем, что неправильно в твоей
жизни. Обратись к Нему и поблагодари Его за любовь к тебе. Так
ты обретешь прощение своих грехов и мир с Богом. Для этого
тебе не надо соблюдать какие-то правила или религиозные
обряды. У Сына Бога, Иисуса Христа, всегда и везде есть время
выслушать тебя!
Сделав этот шаг, ты увидишь, что у тебя появился Тот, кто может
помочь тебе во время любой жизненной бури. Продолжай
свое путешествие, имея Его поддержку; это гарантирует тебе
счастливое и безопасное «прибытие» к месту назначения на
небесах, в присутствие Бога.
Мы действительно желаем тебе счастливого пути. Но, пожалуйста,
найди время, чтобы подумать о самом важном путешествии —
путешествии длиною в жизнь, а также о вечности, которая последует
за этим. Читай Библию — Слово Бога, в котором Он дает ответы на
все жизненные вопросы. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Библия, евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 10).

€ 0,80

あなたの手助けとなるように、私達は喜んで新約聖書やその他の読
み物をお送りいたします。

GBV Dillenburg

Мы будем рады выслать тебе бесплатно Новый Завет
(часть Библии) и другую христианскую литературу.

GBV Dillenburg

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

www.gbv-dillenburg.de

www.gbv-dillenburg.de

************************************

So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Bibel – Johannes 3,16

************************************

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not
perish but have everlasting life. The Bible NKJV – John ch. 3 v. 16

************************************

Car Dieu a tant aimé le monde qu‘il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu‘il ait la vie éternelle. La Bible – Jean 3,16

************************************

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig leven heeft. De Bijbel, Johannes 3:16
Italy

************************************
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.” la Bibbia –Giovanni 3, 16
************************************
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia –Juan 3: 16
************************************
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛さ
れた。それは、御子を信じる者が

ひとりとして滅びることな

く、永遠のいのちを持つためである。聖書 ヨハネ ３：１６

********************************

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Библия – Иоанна 3:16

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T055

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.
Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

Zinloos
geweld

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

God wil graag mensen bij Zich in de hemel

‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd

hebben. Maar dat kan niet want de men-

heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd

De slang
Het verhaal
van de koperen
slang

worden; opdat een ieder die in Hem gelooft,

sen mopperen vaak en doen verkeerde

niet verderven zou, maar het eeuwige

dingen.

leven heeft’.
Wat moeten wij dan doen om in de hemel
Johannes 3:14-15

te komen? Is er voor ons ook een slang op
een stok waarnaar we kunnen kijken?

De slang

Nee, de koperen slang is er niet meer, maar
er is wel Iemand anders waar we naartoe
kunnen gaan en dat is de Heere Jezus. Hij is
op aarde gekomen en aan het kruis gestorven: voor de verkeerde dingen (zonden)
die jij gedaan hebt. En als jij gelooft dat de
Heere Jezus aan het kruis in jóuw plaats
gestraft werd voor jóuw zonden (verkeerde
dingen) en je vertelt dat tegen Hem, dan
wil de Heere Jezus ook jouw Vriend worden en mag je later als je sterven moet bij
God in de hemel wonen.
Is dat niet geweldig, zoveel houdt God
van jou!

Het opperhoofd is zo blij dat hij komt

Opeens begint het opperhoofd het te begrijpen.

aanlopen met het mooiste wat hij heeft:

Hij loopt naar voren en knielt neer. Tranen lopen er

zijn gekleurde deken en zijn paard. En hij

over zijn wangen als hij zegt: ‘Ik wil aan deze Jezus

geeft het aan de blanke man. ‘Dank je wel,

mijn hart en leven geven. Ik begrijp dat God alleen

opperhoofd’, zegt de blanke man, ‘maar wij

mijn zonden kan vergeven, omdat de Heere Jezus

kunnen zelf niets doen om in de hemel te

voor mij gestorven is en níet omdat ík veel aan

komen. God kan geen zonden vergeven

God gegeven heb. De Heere Jezus mag de Belang-

als wij er voor betalen. Alleen doordat God

rijkste in mijn hart worden!’

De indiaan
Een verhaal
voor kinderen

De
Indiaan

Zijn zoon, de Heere Jezus heeft gegeven,
kunnen wij gered worden. De Heere Jezus
moest sterven aan het kruis. Zijn bloed
moest hij geven om onze zonden weg te

En jij die dit leest? De Heere Jezus zegt ook tegen

doen en om onze schuld te betalen. En als

jou: ‘Geef mij je hart’ (Spreuken 23:26). Wil jij dat

jij aan God vertelt dat je verkeerde dingen

doen?

hebt gedaan, krijg je vergeving van alle
mag later in Het Huis van God wonen’.

Vertel Hem alles wat jij verkeerd hebt gedaan (dit
zijn al jouw zonden) en dan zal Hij ze vergeven.

Gute Reise!
Have a good trip!
Bon voyage!
Goede reis!
Buon viaggio!
¡Buen viaje!
良い旅を・・
Счастливого пути!

Italy

pen!

Vind je dat niet geweldig?

T050
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Een goede reis
(in 8 talen)
Voor reizigers;
in NL, FR, EN,
DT, IT, SP, Rus,
Jap

God bestaat
Zeker weten!
Keer u om naar
Hem!

God bestaat.
Zeker weten!

Keer je om naar Hem,
en geniet van het leven!

€ 0,80
T051
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4 pag.
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Onze
gevaarlijkste
vijand
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Gratie
geweigerd
T062 v08_1.indd 1

€ 0,80
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Rare vraag.

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)
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Hoeveel
weegt je
leven?

18-12-14 11:41
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Stierf Hij voor
mij?
Ging Hij voor
mij in de dood?
Stierf Hij voor mij ?
T065 v07_1.indd 1

06.04.2010 15:27:25 Uhr
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De oude
Statenvertang
… w st de weg
naar de za ghe d!
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We ke kant k es
?
N a v de He s us n de B esbosch

W
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U w t toch
graag ser eus
genomen
worden! Neem
Gods Woord
dan ook ser eus!

€ 0,80
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Echt r k!
… a een n Hem
D e voor ons
arm werd
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Kent u uw
Donor?
emand ga Z n
b oed voor u!
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Lost & Found
Het verhaa van
de ver oren zoon

Koning?
nederige
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Hoeveel weegt
je leven?
Wegen goede
daden echt
op tegen onze
zonden?
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N et
vergeten

Hoe kom k n
de heme ?
N et door goede
werken maar
door ge oo

Memo N et
vergeten
4 kernpunten u t Gods
Woord

Aard g
Gods e de gaat
ver u t boven
aard g z n
Aa d g?

! ?
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Een k k e n e
hart
Ken e e gen
hart?
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mees
ge ezen

Het meest
ge ezen Boek
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Gods Woord
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Hé

Hé! onge u
Een aansprekende o der
voor ongeren
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He

Boek

Honderdtw ntig
aar erop
gehamerd
n a v de ark
van Noach
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Waarom Goede
Vr -dag?
U t eg over
Goede Vr dag

T093
GG
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Dood opend!
( v m Jehova s
Getu gen)
Een waarschuw ng tegen
va se er ngen

Wat moeten
w doen?
N a v Hand 16
ge oo n de
Heere Jezus!
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De kerstgave
van God
Gods grootste
Cadeau
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Happy New
Year
Ge ukk g
n euw aar door ge oo !
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5 me bevr d ng
Ben k we echt
vr ?
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kaart De B be
Kernpunten u t
de B be
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Eenzaam en
a een
Voor eenzamen
ouderen en
z eken
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Andersom!
Dus omkeren
naar God!

E
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Hoop & efde
Waar s er hoop
te v nden?

€ 1,60
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Geboren om
voor ons te
sterven
Waarom Chr stus geboren
werd
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Mob e t e met
T087
boodschap
7 5x14
voor onge u
4 pag.
Lees de B be
net zo vee a s e
€ 0,80
schermp e?

Het
kerstverhaa
Eenvoud ge
verte ng van
wat met Kerst
herdacht wordt

T096N
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€ 1,60

Goede re s!
(4-ta g)
Voor re z gers
n NL FR EN
DT
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H eeft! … U
ook?
Hebt u a even
u t God?
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P
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Leven na de
dood!
Er s een even
na de dood!

T088
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P
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Zo ef heeft
God de were d
gehad…
Johannes 3 16

T097
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Verbaz ngwekkend
Gods schepp ngsmacht de
goudp ev er

Het was zeer
goed
Over de schepp ng

T080
GG
DL
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€ 1,00

deurhanger
Spec aa voor
k nderen/ ongeren Om aan
deurk nk te
hangen

Met haast
Traktaat n a v
de werke khe d
van Chr stus
opstand ng
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H w

€ 0,80
U tgekozen? De
u tverk ez ng
Door George
Cutting

N euw Leven
Het wonder
van P nksteren
U t eg over
P nksteren

T te & omschr jv ng

nderdaad
de ti d v egt
voorb
… en voor u het
weet moet u
God ontmoeten!
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& Found
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Kent u uw
Dono ?

T te & omschr jv ng
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Kent u de
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Kent u de neder ge Kon ng?
Het verhaa van
een neder ge
sek

Gratie geweigerd
Ongelooflijk
dom om genade
te weigeren!

06.04.2010 12:48:45 Uhr

Hoeveel weegt je leven?
Hoe kan een leven nu iets wegen?!
Nou, je vraagt je toch wel eens af hoeveel nu je goede
en je slechte daden aan het eind van je leven zullen wegen.
ledereen hecht er toch waarde aan dat z´n leven
iets waard is geweest.
Misschien is het wel tijd dat we ons afvragen
hoeveel we wegen.
Stel je voor dat de balans naar de verkeerde
kant doorslaat…!
Je moet er toch niet aan denken!
Lees deze flyer, die een hulp voor je wil zijn.

Onze
gevaarlijkste
vijand
… is de zonde

06.04.2010 12:02:31 Uhr

T053N
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€ 1,00





Don’t follow
me
I am lost too:
alleen Christus
is de Weg!
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Bestaat
God echt?

En kunnen we Hem kennen?

T056
DL
4 pag.

€ 0,80

€ 0,80

in moeite en verdriet

Счастливого пути ...

良い旅を・・

... that’s our wish for you. It’s great that it’s so easy to travel these days.
Hopefully, you‘ll arrive safe and well! However there are dangers everywhere; not just on the roads, but in the air, on the train and on the sea
as well. Instead of arriving at your holiday destination or an important
business meeting, you could just as easily end up in hospital. Although
casualty figures have been falling for many years, currently around 100
people die on Europe’s roads every day.

No, there’s a way of escape. You can unload all the burdens of your
life; all the guilt you can‘t deal with yourself. Jesus Christ, the Son of
God implores you in His word, “Come to me, all you who labor and are
heavy laden, and I will give you rest” (The Bible NKJV – Matthew ch. 11 v. 28).
Yes, He gives real inner liberation and a fulfilled life.

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

T045
DL
4 pag.

Have a good trip ...

Is there something gnawing away inside you now? A fear – some kind
of wrongdoing – perhaps an extra-marital affair – a lie – cheating at
work – or just that you know that you’re guilty before God? If you don’t
put these things right in your life now you face dealing with a holy God
about them sooner than you think. He’s a judge who can’t be bought,
and He’s announced He’s going to hear your case in His court. Is it as
hopeless for you as it seems?

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Kansloos!
‘Ik ben de Weg’
God geeft u
een gezegende
mogelijkheid!

T52

Lees zelf de heerlijke, betrouwbare beloften van God na in
Zijn Woord: de Bijbel. Als u nog geen Bijbel hebt, kunt u met
deze bon gratis een Evangelie (Bijbelboek) bij ons bestellen.
Uw adres wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt voor de eenmalige
toezending.

‘Wie bij Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Noodlot, toeval
of waarschuwing
Als God tot u
spreekt…

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Bid toch vandaag nog. Spreek met God en vertel Hem eerlijk
al uw verdriet, maar ook al uw zonden en uw schuld. Dan vergeeft Hij u. Dan wordt u Gods kind.
En dan geeft Hij als uw hemelse Vader u ook alles wat u nodig hebt: kracht, innerlijke moed, rust voor uw levensweg. En
een vast vertrouwen dat binnenkort na dit aardse leven er een
heerlijke toekomst op u wacht, zonder ziekte, dood en pijn,
maar vol geluk, blijdschap en vrede.

Gods
weegschaal te licht bevonden?
Kunt u Gods
test doorstaan?

T51

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Mijn naam en adres:

verkeerde dingen. Wie dat doet is gered en

€ 0,80

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

komen wonen. Dan ben je nooit meer alleen. Dan

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

(Handelingen 4:12).

is Hij jouw Redder en Vriend, Die je altijd wil hel-

Pagina 1

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
[dan Jezus Christus], waardoor wij behouden
moeten worden’

Geef Hem jouw leven en dan zal Hij in jouw hart

Mis de boot
niet!
18-08-2006 16:01:04

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Zinloos geweld
Wie verdroeg
geweld zoals
Christus, uw
Redder?

‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Bestelcode: T056

Bestaat God
echt?
… en kunnen wij
Hem kennen?

€ 1,00

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80
T048
DL
4 pag.
ON
€ 0,80

Alleen
vrijwilligers

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

voor een Bijbelboek.

€ 1,00

Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T037
De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

(1 Johannes 4:10).

€ 0,80

Self-service!

Ik wil meer lezen over Gods genade-aanbod.

560708-UWW-folder 2.indd 1

Mijn naam is

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Kruis aan:

Er is een haven, waar ik kan landen,

€ 0,80

Schrijf ons of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

T036
A5
4 pag.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Mijn oude ziekte verdween, en ik heb nooit meer een psychiater
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
nodig gehad. Er komen nog wel eens verkeerde gedachten in mij
info@uhwdw.nl
op, maar als ik dan aan de Heere Jezus denk en met Hem spreek,
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
verdwijnt de onrust.

Reageren?

de zekerheid, dat ik bij U mag horen,

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt.

Welke richting?
Geen reis of
vlucht, maar
alleen God geeft
rust!

Plaats: ………………………………………………………………………..

ruimte voor sticker

Self-service!
Ik-gerichtheid
leidt niet tot
zegen!

Deze flyer wordt u aangeboden door:

(Johannes 14:6)

mijn levensakker onder water zet.

Er is een rust, die niemand kan verstoren,

en een geloof dat mij geen mens ontneemt,

Tel.:

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
(dan Jezus Christus), waardoor wij behouden
moeten worden’

€ 0,80

een uitweg vindt in woordeloos gebed;

Jezus Christus zegt:
Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven

een stroom van dank, die buiten alle boorden

Welke eindbestemming?
Naar Jezus
Christus toe!

.
eens..

Naam: ………………………………………………………………………..

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

T027
A6
4 pag.

Wil je meer gratis evangelie-lektuur lezen?
Heb je vragen? Schrijf of bel gerust.

ruimte voor sticker

Self-service, jezelf vooruit helpen... het mag
nooit gaan ten koste van Gods eer en van
onze medemensen. Dat is ‘zonde’, en die
maakt scheiding tussen ons en God.
Wordt het niet dringend tijd voor ieder van
ons om die ik-gerichte vuilheid uit ons leven
weg te doen en een leven tot Gods eer te
leiden? Het zal een zegen en grote blijdschap
voor jezelf zijn!
Dan maakt self-service plaats voor dienst
aan God en je medemens; en dan zul je zelf
rijk gezegend zijn – voor eeuwig!

Welke eindbestemming?

‘Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’

€ 0,80

Huilend en stamelend beleed ik Hem mijn schuld en bad: ‘Red mij
en maak mij gelukkig, Heere Jezus’.
‘t Was alsof een last van me afviel, en ik werd rustig en blij. Spontaan omhelsde ik Jeanne en ging heel anders naar huis dan ik gekomen was. In de volgende dagen en weken kon ik nog steeds niet
begrijpen hoe alles zo veranderd was. Ik wilde het wel aan iedereen
vertellen.

stoer,
gezond,
sportief!

Luister

(Jeremia 6:16)

een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht,

T039
A6
4 pag.
J
€ 0,80

€ 0,80

‘Zo zegt de HEERE:
Vraag waar … toch de
goede weg is, en wandelt
daarin’.

Er is een vreugde, die te groot voor woorden

Ronald: stoer,
gezond,
sportief
Hoe een stoere
vent vrede vond
voor z’n dood

Schrijf ons of stuur een e-mail aan een van
onderstaande adressen.

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T046

Ontmoeting

(Romeinen 10:9).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Adres: ………………………………………………………………………..

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80

Zijn macht en liefde en medeleven verdrijven alle angst. Hoe
heerlijk is het om te weten dat Hij mij liefheeft en mij uit de
ellende heeft verlost!

Zij bad met me en zei toen: ‘Zeg Hem dat je berouw hebt over je
zonden en vraag Hem of Hij ook jouw Heiland wil worden.’

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de
tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel die brandt van
vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” (Openb. 21 : 8)

Ik zag het niet
meer zitten
Getuigenis
voor wie gedeprimeerd
is

Jeanne vertelde me dat, als ik werkelijk berouw had over mijn zonden, ik de Heere Jezus mocht vragen om mij te redden en me gelukkig te maken. ‘Hij is voor jou gestorven, Ria, en Hij wil niets liever
dan dat je nu naar Hem toe komt’.

Ronald

€ 0,80

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 1,00

Gods vinger in
het wereldgebeuren
“He ‘s got the
whole world in
His hands”

ruimte voor sticker

(1 Tim. 1:15)

Christus stierf om ook u, om jou, te
redden.
God wacht liefdevol op een antwoord!
Vergeet niet: op een dag (wie weet hoe
gauw) moet ook jij God ontmoeten.
Ben je er klaar voor?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Een ernstige vraag:
op welk kompas vaart u?
•
•
•
•
•

Bestelcode: T038

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T028
Bestelcode: T029 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Om voor eeuwig gered te kunnen worden, moet u Hem uw zonden
belijden en u bekeren. Alleen op deze manier kunt u aan het
oordeel, aan déze catastrofe in uw leven ontkomen.

Kort voordat hij in vrede stierf, hadden we
een ontroerend gesprek: ‘Ronald, geloof je nu
dat je veilig bent in Jezus’ armen?’
‘t Was een ogenblik stil.
Toen zei hij: ‘Ja, ik geloof... Nu weet ik het
zeker!’
‘Lieve vrienden’, zei de spreker nog, ‘Ronald
is nu voor eeuwig thuis. Wij missen hem;
maar zijn heengaan in vrede zegt ons allen: kan ik
sterven als hij? Als God mij onverwachts roept, ben ik
dan bereid? Zijn mijn zonden gewassen
in het bloed van het Lam van God?’

€ 0,80

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Het wonder van Gods genade is dat Hij aan iedereen die gelooft in
Zijn Zoon en het volbrachte kruiswerk, vergeving aanbiedt en dus
de mogelijkheid om tot Hem te komen.

begon het volle licht door te breken in zijn
ziel: Jezus Christus stierf voor zondaars dus ook voor mij? Ja, ook voor mij.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

1 Johannes 4:10

Maar de dood, het gevolg van de zonde, kon deze volmaakte,
Goddelijke Mens niet vasthouden. Zo is zij overwonnen.

T030
A6
4 pag.

Deze flyer wordt u aangeboden door:

“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

De Zoon van God, Jezus Christus, kwam als volmaakte Mens op
aarde. Hij deed alleen maar goed. Hij liet zien wie God is, Hij riep
mensen op tot omkeer. Om de mens terug te brengen bij de Heilige
God nam Hij de plaats van de zondaar in: Hij leed onder Gods
oordeel en Hij stierf.

ruimte voor sticker
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ruimte voor sticker

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!

€ 1,00

We hebben a
hee wat goeds
U hebt a es a …
beha ve vrede
met God?

T017
A5
6 pag.

T022N
A6
8 pag.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

(Handelingen 4:11-12).

Als u met uw mond Jezus als Heere zult
belijden en met uw hart zult geloven, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u behouden worden

T055
A5
4 pag.

m

€ 0,80

Vrede

Vrede n deze
were d
W e heeft de
op oss ng?

Mijn naam en adres:

✃

T013
A6
4 pag.

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,80

Net te laat?!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,75
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Want die erfenis, och dat is eigenlijk maar een
bijzaak. Het gaat om die Persoon, de Heere Jezus
Christus.
Er gebeurt niets buiten Zijn wil. Wat een rust kan
ons dat geven; in vertrouwen op Hem te kunnen
leven; dat geeft vrede in je hart. Als Hij vóór ons is,
wie zal ons dan kwaad kunnen doen?
Wat erg eigenlijk om het lot dat Hij ons geven
wil niet aan te nemen. Denk er toch aan dat elk
ogenblik voor jou de genadetijd voorbij kan zijn, en
de toegang naar de hemel voor jou gesloten kan
worden. Wat een vreselijk lot staat je dan te wachten!

€ 0,80
Net te laat
Nét te laat is
toch: voor eeuwig in de hel!

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

T038
A5
4 pag.

Op zoek naar
geld en geluk
Is aardse rijkdom écht zoveel
waard?

Bestelcode: T040

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:

Het is zó belangrijk om Hem te leren kennen.
Dat kan door het lezen van de Bijbel.

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Bestelcode: T030 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf uw naam en adres op een briefje en stuur
dit samen met dit foldertje op naar onderstaand
adres:

ruimte voor sticker

€ 0,80

€ 0,80
De were d staat
n brand
s er een u tweg
u t de e ende?

Echte re-creatie
Opn euw geboren worden =
echte re-creatie

 U wilt meer lezen over Gods genade-aanbod.
 U kent Jezus Christus al als uw Redder, maar wilt
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
 U wilt graag een schriftelijke Bijbelcursus
volgen.

Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

Alleen vrijwilligers
God dwingt
niemand!

Deze (Jezus Christus) is de Steen ...,
Die tot een hoeksteen geworden is.
En de behoudenis is in niemand anders;
want er is ook onder de hemel geen andere
Naam Die onder de mensen gegeven is,
waardoor wij behouden moeten worden

T te & omschr jv ng

T072
DL
6 pag.
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Een wo k nam
Hem weg
Over de hemeDe
vaart

M

€ 0,80
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Woord
van

God

€ 0,80
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W nst voor
doe m ssers
Voor sportieve ngen

T097
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€ 0,20

edereen - ook
!
God heeft ook
ou op het oog!

T106
A6
4 pag.
J
€ 0,80

Het Woord van
God
U t eg over de
boodschap van
de B be

T098
GG
A6
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€ 1,20

n God ge oven
… w zeggen
Jezus Chr stus
vertrouwen!

T107
A6
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J
€ 1,00

d bon

T007
A6
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Kruis een hokje aan:

Ja, over Gods aanbod van genade

T046
DL
4 pag.

T te & omschr jv ng

W

€ 0,75

T021
A6
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Christus heeft het verzoeningswerk volbracht.
Hij alleen kon ons verlossen, ons reinigen van
onze zonden. En Hij heeft het ook gedaan, voor
allen die gereinigd willen worden.

Keer je toch om naar Hem, want dan vind je
eeuwige vrede. Dat is pas echt een goed lot!

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl
Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

€ 1,20

Loterij en gokken maken niet gelukkig.
Echt geluk geeft God alleen.

Wat is zeker?
Geen zekerheid
dan alleen bij
God

Wat is
zeker?!

(Johannes 6:37).

(Handelingen 4:12).

Hoop voor wie verslaafd is!

€ 0,80
T029
A6
4 pag.

‘Hierin is de liefde:
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’
‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’

Titel & omschrijving

m

B oodnod g

Broodnod g
Meer dan
brood hebben
we redd ng
nod g

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

T037
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Is er hoop voor
iemand als ik?!
Voor wie wanhopig is

✃

€ 0,75
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voor iemand als ik?

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

D t moet u
weten!
Om kernachtig
en be ee d het
Evange e door
te geven

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

Gevraagd:
echte liefde
Echte liefde
geeft God alleen

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

Is er hoop

Bestelcode: T041

T005N
A7
6 pag.

T020
A6
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ON
€ 0,75

middenweg!

Bestelcode: T031

€ 0,80

Een ogenb k
aub
Een be angr ke boodschap
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Dit verhaal geeft een goed beeld van de reinigende
kracht van het bloed van Christus.
Maar u, of jij, die dit leest, bent niet zo’n onmens als
deze man. Toch bent ook u een zondaar voor God, al
hebt u dan geen moord begaan. (Hoewel... er zijn b.v.
wel veel jonge vrouwen die het moeilijk hebben als ze
denken aan het woord abortus.) Ben je in nood vanwege
zonden, welke dat ook mogen zijn? Zoekt u vergeving,
verzoening voor uw schuld? Ga dan naar Christus! Hij,
de Zoon van God, stierf aan het kruis om met Zijn bloed
ook u te kunnen reinigen van alle zonden.
Dan wordt u voor eeuwig behouden en een gelukkig
mens!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Levensverzeker ng
Bent u verzekerd voor de
eeuw ghe d?

T012N
A7
6 pag.

€ 0,75

Diezelfde avond gingen zijn vrouw en dochtertje mee
naar de samenkomst en gaven allebei ook hun hart aan
de Heere Jezus.

Bestelcode: T032
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uo hk n
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U

Wat zoekt u?!
Hebt u het
ge uk a gevonden? O bent u
ontmoed gd

Deze flyer wordt u aangeboden door:

T028
A6
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armen rond de twee van wie hij hield, en die hij zo mishandeld had, liet zijn hoofd tussen hen in zakken en snikte.
Na een paar minuten kreeg hij de controle over zichzelf
weer terug en terwijl hij omhoog keek in de gezichten
van zijn vrouw en dochter, zei hij: ‘Vrouw, Margarita,
jullie hoeven niet meer bang voor me te zijn. God heeft
jullie vandaag een andere man, een nieuwe papa,
gegeven.’

De uitgever verzoekt verspreiders deze kaarten correct en respectvol te gebruiken.

Voor u!
Spec aa voor
u kwam Gods
Zoon!

€ 0,75

T004
A6
4 pag.

T006N
A7
6 pag.

Over 100 aar
… maakt het
a es u t n W e
u ge oo de

‘t is maar één stap naar Jezus. Kom dan en zeg het nu :
“’k Geef mij aan U, mijn Redder, mijn leven is voor U! “

‘Mama, papa zei: ‘Margarita lieverd’, en hij wilde niet...’
‘Margarita, je begrijpt het niet. Ga terug naar boven en
zeg tegen papa dat hij beneden moet komen.’
Margarita ging opnieuw naar boven, en haar moeder
volgde haar.
De man keek op toen hij de voetstappen van het kind
hoorde. ‘Margarita, kom eens hier.’ Schuw, verschrikt en
trillend liep het kind naar hem toe. Hij pakte haar vast,
zette haar op zijn knie, drukte zijn gezicht tegen het
hare en huilde. De vrouw, die in de deuropening stond,
wist niet wat er met hem gebeurd was. Na een ogenblik
merkte hij haar op en zei: ‘Vrouw, kom ook eens hier.’
Hij liet haar zitten op zijn andere knie, sloeg zijn grote

Titel & omschrijving

Bestelcode: T063

VOOr U

Vrede op
aarde?!
s dat moge k
n een ti d
van terreur en
angst?

€ 0,80

00 aa

‘t Is maar één stap naar Jezus, van zonde naar genade.
Wat zal uw hart beslissen? Een “nee” of heilig “ja”?

Weg met de
middenweg
Voor of tegen
God - er is geen
midden!

✃

vrede
OP AARD

V rus-a arm!
Een aansprekende flyer over
het zonde-v rus

T003
A6
4 pag.

O

‘t Is maar één stap naar Jezus! Waarom dan niet gedaan?
Kom en belijd uw zonden : de Heiland neemt u aan.

Wèg met de

Bestelcode: T053N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer wettig en respectvol te ebruiken.

v u
aam

Wat komt er
h erna?
Een aansporng om na te
denken over het
h ernamaa s

€ 0,75
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dus tussen eeuwig verloren of eeuwig gered,

Titel & omschrijving

De Bijbel

W
kom
h n

k zou n et anders w en
Een b getu gen s van ons
ge oo n de
Heere Jezus

Ge uk hebben!?
Bestaat het
even u t ge uk
hebben ?

Tussen nee of ja
is maar één stap!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Ik u n
and w n

Grote b dschap
W e zou er
n et van harte
b w en z n?

€ 0,80
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Bestelcode: T033

Gro e
b dschap

e uk
hebben

leven

Nog maar 30
seconden te
even
Wat zou e
doen?

De uitgever verzoekt iedereen deze folder correct en respectvol te gebruiken
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Harte k bedankt! Bedoe d
om mensen te
bedanken voor
hun bewezen
d ensten
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Titel & omschrijving

Bestelcode: T034N.

€ 0,80

A dá
geen
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A s dát geen
efde s
Over Gods grenze oze e de

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Titel & omschrijving

Bestelcode: T035

Doe ger cht
even
We k doe heeft
uw even?

T te & omschr jv ng

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

D

T te & omschr jv ng

Bestelcode: T036

T te & omschr jv ng

Als uitgever willen wij conform de normen van fatsoen en wet handelen. Daarom het dringende verzoek deze flyers uitsluitend wettig, respectvol en waar van toepassing ook met strikte inachtneming van nee/nee- dan wel nee-ja-stickers te gebruiken. Anders bent u in overtreding en strafbaar!

Echte
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Een n euw
Le en

Echte vrede
v nden
Gods vrede
s een groot
geschenk!

Een n euw
even
N euw even w
God u geven

T014N
A7
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Omkeren
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Een
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even
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A u
woo d n
ko kom

Carnava - het
feest barst os!
Hee gesch kt
voor eestgangers met
carnava
Omkeren Ga terug!
U z t op de
verkeerde
weg!
Een tweede
even
Geen tweede
even op aarde
maar met God

A s u woorden
tekort komt
… gebru k dan
n et de de
Naam van uw
Redder

‘Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en
rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeeft’
(lees 1 Johannes 1:9)

T023N
A6
4 pag.

Gods vinger
in het

wereldgebeuren?

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker
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’Wie tot Mij komt,
zal Ik zeker niet uitwerpen’
(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere
naam (dan Jezus Christus), waardoor wij
behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Het

reddende
kruis

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,80
T024
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€ 0,80
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ruimte voor sticker
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“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

de media
de wetenschap
uw gevoel
uw geld en bezit
of de Bijbel?

Het enige betrouwbare kompas
voor uw levensreis:
de Bijbel, het Woord van God!

1 Johannes 4:10

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!
Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als
uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

God zelf zegt:
‘Het Woord is betrouwbaar en alle
aanneming waard, dat Christus Jezus in
de wereld gekomen is
om zondaars te behouden.’

T026
A5
2 pag.

Het reddende
kruis
Behoudenis
bij Golgotha’s
kruis!

Op welk kompas vaart u?
Waar naartoe
bent u op weg?
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Je ogen zitten gevangen, vastgekluisterd aan je
beeldscherm. Je favoriete club verliest. Balen. Je
komt in een dip. Voor de zoveelste keer.
Je zit zelf gevangen. Gevangen in verkeerde gewoonten, in negatieve gedachten, in een verslaving... Je voelt de leegte in je hart, je leven...
Je voelt je een ‘loser’. Hoe kan je nog een ‘winner’
worden, als je het doel van je leven al zo vaak hebt
gemist?! Lees deze flyer en vind het antwoord.
Hebt u, heb jij vragen?
Wil je meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl

Tóch nog
winnen

T031
DL
6 pag.

“Opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.”
(1 Thessalonicenzen 4 : 13)
“Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
(Johannes 3 : 36)
Deze flyer wordt u aangeboden door:

ruimte voor sticker
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als je het doel hebt gemist?!

Toch nog winnen (voetbal)
De wedstrijd
van je leven.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker
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€ 0,80

(Handelingen 4:12).

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T039

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto
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Zekerheid
over uw
toekomst?

Mijn naam is

Tijd

T034N
A6
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Angst
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Ik wil graag contact met een Christen.

een havenlicht, dat altijd fel blijft branden,

een ster, die schittert aan een zwarte lucht.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven,

Naam: ………………………………………………………………………..

Gij kent mijn zorgen, vóór ik ze U zeg;

Adres: ………………………………………………………………………..

Ik weet mij door Uw engelen omgeven,

Plaats: ………………………………………………………………………..

en kom U tegen, Heer, op elke weg.

Tel.:

€ 1,00

T040
A6
4 pag.

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten (NL) - Tel. 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Welke
richting...?

Bestelcode: T047

Geloof in de
Heere Jezus
Christus,
en u zult
behouden worden.

God spreekt:

reekt
God sp er!!
... luist

Handelingen 16:31

‘Wie tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen’.
Johannes 6:37

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Reageren?
Kruis aan:
o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
o Ik wil graag een gesprek met een Christen.
Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Naam: ………………………………………………………………………..

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

Adres: ………………………………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Johannes 3:16,18

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

‘Kom naar Mij
toe, allen die
vermoeid en
belast bent, en Ik
zal u rust geven’.

Kom naar Mij
toe!
… en Ik zal u
rust geven

Mattheüs 11:28-29

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.
T048

God, onze Heiland, wil
dat alle mensen
behouden worden

God spreekt:

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Mis de boot
niet!
… anders is het
te laat!

reekt
God sp er!!
... luist

Christus Jezus is in de
wereld gekomen om
zondaren te behouden
(1 Timotheüs 2:4 en 1:15)

Reageren?
Kruis aan:

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil

graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

o Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 3:16,18)

T041
A6
4 pag.

Zekerheid over
uw toekomst
… vindt u in de
Bijbel

560725-UWW-folder 1

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

T049
DL
4 pag.

T049

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

06-11-2006

11:33

(1 Johannes 5:12).

Gods
weegschaal

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80
T042
DL
2 pag.
ON
€ 0,80

Mijn naam is
tijd
De tijd houdt
velen in z’n
greep

560725-UWW-folder 2

06-11-2006

11:35

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Pagina 1

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

T043
DL
2 pag.
560725-UWW-folder 3

06-11-2006

11:36

Noodlot

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Mijn naam is
angst
Voor wie door
angst gegrepen is

“te licht bevonden?”

T50

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Toeval of

waarschuwing?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

Pagina 1

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Kansloos!

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

T044
DL
2 pag.

Kansloos?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80

Mijn naam is
geld
Voor geldzuchtige mensen

Mijn naam is

Geld

Dan zal er eeuwige blijdschap zijn!
(lees in de Bijbel, Jesaja 51:11).

‘Ik ben de Weg’

Troost in
moeite en
verdriet
Voor wie lijdt

Jezus Christus zegt:

allen die vermoeid
en belast bent,
en Ik zal u
rust geven.

Ik, Ik ben het
Die u troost.
de Bijbel - Mattheüs 11:28, Jesaja 51:12

€ 0,80

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Eindelijk
vakantie
Eindelijk
ontspannen!
Maar uw ziel
dan?!

これは私達があなたに願うことです。 こんにち、とても簡単に旅が出来
るようになったことは素晴らしいことです。 あなたが無事に目的地に着
きますように！ しかし危険はいたるところにあります。道路だけではあ
りません。空の旅や電車、海の上でも同じことがいえます。休暇の場所や
大事な会議の場所に着くかわりに病院に運ばれているということは簡単に
起こりうることです。事故の死傷者の数は長年に渡って減少しています
が、それでも現在ヨーロッパの道路上で毎日約100人の命が失われていま
す。

... это наше тебе пожелание. Здорово, что в нынешнее время
путешествовать так легко. Надеемся, ты доберешься до
пункта назначения целым и невредимым. Однако опасности
подстерегают везде — не только на дорогах, но и в воздухе и на
море. И вместо того чтобы попасть на деловую встречу или к месту
отдыха, ты запросто можешь оказаться в больнице. Несмотря на
то что за последние годы количество аварий снизилось, сегодня
на дорогах Европы каждый день гибнет около 100 человек.

There’s another journey we’re all taking: life‘s journey. It starts at birth
and ends up in eternity. If we set the wrong course for this ‘journey‘,
while we’re here on earth, we’re going to end up at a terrible destination.

全ての人に共通する旅があります。人生という旅です。 誕生で始まり、
永遠という場所に到着します。 地上にいる間にこの「人生」の行路を間
違えてしまうと、 恐ろしい場所に到着することになってしまいます。

Но есть другое путешествие, которое все мы совершаем, — это
жизненный путь. Оно начинается с рождения и заканчивается
вечностью. Если мы, пребывая здесь на земле, выберем для него
неправильный маршрут, то в итоге окажемся в ужасном месте.

The Bible tells us how this can happen: “If we confess our sins, He
is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all
unrighteousness” (The Bible NKJV – 1 John ch. 1 v. 9).

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

The judgment of God, which we deserve because of our sins, fell on
Jesus Christ on the cross. Come in faith to Him, just as you are. Pray
to Him, telling Him everything that’s wrong in your life. Turn to Him
and give Him thanks for His love. That’s how you can find forgiveness
for your sins and peace with God. You don‘t have to observe rules or
religious ceremonies to do this. Jesus Christ always has time to listen
to you wherever you are!

Mijn naam en adres:

Once you’ve taken this step, you’ll find that you have someone to
help you in all the storms of your life. Continue your journey with His
support – this will guarantee a happy and safe arrival at your heavenly
destination in the presence of God.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)
** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T045

Eindelijk
vakantie!

We really wish you a good trip. But please take time to think about
the most important journey of all: the journey of life, and eternity that
follows it. Read the Bible. This is God’s Word, in which He gives you
answers to all the questions of your life. He says, “I have come that
they may have life, and that they may have it more abundantly”
(The Bible NKJV – John ch. 10 v. 10).

Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

We would be happy to send you a part of the Bible (The New
Testament) and other information to help you, free of charge.

Chapter Two • Fountain House

3 Conduit Mews • London SE18 7AP • ENGLAND
www.chaptertwobooks.org.uk

このように聞いて、今あなたの中で心苦しく感じることはありますか？恐
れを感じていたり、不倫のような間違った行いや嘘、仕事での誤魔化しが
あったり、もしくは、ただ単に神の目に自分は正しくないと感じてらっし
ゃるかも知れません。これらのことを今あなたの人生で清算しておかない
と、あなたは遅かれ早かれ清い神の前で申し開きをすることになります。
神はご自分の法廷であなたの申し開きを聞かれると聖書は語っています。
そして神は買収できないお方です。これは絶望的なことに思えますか？

いいえ。逃げ出す道があるのです。あなたの人生の全ての重
荷、あなたが自分自身で処理することのできない全ての罪を下
ろすことが出来るのです。御言葉をとおして、神の御子である
イエス・キリストはあなたに懇願しています。「すべて、疲れた
人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたし
があなたがたを休ませてあげます。」（聖書‐マタイの福音書
11章28節） そうです。イエスは本当の内なる自由と充実した人生を与え
てくださるのです。
どのようにしてそのことが可能なのか聖書は教えてくれます。「もし、私
たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪
を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。」（聖書‐ヨハ
ネの手紙第一 1章9節）
私達が自身の罪のために受けるべき神の審判は、十字架上でイエス・キリ
ストの上にくだされたのです。 今のままの自分で、信仰によってイエス
のもとに来てください。彼に祈って、あなたの人生で間違っている全ての
ことを伝えてください。イエスの元に帰り、その愛に感謝をのべて下さ
い。こうして、あなたはご自分の罪の赦しと、神との和解を手にいれるこ
とが出来るのです。宗教的な儀式や、規則を守ることによって得られるも
のではありません。あなたがどこにいても、イエス・キリストはいつでも
あなたの話を聞く時間がある方です。
この一歩を踏み出せば、あなたは人生の全ての嵐の中であなたを助けてく
れる存在を見出すでしょう。イエス・キリストの助けを受けながらあなた
の人生の旅を続けてください。 そうすることで、あなたは安全に喜びつ
つ神のおられる永遠に終着することが保証されています。
私達は心からあなたが良い旅をすることを願っています。
でも、どうぞ一番大切な旅について考える時間をとってください。人生という
旅路と、その後に続く永遠について。聖書を読んで下さい。神の言葉は人生の
全ての問いについて答えてくださいます。「わたしが来たのは、羊がいのちを
得、またそれを豊かに持つためです。」(聖書–ヨハネの福音書１０章１０節）

Тебя вдруг что-то гложет? Может, это страх, какой-то проступок,
внебрачная связь, ложь, жульничество или просто осознание
того, что ты виновен перед Богом? Если ты не приведешь
свою жизнь здесь на земле в порядок, то тебе придется скоро
предстать перед святым Богом, неподкупным судьей, который
будет праведно судить твою жизнь.
Неужели нет никакой надежды? Есть. Ты можешь избежать
суда, сбросить груз своей жизни, всю вину, с которой ты не
способен справиться сам. Иисус Христос зовет всех, в том числе
и тебя: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Библия, евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28). Да, ОН дает
настоящую внутреннюю свободу и удовлетворенную жизнь.
Библия говорит, как это может произойти: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1-е послание Иоанна, гл. 1, ст. 9).
Суд Божий, который мы заслужили за наши грехи, понес Иисус
Христос на кресте. Приди к Нему в вере таким, какой ты есть.
Расскажи Ему в молитве обо всем, что неправильно в твоей
жизни. Обратись к Нему и поблагодари Его за любовь к тебе. Так
ты обретешь прощение своих грехов и мир с Богом. Для этого
тебе не надо соблюдать какие-то правила или религиозные
обряды. У Сына Бога, Иисуса Христа, всегда и везде есть время
выслушать тебя!
Сделав этот шаг, ты увидишь, что у тебя появился Тот, кто может
помочь тебе во время любой жизненной бури. Продолжай
свое путешествие, имея Его поддержку; это гарантирует тебе
счастливое и безопасное «прибытие» к месту назначения на
небесах, в присутствие Бога.
Мы действительно желаем тебе счастливого пути. Но, пожалуйста,
найди время, чтобы подумать о самом важном путешествии —
путешествии длиною в жизнь, а также о вечности, которая последует
за этим. Читай Библию — Слово Бога, в котором Он дает ответы на
все жизненные вопросы. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Библия, евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 10).

€ 0,80

あなたの手助けとなるように、私達は喜んで新約聖書やその他の読
み物をお送りいたします。

GBV Dillenburg

Мы будем рады выслать тебе бесплатно Новый Завет
(часть Библии) и другую христианскую литературу.

GBV Dillenburg

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

www.gbv-dillenburg.de

www.gbv-dillenburg.de

************************************

So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Bibel – Johannes 3,16

************************************

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not
perish but have everlasting life. The Bible NKJV – John ch. 3 v. 16

************************************

Car Dieu a tant aimé le monde qu‘il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu‘il ait la vie éternelle. La Bible – Jean 3,16

************************************

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig leven heeft. De Bijbel, Johannes 3:16
Italy

************************************
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.” la Bibbia –Giovanni 3, 16
************************************
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia –Juan 3: 16
************************************
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛さ
れた。それは、御子を信じる者が

ひとりとして滅びることな

く、永遠のいのちを持つためである。聖書 ヨハネ ３：１６

********************************

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Библия – Иоанна 3:16

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T055

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.
Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

Zinloos
geweld

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

God wil graag mensen bij Zich in de hemel

‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd

hebben. Maar dat kan niet want de men-

heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd

De slang
Het verhaal
van de koperen
slang

worden; opdat een ieder die in Hem gelooft,

sen mopperen vaak en doen verkeerde

niet verderven zou, maar het eeuwige

dingen.

leven heeft’.
Wat moeten wij dan doen om in de hemel
Johannes 3:14-15

te komen? Is er voor ons ook een slang op
een stok waarnaar we kunnen kijken?

De slang

Nee, de koperen slang is er niet meer, maar
er is wel Iemand anders waar we naartoe
kunnen gaan en dat is de Heere Jezus. Hij is
op aarde gekomen en aan het kruis gestorven: voor de verkeerde dingen (zonden)
die jij gedaan hebt. En als jij gelooft dat de
Heere Jezus aan het kruis in jóuw plaats
gestraft werd voor jóuw zonden (verkeerde
dingen) en je vertelt dat tegen Hem, dan
wil de Heere Jezus ook jouw Vriend worden en mag je later als je sterven moet bij
God in de hemel wonen.
Is dat niet geweldig, zoveel houdt God
van jou!

Het opperhoofd is zo blij dat hij komt

Opeens begint het opperhoofd het te begrijpen.

aanlopen met het mooiste wat hij heeft:

Hij loopt naar voren en knielt neer. Tranen lopen er

zijn gekleurde deken en zijn paard. En hij

over zijn wangen als hij zegt: ‘Ik wil aan deze Jezus

geeft het aan de blanke man. ‘Dank je wel,

mijn hart en leven geven. Ik begrijp dat God alleen

opperhoofd’, zegt de blanke man, ‘maar wij

mijn zonden kan vergeven, omdat de Heere Jezus

kunnen zelf niets doen om in de hemel te

voor mij gestorven is en níet omdat ík veel aan

komen. God kan geen zonden vergeven

God gegeven heb. De Heere Jezus mag de Belang-

als wij er voor betalen. Alleen doordat God

rijkste in mijn hart worden!’

De indiaan
Een verhaal
voor kinderen

De
Indiaan

Zijn zoon, de Heere Jezus heeft gegeven,
kunnen wij gered worden. De Heere Jezus
moest sterven aan het kruis. Zijn bloed
moest hij geven om onze zonden weg te

En jij die dit leest? De Heere Jezus zegt ook tegen

doen en om onze schuld te betalen. En als

jou: ‘Geef mij je hart’ (Spreuken 23:26). Wil jij dat

jij aan God vertelt dat je verkeerde dingen

doen?

hebt gedaan, krijg je vergeving van alle
mag later in Het Huis van God wonen’.

Vertel Hem alles wat jij verkeerd hebt gedaan (dit
zijn al jouw zonden) en dan zal Hij ze vergeven.

Gute Reise!
Have a good trip!
Bon voyage!
Goede reis!
Buon viaggio!
¡Buen viaje!
良い旅を・・
Счастливого пути!

Italy

pen!

Vind je dat niet geweldig?
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Een goede reis
(in 8 talen)
Voor reizigers;
in NL, FR, EN,
DT, IT, SP, Rus,
Jap

God bestaat
Zeker weten!
Keer u om naar
Hem!

God bestaat.
Zeker weten!

Keer je om naar Hem,
en geniet van het leven!

€ 0,80
T051
DL
4 pag.
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Onze
gevaarlijkste
vijand

T061 v06_1.indd 1

Gratie
geweigerd
T062 v08_1.indd 1

€ 0,80
T057
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B
€ 0,80

Rare vraag.

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)
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Hoeveel
weegt je
leven?

18-12-14 11:41

T064 v02_1.indd 1
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Stierf Hij voor
mij?
Ging Hij voor
mij in de dood?
Stierf Hij voor mij ?
T065 v07_1.indd 1

06.04.2010 15:27:25 Uhr
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De oude
Statenvertang
… w st de weg
naar de za ghe d!

T065
A6
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M
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We ke kant k es
?
N a v de He s us n de B esbosch

W
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U w t toch
graag ser eus
genomen
worden! Neem
Gods Woord
dan ook ser eus!

€ 0,80
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Echt r k!
… a een n Hem
D e voor ons
arm werd

T067
A6
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Kent u uw
Donor?
emand ga Z n
b oed voor u!

T076
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T059
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Lost & Found
Het verhaa van
de ver oren zoon

Koning?
nederige

€ 0,80

Los
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Hoeveel weegt
je leven?
Wegen goede
daden echt
op tegen onze
zonden?

T063
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M
€ 0,80

N et
vergeten

Hoe kom k n
de heme ?
N et door goede
werken maar
door ge oo

Memo N et
vergeten
4 kernpunten u t Gods
Woord

Aard g
Gods e de gaat
ver u t boven
aard g z n
Aa d g?

! ?
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Een k k e n e
hart
Ken e e gen
hart?
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BIJBEL

mees
ge ezen

Het meest
ge ezen Boek
… s de B be
Gods Woord
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Hé

Hé! onge u
Een aansprekende o der
voor ongeren

T100
A6
J
€ 0,80
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He

Boek

Honderdtw ntig
aar erop
gehamerd
n a v de ark
van Noach
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Waarom Goede
Vr -dag?
U t eg over
Goede Vr dag

T093
GG
30x11,5
P
€ 1,00

Dood opend!
( v m Jehova s
Getu gen)
Een waarschuw ng tegen
va se er ngen

Wat moeten
w doen?
N a v Hand 16
ge oo n de
Heere Jezus!
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De kerstgave
van God
Gods grootste
Cadeau

T094
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15x21
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€ 1,40

Happy New
Year
Ge ukk g
n euw aar door ge oo !
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5 me bevr d ng
Ben k we echt
vr ?
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kaart De B be
Kernpunten u t
de B be
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Eenzaam en
a een
Voor eenzamen
ouderen en
z eken

T103
A6
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Andersom!
Dus omkeren
naar God!

E

T091N
A6
8
De pag.

Hoop & efde
Waar s er hoop
te v nden?

€ 1,60

€ 2,20

€ 0,80
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€ 0,80

Geboren om
voor ons te
sterven
Waarom Chr stus geboren
werd

T078
A6
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K
€ 0,80

Mob e t e met
T087
boodschap
7 5x14
voor onge u
4 pag.
Lees de B be
net zo vee a s e
€ 0,80
schermp e?

Het
kerstverhaa
Eenvoud ge
verte ng van
wat met Kerst
herdacht wordt

T096N
A6
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B/J
€ 1,60

Goede re s!
(4-ta g)
Voor re z gers
n NL FR EN
DT
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H eeft! … U
ook?
Hebt u a even
u t God?

T079
A6L
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P
€ 0,80

Leven na de
dood!
Er s een even
na de dood!

T088
GG, DL
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P
€ 1,00

Zo ef heeft
God de were d
gehad…
Johannes 3 16

T097
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Verbaz ngwekkend
Gods schepp ngsmacht de
goudp ev er

Het was zeer
goed
Over de schepp ng

T080
GG
DL
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€ 1,00

deurhanger
Spec aa voor
k nderen/ ongeren Om aan
deurk nk te
hangen

Met haast
Traktaat n a v
de werke khe d
van Chr stus
opstand ng
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P
€ 1,00

T069
A6
2 pag.

G

€ 0,80
T071
A6
2 pag.

H w

€ 0,80
U tgekozen? De
u tverk ez ng
Door George
Cutting

N euw Leven
Het wonder
van P nksteren
U t eg over
P nksteren

T te & omschr jv ng

nderdaad
de ti d v egt
voorb
… en voor u het
weet moet u
God ontmoeten!

€ 0,80

& Found
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Kent u uw
Dono ?

T te & omschr jv ng

€ 0,80
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€ 0,80

Kent u de

N
H

€ 0,80

Kent u de neder ge Kon ng?
Het verhaa van
een neder ge
sek

Gratie geweigerd
Ongelooflijk
dom om genade
te weigeren!

06.04.2010 12:48:45 Uhr

Hoeveel weegt je leven?
Hoe kan een leven nu iets wegen?!
Nou, je vraagt je toch wel eens af hoeveel nu je goede
en je slechte daden aan het eind van je leven zullen wegen.
ledereen hecht er toch waarde aan dat z´n leven
iets waard is geweest.
Misschien is het wel tijd dat we ons afvragen
hoeveel we wegen.
Stel je voor dat de balans naar de verkeerde
kant doorslaat…!
Je moet er toch niet aan denken!
Lees deze flyer, die een hulp voor je wil zijn.

Onze
gevaarlijkste
vijand
… is de zonde

06.04.2010 12:02:31 Uhr
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€ 1,00





Don’t follow
me
I am lost too:
alleen Christus
is de Weg!
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Bestaat
God echt?

En kunnen we Hem kennen?

T056
DL
4 pag.

€ 0,80

€ 0,80

in moeite en verdriet

Счастливого пути ...

良い旅を・・

... that’s our wish for you. It’s great that it’s so easy to travel these days.
Hopefully, you‘ll arrive safe and well! However there are dangers everywhere; not just on the roads, but in the air, on the train and on the sea
as well. Instead of arriving at your holiday destination or an important
business meeting, you could just as easily end up in hospital. Although
casualty figures have been falling for many years, currently around 100
people die on Europe’s roads every day.

No, there’s a way of escape. You can unload all the burdens of your
life; all the guilt you can‘t deal with yourself. Jesus Christ, the Son of
God implores you in His word, “Come to me, all you who labor and are
heavy laden, and I will give you rest” (The Bible NKJV – Matthew ch. 11 v. 28).
Yes, He gives real inner liberation and a fulfilled life.

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

T045
DL
4 pag.

Have a good trip ...

Is there something gnawing away inside you now? A fear – some kind
of wrongdoing – perhaps an extra-marital affair – a lie – cheating at
work – or just that you know that you’re guilty before God? If you don’t
put these things right in your life now you face dealing with a holy God
about them sooner than you think. He’s a judge who can’t be bought,
and He’s announced He’s going to hear your case in His court. Is it as
hopeless for you as it seems?

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Kansloos!
‘Ik ben de Weg’
God geeft u
een gezegende
mogelijkheid!

T52

Lees zelf de heerlijke, betrouwbare beloften van God na in
Zijn Woord: de Bijbel. Als u nog geen Bijbel hebt, kunt u met
deze bon gratis een Evangelie (Bijbelboek) bij ons bestellen.
Uw adres wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt voor de eenmalige
toezending.

‘Wie bij Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Noodlot, toeval
of waarschuwing
Als God tot u
spreekt…

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Bid toch vandaag nog. Spreek met God en vertel Hem eerlijk
al uw verdriet, maar ook al uw zonden en uw schuld. Dan vergeeft Hij u. Dan wordt u Gods kind.
En dan geeft Hij als uw hemelse Vader u ook alles wat u nodig hebt: kracht, innerlijke moed, rust voor uw levensweg. En
een vast vertrouwen dat binnenkort na dit aardse leven er een
heerlijke toekomst op u wacht, zonder ziekte, dood en pijn,
maar vol geluk, blijdschap en vrede.

Gods
weegschaal te licht bevonden?
Kunt u Gods
test doorstaan?

T51

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Mijn naam en adres:

verkeerde dingen. Wie dat doet is gered en

€ 0,80

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

komen wonen. Dan ben je nooit meer alleen. Dan

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

(Handelingen 4:12).

is Hij jouw Redder en Vriend, Die je altijd wil hel-

Pagina 1

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
[dan Jezus Christus], waardoor wij behouden
moeten worden’

Geef Hem jouw leven en dan zal Hij in jouw hart

Mis de boot
niet!
18-08-2006 16:01:04

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Zinloos geweld
Wie verdroeg
geweld zoals
Christus, uw
Redder?

‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Bestelcode: T056

Bestaat God
echt?
… en kunnen wij
Hem kennen?

€ 1,00

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80
T048
DL
4 pag.
ON
€ 0,80

Alleen
vrijwilligers

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

T047
DL
4 pag.

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

voor een Bijbelboek.

€ 1,00

Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T037
De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

(1 Johannes 4:10).

€ 0,80

Self-service!

Ik wil meer lezen over Gods genade-aanbod.

560708-UWW-folder 2.indd 1

Mijn naam is

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Kruis aan:

Er is een haven, waar ik kan landen,

€ 0,80

Schrijf ons of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

T036
A5
4 pag.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Mijn oude ziekte verdween, en ik heb nooit meer een psychiater
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
nodig gehad. Er komen nog wel eens verkeerde gedachten in mij
info@uhwdw.nl
op, maar als ik dan aan de Heere Jezus denk en met Hem spreek,
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
verdwijnt de onrust.

Reageren?

de zekerheid, dat ik bij U mag horen,

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt.

Welke richting?
Geen reis of
vlucht, maar
alleen God geeft
rust!

Plaats: ………………………………………………………………………..

ruimte voor sticker

Self-service!
Ik-gerichtheid
leidt niet tot
zegen!

Deze flyer wordt u aangeboden door:

(Johannes 14:6)

mijn levensakker onder water zet.

Er is een rust, die niemand kan verstoren,

en een geloof dat mij geen mens ontneemt,

Tel.:

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
(dan Jezus Christus), waardoor wij behouden
moeten worden’

€ 0,80

een uitweg vindt in woordeloos gebed;

Jezus Christus zegt:
Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven

een stroom van dank, die buiten alle boorden

Welke eindbestemming?
Naar Jezus
Christus toe!

.
eens..

Naam: ………………………………………………………………………..

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

T027
A6
4 pag.

Wil je meer gratis evangelie-lektuur lezen?
Heb je vragen? Schrijf of bel gerust.

ruimte voor sticker

Self-service, jezelf vooruit helpen... het mag
nooit gaan ten koste van Gods eer en van
onze medemensen. Dat is ‘zonde’, en die
maakt scheiding tussen ons en God.
Wordt het niet dringend tijd voor ieder van
ons om die ik-gerichte vuilheid uit ons leven
weg te doen en een leven tot Gods eer te
leiden? Het zal een zegen en grote blijdschap
voor jezelf zijn!
Dan maakt self-service plaats voor dienst
aan God en je medemens; en dan zul je zelf
rijk gezegend zijn – voor eeuwig!

Welke eindbestemming?

‘Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’

€ 0,80

Huilend en stamelend beleed ik Hem mijn schuld en bad: ‘Red mij
en maak mij gelukkig, Heere Jezus’.
‘t Was alsof een last van me afviel, en ik werd rustig en blij. Spontaan omhelsde ik Jeanne en ging heel anders naar huis dan ik gekomen was. In de volgende dagen en weken kon ik nog steeds niet
begrijpen hoe alles zo veranderd was. Ik wilde het wel aan iedereen
vertellen.

stoer,
gezond,
sportief!

Luister

(Jeremia 6:16)

een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht,

T039
A6
4 pag.
J
€ 0,80

€ 0,80

‘Zo zegt de HEERE:
Vraag waar … toch de
goede weg is, en wandelt
daarin’.

Er is een vreugde, die te groot voor woorden

Ronald: stoer,
gezond,
sportief
Hoe een stoere
vent vrede vond
voor z’n dood

Schrijf ons of stuur een e-mail aan een van
onderstaande adressen.

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T046

Ontmoeting

(Romeinen 10:9).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Adres: ………………………………………………………………………..

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80

Zijn macht en liefde en medeleven verdrijven alle angst. Hoe
heerlijk is het om te weten dat Hij mij liefheeft en mij uit de
ellende heeft verlost!

Zij bad met me en zei toen: ‘Zeg Hem dat je berouw hebt over je
zonden en vraag Hem of Hij ook jouw Heiland wil worden.’

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de
tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel die brandt van
vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” (Openb. 21 : 8)

Ik zag het niet
meer zitten
Getuigenis
voor wie gedeprimeerd
is

Jeanne vertelde me dat, als ik werkelijk berouw had over mijn zonden, ik de Heere Jezus mocht vragen om mij te redden en me gelukkig te maken. ‘Hij is voor jou gestorven, Ria, en Hij wil niets liever
dan dat je nu naar Hem toe komt’.

Ronald

€ 0,80

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 1,00

Gods vinger in
het wereldgebeuren
“He ‘s got the
whole world in
His hands”

ruimte voor sticker

(1 Tim. 1:15)

Christus stierf om ook u, om jou, te
redden.
God wacht liefdevol op een antwoord!
Vergeet niet: op een dag (wie weet hoe
gauw) moet ook jij God ontmoeten.
Ben je er klaar voor?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Een ernstige vraag:
op welk kompas vaart u?
•
•
•
•
•

Bestelcode: T038

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T028
Bestelcode: T029 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Om voor eeuwig gered te kunnen worden, moet u Hem uw zonden
belijden en u bekeren. Alleen op deze manier kunt u aan het
oordeel, aan déze catastrofe in uw leven ontkomen.

Kort voordat hij in vrede stierf, hadden we
een ontroerend gesprek: ‘Ronald, geloof je nu
dat je veilig bent in Jezus’ armen?’
‘t Was een ogenblik stil.
Toen zei hij: ‘Ja, ik geloof... Nu weet ik het
zeker!’
‘Lieve vrienden’, zei de spreker nog, ‘Ronald
is nu voor eeuwig thuis. Wij missen hem;
maar zijn heengaan in vrede zegt ons allen: kan ik
sterven als hij? Als God mij onverwachts roept, ben ik
dan bereid? Zijn mijn zonden gewassen
in het bloed van het Lam van God?’

€ 0,80

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Het wonder van Gods genade is dat Hij aan iedereen die gelooft in
Zijn Zoon en het volbrachte kruiswerk, vergeving aanbiedt en dus
de mogelijkheid om tot Hem te komen.

begon het volle licht door te breken in zijn
ziel: Jezus Christus stierf voor zondaars dus ook voor mij? Ja, ook voor mij.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

1 Johannes 4:10

Maar de dood, het gevolg van de zonde, kon deze volmaakte,
Goddelijke Mens niet vasthouden. Zo is zij overwonnen.

T030
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Deze flyer wordt u aangeboden door:

“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

De Zoon van God, Jezus Christus, kwam als volmaakte Mens op
aarde. Hij deed alleen maar goed. Hij liet zien wie God is, Hij riep
mensen op tot omkeer. Om de mens terug te brengen bij de Heilige
God nam Hij de plaats van de zondaar in: Hij leed onder Gods
oordeel en Hij stierf.

ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

ruimte voor sticker

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!

€ 1,00

We hebben a
hee wat goeds
U hebt a es a …
beha ve vrede
met God?

T017
A5
6 pag.

T022N
A6
8 pag.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

(Handelingen 4:11-12).

Als u met uw mond Jezus als Heere zult
belijden en met uw hart zult geloven, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u behouden worden

T055
A5
4 pag.

m

€ 0,80

Vrede

Vrede n deze
were d
W e heeft de
op oss ng?

Mijn naam en adres:

✃

T013
A6
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Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,80

Net te laat?!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,75
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Want die erfenis, och dat is eigenlijk maar een
bijzaak. Het gaat om die Persoon, de Heere Jezus
Christus.
Er gebeurt niets buiten Zijn wil. Wat een rust kan
ons dat geven; in vertrouwen op Hem te kunnen
leven; dat geeft vrede in je hart. Als Hij vóór ons is,
wie zal ons dan kwaad kunnen doen?
Wat erg eigenlijk om het lot dat Hij ons geven
wil niet aan te nemen. Denk er toch aan dat elk
ogenblik voor jou de genadetijd voorbij kan zijn, en
de toegang naar de hemel voor jou gesloten kan
worden. Wat een vreselijk lot staat je dan te wachten!

€ 0,80
Net te laat
Nét te laat is
toch: voor eeuwig in de hel!

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

T038
A5
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Op zoek naar
geld en geluk
Is aardse rijkdom écht zoveel
waard?

Bestelcode: T040

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:

Het is zó belangrijk om Hem te leren kennen.
Dat kan door het lezen van de Bijbel.

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Bestelcode: T030 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf uw naam en adres op een briefje en stuur
dit samen met dit foldertje op naar onderstaand
adres:

ruimte voor sticker

€ 0,80

€ 0,80
De were d staat
n brand
s er een u tweg
u t de e ende?

Echte re-creatie
Opn euw geboren worden =
echte re-creatie

 U wilt meer lezen over Gods genade-aanbod.
 U kent Jezus Christus al als uw Redder, maar wilt
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
 U wilt graag een schriftelijke Bijbelcursus
volgen.

Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

Alleen vrijwilligers
God dwingt
niemand!

Deze (Jezus Christus) is de Steen ...,
Die tot een hoeksteen geworden is.
En de behoudenis is in niemand anders;
want er is ook onder de hemel geen andere
Naam Die onder de mensen gegeven is,
waardoor wij behouden moeten worden

T te & omschr jv ng
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W nst voor
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Voor sportieve ngen
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edereen - ook
!
God heeft ook
ou op het oog!
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Het Woord van
God
U t eg over de
boodschap van
de B be

T098
GG
A6
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n God ge oven
… w zeggen
Jezus Chr stus
vertrouwen!
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€ 1,00

d bon

T007
A6
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Kruis een hokje aan:

Ja, over Gods aanbod van genade

T046
DL
4 pag.

T te & omschr jv ng

W

€ 0,75

T021
A6
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Christus heeft het verzoeningswerk volbracht.
Hij alleen kon ons verlossen, ons reinigen van
onze zonden. En Hij heeft het ook gedaan, voor
allen die gereinigd willen worden.

Keer je toch om naar Hem, want dan vind je
eeuwige vrede. Dat is pas echt een goed lot!

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl
Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

€ 1,20

Loterij en gokken maken niet gelukkig.
Echt geluk geeft God alleen.

Wat is zeker?
Geen zekerheid
dan alleen bij
God

Wat is
zeker?!

(Johannes 6:37).

(Handelingen 4:12).

Hoop voor wie verslaafd is!

€ 0,80
T029
A6
4 pag.

‘Hierin is de liefde:
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’
‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’

Titel & omschrijving

m

B oodnod g

Broodnod g
Meer dan
brood hebben
we redd ng
nod g

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto
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Is er hoop voor
iemand als ik?!
Voor wie wanhopig is

✃

€ 0,75
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Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
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voor iemand als ik?

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

D t moet u
weten!
Om kernachtig
en be ee d het
Evange e door
te geven

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

Gevraagd:
echte liefde
Echte liefde
geeft God alleen

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

Is er hoop

Bestelcode: T041

T005N
A7
6 pag.

T020
A6
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ON
€ 0,75

middenweg!

Bestelcode: T031

€ 0,80

Een ogenb k
aub
Een be angr ke boodschap
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Dit verhaal geeft een goed beeld van de reinigende
kracht van het bloed van Christus.
Maar u, of jij, die dit leest, bent niet zo’n onmens als
deze man. Toch bent ook u een zondaar voor God, al
hebt u dan geen moord begaan. (Hoewel... er zijn b.v.
wel veel jonge vrouwen die het moeilijk hebben als ze
denken aan het woord abortus.) Ben je in nood vanwege
zonden, welke dat ook mogen zijn? Zoekt u vergeving,
verzoening voor uw schuld? Ga dan naar Christus! Hij,
de Zoon van God, stierf aan het kruis om met Zijn bloed
ook u te kunnen reinigen van alle zonden.
Dan wordt u voor eeuwig behouden en een gelukkig
mens!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Levensverzeker ng
Bent u verzekerd voor de
eeuw ghe d?

T012N
A7
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€ 0,75

Diezelfde avond gingen zijn vrouw en dochtertje mee
naar de samenkomst en gaven allebei ook hun hart aan
de Heere Jezus.

Bestelcode: T032
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Wat zoekt u?!
Hebt u het
ge uk a gevonden? O bent u
ontmoed gd

Deze flyer wordt u aangeboden door:

T028
A6
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armen rond de twee van wie hij hield, en die hij zo mishandeld had, liet zijn hoofd tussen hen in zakken en snikte.
Na een paar minuten kreeg hij de controle over zichzelf
weer terug en terwijl hij omhoog keek in de gezichten
van zijn vrouw en dochter, zei hij: ‘Vrouw, Margarita,
jullie hoeven niet meer bang voor me te zijn. God heeft
jullie vandaag een andere man, een nieuwe papa,
gegeven.’

De uitgever verzoekt verspreiders deze kaarten correct en respectvol te gebruiken.

Voor u!
Spec aa voor
u kwam Gods
Zoon!

€ 0,75
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A6
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T006N
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Over 100 aar
… maakt het
a es u t n W e
u ge oo de

‘t is maar één stap naar Jezus. Kom dan en zeg het nu :
“’k Geef mij aan U, mijn Redder, mijn leven is voor U! “

‘Mama, papa zei: ‘Margarita lieverd’, en hij wilde niet...’
‘Margarita, je begrijpt het niet. Ga terug naar boven en
zeg tegen papa dat hij beneden moet komen.’
Margarita ging opnieuw naar boven, en haar moeder
volgde haar.
De man keek op toen hij de voetstappen van het kind
hoorde. ‘Margarita, kom eens hier.’ Schuw, verschrikt en
trillend liep het kind naar hem toe. Hij pakte haar vast,
zette haar op zijn knie, drukte zijn gezicht tegen het
hare en huilde. De vrouw, die in de deuropening stond,
wist niet wat er met hem gebeurd was. Na een ogenblik
merkte hij haar op en zei: ‘Vrouw, kom ook eens hier.’
Hij liet haar zitten op zijn andere knie, sloeg zijn grote

Titel & omschrijving

Bestelcode: T063
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Vrede op
aarde?!
s dat moge k
n een ti d
van terreur en
angst?

€ 0,80

00 aa

‘t Is maar één stap naar Jezus, van zonde naar genade.
Wat zal uw hart beslissen? Een “nee” of heilig “ja”?

Weg met de
middenweg
Voor of tegen
God - er is geen
midden!

✃

vrede
OP AARD

V rus-a arm!
Een aansprekende flyer over
het zonde-v rus

T003
A6
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O

‘t Is maar één stap naar Jezus! Waarom dan niet gedaan?
Kom en belijd uw zonden : de Heiland neemt u aan.

Wèg met de

Bestelcode: T053N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer wettig en respectvol te ebruiken.
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Wat komt er
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dus tussen eeuwig verloren of eeuwig gered,

Titel & omschrijving

De Bijbel

W
kom
h n

k zou n et anders w en
Een b getu gen s van ons
ge oo n de
Heere Jezus

Ge uk hebben!?
Bestaat het
even u t ge uk
hebben ?

Tussen nee of ja
is maar één stap!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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W e zou er
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€ 0,80
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Bestelcode: T033

Gro e
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Nog maar 30
seconden te
even
Wat zou e
doen?

De uitgever verzoekt iedereen deze folder correct en respectvol te gebruiken
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Titel & omschrijving

Bestelcode: T034N.

€ 0,80
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A s dát geen
efde s
Over Gods grenze oze e de

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Titel & omschrijving

Bestelcode: T035

Doe ger cht
even
We k doe heeft
uw even?

T te & omschr jv ng

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

D

T te & omschr jv ng

Bestelcode: T036

T te & omschr jv ng

Als uitgever willen wij conform de normen van fatsoen en wet handelen. Daarom het dringende verzoek deze flyers uitsluitend wettig, respectvol en waar van toepassing ook met strikte inachtneming van nee/nee- dan wel nee-ja-stickers te gebruiken. Anders bent u in overtreding en strafbaar!
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Een n euw
Le en

Echte vrede
v nden
Gods vrede
s een groot
geschenk!

Een n euw
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N euw even w
God u geven
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Een
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even
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A u
woo d n
ko kom

Carnava - het
feest barst os!
Hee gesch kt
voor eestgangers met
carnava
Omkeren Ga terug!
U z t op de
verkeerde
weg!
Een tweede
even
Geen tweede
even op aarde
maar met God

A s u woorden
tekort komt
… gebru k dan
n et de de
Naam van uw
Redder

‘Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en
rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeeft’
(lees 1 Johannes 1:9)

T023N
A6
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Gods vinger
in het

wereldgebeuren?

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker
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’Wie tot Mij komt,
zal Ik zeker niet uitwerpen’
(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere
naam (dan Jezus Christus), waardoor wij
behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Het

reddende
kruis

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,80
T024
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4 pag.
€ 0,80
T025
A6
6 pag.

ruimte voor sticker
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“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

de media
de wetenschap
uw gevoel
uw geld en bezit
of de Bijbel?

Het enige betrouwbare kompas
voor uw levensreis:
de Bijbel, het Woord van God!

1 Johannes 4:10

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!
Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als
uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?
Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

God zelf zegt:
‘Het Woord is betrouwbaar en alle
aanneming waard, dat Christus Jezus in
de wereld gekomen is
om zondaars te behouden.’

T026
A5
2 pag.

Het reddende
kruis
Behoudenis
bij Golgotha’s
kruis!

Op welk kompas vaart u?
Waar naartoe
bent u op weg?
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Je ogen zitten gevangen, vastgekluisterd aan je
beeldscherm. Je favoriete club verliest. Balen. Je
komt in een dip. Voor de zoveelste keer.
Je zit zelf gevangen. Gevangen in verkeerde gewoonten, in negatieve gedachten, in een verslaving... Je voelt de leegte in je hart, je leven...
Je voelt je een ‘loser’. Hoe kan je nog een ‘winner’
worden, als je het doel van je leven al zo vaak hebt
gemist?! Lees deze flyer en vind het antwoord.
Hebt u, heb jij vragen?
Wil je meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl

Tóch nog
winnen

T031
DL
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“Opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.”
(1 Thessalonicenzen 4 : 13)
“Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
(Johannes 3 : 36)
Deze flyer wordt u aangeboden door:

ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

€ 0,80
T032
A6
4 pag.

als je het doel hebt gemist?!

Toch nog winnen (voetbal)
De wedstrijd
van je leven.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker
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€ 0,80

(Handelingen 4:12).

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T039

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto
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Zekerheid
over uw
toekomst?

Mijn naam is

Tijd

T034N
A6
4 pag.
Angst

T035
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Ik wil graag contact met een Christen.

een havenlicht, dat altijd fel blijft branden,

een ster, die schittert aan een zwarte lucht.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven,

Naam: ………………………………………………………………………..

Gij kent mijn zorgen, vóór ik ze U zeg;

Adres: ………………………………………………………………………..

Ik weet mij door Uw engelen omgeven,

Plaats: ………………………………………………………………………..

en kom U tegen, Heer, op elke weg.

Tel.:

€ 1,00

T040
A6
4 pag.

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten (NL) - Tel. 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Welke
richting...?

Bestelcode: T047

Geloof in de
Heere Jezus
Christus,
en u zult
behouden worden.

God spreekt:

reekt
God sp er!!
... luist

Handelingen 16:31

‘Wie tot Mij komt,
zal Ik geenszins uitwerpen’.
Johannes 6:37

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Reageren?
Kruis aan:
o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
o Ik wil graag een gesprek met een Christen.
Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

Naam: ………………………………………………………………………..

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

Adres: ………………………………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Johannes 3:16,18

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

‘Kom naar Mij
toe, allen die
vermoeid en
belast bent, en Ik
zal u rust geven’.

Kom naar Mij
toe!
… en Ik zal u
rust geven

Mattheüs 11:28-29

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.
T048

God, onze Heiland, wil
dat alle mensen
behouden worden

God spreekt:

‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft’.

Mis de boot
niet!
… anders is het
te laat!

reekt
God sp er!!
... luist

Christus Jezus is in de
wereld gekomen om
zondaren te behouden
(1 Timotheüs 2:4 en 1:15)

Reageren?
Kruis aan:

‘Wie in Hem gelooft wordt
niet geoordeeld;
maar wie niet gelooft is
reeds geoordeeld’.

o Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
o Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil

graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

o Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 3:16,18)

T041
A6
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Zekerheid over
uw toekomst
… vindt u in de
Bijbel

560725-UWW-folder 1

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

T049
DL
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T049

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en
verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

06-11-2006

11:33

(1 Johannes 5:12).

Gods
weegschaal

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80
T042
DL
2 pag.
ON
€ 0,80

Mijn naam is
tijd
De tijd houdt
velen in z’n
greep
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(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).
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Noodlot

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Mijn naam is
angst
Voor wie door
angst gegrepen is

“te licht bevonden?”

T50

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Toeval of

waarschuwing?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl
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Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Kansloos!

(1 Johannes 5:12).

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Kruis aan:
❏ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

❏ Ik ken de Heer Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❏ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

(Johannes 6:37).

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: …………..…………………………………………………..
Adres: ……………..………………………………………………..
Plaats: ………………..……………………………………………..
Tel.:

………………..……………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

T044
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Kansloos?

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel.: (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

€ 0,80

Mijn naam is
geld
Voor geldzuchtige mensen

Mijn naam is

Geld

Dan zal er eeuwige blijdschap zijn!
(lees in de Bijbel, Jesaja 51:11).

‘Ik ben de Weg’

Troost in
moeite en
verdriet
Voor wie lijdt

Jezus Christus zegt:

allen die vermoeid
en belast bent,
en Ik zal u
rust geven.

Ik, Ik ben het
Die u troost.
de Bijbel - Mattheüs 11:28, Jesaja 51:12

€ 0,80

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’
(Handelingen 4:12).

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Eindelijk
vakantie
Eindelijk
ontspannen!
Maar uw ziel
dan?!

これは私達があなたに願うことです。 こんにち、とても簡単に旅が出来
るようになったことは素晴らしいことです。 あなたが無事に目的地に着
きますように！ しかし危険はいたるところにあります。道路だけではあ
りません。空の旅や電車、海の上でも同じことがいえます。休暇の場所や
大事な会議の場所に着くかわりに病院に運ばれているということは簡単に
起こりうることです。事故の死傷者の数は長年に渡って減少しています
が、それでも現在ヨーロッパの道路上で毎日約100人の命が失われていま
す。

... это наше тебе пожелание. Здорово, что в нынешнее время
путешествовать так легко. Надеемся, ты доберешься до
пункта назначения целым и невредимым. Однако опасности
подстерегают везде — не только на дорогах, но и в воздухе и на
море. И вместо того чтобы попасть на деловую встречу или к месту
отдыха, ты запросто можешь оказаться в больнице. Несмотря на
то что за последние годы количество аварий снизилось, сегодня
на дорогах Европы каждый день гибнет около 100 человек.

There’s another journey we’re all taking: life‘s journey. It starts at birth
and ends up in eternity. If we set the wrong course for this ‘journey‘,
while we’re here on earth, we’re going to end up at a terrible destination.

全ての人に共通する旅があります。人生という旅です。 誕生で始まり、
永遠という場所に到着します。 地上にいる間にこの「人生」の行路を間
違えてしまうと、 恐ろしい場所に到着することになってしまいます。

Но есть другое путешествие, которое все мы совершаем, — это
жизненный путь. Оно начинается с рождения и заканчивается
вечностью. Если мы, пребывая здесь на земле, выберем для него
неправильный маршрут, то в итоге окажемся в ужасном месте.

The Bible tells us how this can happen: “If we confess our sins, He
is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all
unrighteousness” (The Bible NKJV – 1 John ch. 1 v. 9).

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

The judgment of God, which we deserve because of our sins, fell on
Jesus Christ on the cross. Come in faith to Him, just as you are. Pray
to Him, telling Him everything that’s wrong in your life. Turn to Him
and give Him thanks for His love. That’s how you can find forgiveness
for your sins and peace with God. You don‘t have to observe rules or
religious ceremonies to do this. Jesus Christ always has time to listen
to you wherever you are!

Mijn naam en adres:

Once you’ve taken this step, you’ll find that you have someone to
help you in all the storms of your life. Continue your journey with His
support – this will guarantee a happy and safe arrival at your heavenly
destination in the presence of God.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)
** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T045

Eindelijk
vakantie!

We really wish you a good trip. But please take time to think about
the most important journey of all: the journey of life, and eternity that
follows it. Read the Bible. This is God’s Word, in which He gives you
answers to all the questions of your life. He says, “I have come that
they may have life, and that they may have it more abundantly”
(The Bible NKJV – John ch. 10 v. 10).

Scripture taken from the New King James Version. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

We would be happy to send you a part of the Bible (The New
Testament) and other information to help you, free of charge.

Chapter Two • Fountain House

3 Conduit Mews • London SE18 7AP • ENGLAND
www.chaptertwobooks.org.uk

このように聞いて、今あなたの中で心苦しく感じることはありますか？恐
れを感じていたり、不倫のような間違った行いや嘘、仕事での誤魔化しが
あったり、もしくは、ただ単に神の目に自分は正しくないと感じてらっし
ゃるかも知れません。これらのことを今あなたの人生で清算しておかない
と、あなたは遅かれ早かれ清い神の前で申し開きをすることになります。
神はご自分の法廷であなたの申し開きを聞かれると聖書は語っています。
そして神は買収できないお方です。これは絶望的なことに思えますか？

いいえ。逃げ出す道があるのです。あなたの人生の全ての重
荷、あなたが自分自身で処理することのできない全ての罪を下
ろすことが出来るのです。御言葉をとおして、神の御子である
イエス・キリストはあなたに懇願しています。「すべて、疲れた
人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたし
があなたがたを休ませてあげます。」（聖書‐マタイの福音書
11章28節） そうです。イエスは本当の内なる自由と充実した人生を与え
てくださるのです。
どのようにしてそのことが可能なのか聖書は教えてくれます。「もし、私
たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪
を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。」（聖書‐ヨハ
ネの手紙第一 1章9節）
私達が自身の罪のために受けるべき神の審判は、十字架上でイエス・キリ
ストの上にくだされたのです。 今のままの自分で、信仰によってイエス
のもとに来てください。彼に祈って、あなたの人生で間違っている全ての
ことを伝えてください。イエスの元に帰り、その愛に感謝をのべて下さ
い。こうして、あなたはご自分の罪の赦しと、神との和解を手にいれるこ
とが出来るのです。宗教的な儀式や、規則を守ることによって得られるも
のではありません。あなたがどこにいても、イエス・キリストはいつでも
あなたの話を聞く時間がある方です。
この一歩を踏み出せば、あなたは人生の全ての嵐の中であなたを助けてく
れる存在を見出すでしょう。イエス・キリストの助けを受けながらあなた
の人生の旅を続けてください。 そうすることで、あなたは安全に喜びつ
つ神のおられる永遠に終着することが保証されています。
私達は心からあなたが良い旅をすることを願っています。
でも、どうぞ一番大切な旅について考える時間をとってください。人生という
旅路と、その後に続く永遠について。聖書を読んで下さい。神の言葉は人生の
全ての問いについて答えてくださいます。「わたしが来たのは、羊がいのちを
得、またそれを豊かに持つためです。」(聖書–ヨハネの福音書１０章１０節）

Тебя вдруг что-то гложет? Может, это страх, какой-то проступок,
внебрачная связь, ложь, жульничество или просто осознание
того, что ты виновен перед Богом? Если ты не приведешь
свою жизнь здесь на земле в порядок, то тебе придется скоро
предстать перед святым Богом, неподкупным судьей, который
будет праведно судить твою жизнь.
Неужели нет никакой надежды? Есть. Ты можешь избежать
суда, сбросить груз своей жизни, всю вину, с которой ты не
способен справиться сам. Иисус Христос зовет всех, в том числе
и тебя: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Библия, евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 28). Да, ОН дает
настоящую внутреннюю свободу и удовлетворенную жизнь.
Библия говорит, как это может произойти: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1-е послание Иоанна, гл. 1, ст. 9).
Суд Божий, который мы заслужили за наши грехи, понес Иисус
Христос на кресте. Приди к Нему в вере таким, какой ты есть.
Расскажи Ему в молитве обо всем, что неправильно в твоей
жизни. Обратись к Нему и поблагодари Его за любовь к тебе. Так
ты обретешь прощение своих грехов и мир с Богом. Для этого
тебе не надо соблюдать какие-то правила или религиозные
обряды. У Сына Бога, Иисуса Христа, всегда и везде есть время
выслушать тебя!
Сделав этот шаг, ты увидишь, что у тебя появился Тот, кто может
помочь тебе во время любой жизненной бури. Продолжай
свое путешествие, имея Его поддержку; это гарантирует тебе
счастливое и безопасное «прибытие» к месту назначения на
небесах, в присутствие Бога.
Мы действительно желаем тебе счастливого пути. Но, пожалуйста,
найди время, чтобы подумать о самом важном путешествии —
путешествии длиною в жизнь, а также о вечности, которая последует
за этим. Читай Библию — Слово Бога, в котором Он дает ответы на
все жизненные вопросы. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком» (Библия, евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 10).

€ 0,80

あなたの手助けとなるように、私達は喜んで新約聖書やその他の読
み物をお送りいたします。

GBV Dillenburg

Мы будем рады выслать тебе бесплатно Новый Завет
(часть Библии) и другую христианскую литературу.

GBV Dillenburg

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

Eiershäuser Straße 54 • 35713 Eschenburg • Germany

www.gbv-dillenburg.de

www.gbv-dillenburg.de

************************************

So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Bibel – Johannes 3,16

************************************

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not
perish but have everlasting life. The Bible NKJV – John ch. 3 v. 16

************************************

Car Dieu a tant aimé le monde qu‘il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu‘il ait la vie éternelle. La Bible – Jean 3,16

************************************

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig leven heeft. De Bijbel, Johannes 3:16
Italy

************************************
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.” la Bibbia –Giovanni 3, 16
************************************
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia –Juan 3: 16
************************************
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛さ
れた。それは、御子を信じる者が

ひとりとして滅びることな

く、永遠のいのちを持つためである。聖書 ヨハネ ３：１６

********************************

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Библия – Иоанна 3:16

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T055

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.
Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

Zinloos
geweld

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

God wil graag mensen bij Zich in de hemel

‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd

hebben. Maar dat kan niet want de men-

heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd

De slang
Het verhaal
van de koperen
slang

worden; opdat een ieder die in Hem gelooft,

sen mopperen vaak en doen verkeerde

niet verderven zou, maar het eeuwige

dingen.

leven heeft’.
Wat moeten wij dan doen om in de hemel
Johannes 3:14-15

te komen? Is er voor ons ook een slang op
een stok waarnaar we kunnen kijken?

De slang

Nee, de koperen slang is er niet meer, maar
er is wel Iemand anders waar we naartoe
kunnen gaan en dat is de Heere Jezus. Hij is
op aarde gekomen en aan het kruis gestorven: voor de verkeerde dingen (zonden)
die jij gedaan hebt. En als jij gelooft dat de
Heere Jezus aan het kruis in jóuw plaats
gestraft werd voor jóuw zonden (verkeerde
dingen) en je vertelt dat tegen Hem, dan
wil de Heere Jezus ook jouw Vriend worden en mag je later als je sterven moet bij
God in de hemel wonen.
Is dat niet geweldig, zoveel houdt God
van jou!

Het opperhoofd is zo blij dat hij komt

Opeens begint het opperhoofd het te begrijpen.

aanlopen met het mooiste wat hij heeft:

Hij loopt naar voren en knielt neer. Tranen lopen er

zijn gekleurde deken en zijn paard. En hij

over zijn wangen als hij zegt: ‘Ik wil aan deze Jezus

geeft het aan de blanke man. ‘Dank je wel,

mijn hart en leven geven. Ik begrijp dat God alleen

opperhoofd’, zegt de blanke man, ‘maar wij

mijn zonden kan vergeven, omdat de Heere Jezus

kunnen zelf niets doen om in de hemel te

voor mij gestorven is en níet omdat ík veel aan

komen. God kan geen zonden vergeven

God gegeven heb. De Heere Jezus mag de Belang-

als wij er voor betalen. Alleen doordat God

rijkste in mijn hart worden!’

De indiaan
Een verhaal
voor kinderen

De
Indiaan

Zijn zoon, de Heere Jezus heeft gegeven,
kunnen wij gered worden. De Heere Jezus
moest sterven aan het kruis. Zijn bloed
moest hij geven om onze zonden weg te

En jij die dit leest? De Heere Jezus zegt ook tegen

doen en om onze schuld te betalen. En als

jou: ‘Geef mij je hart’ (Spreuken 23:26). Wil jij dat

jij aan God vertelt dat je verkeerde dingen

doen?

hebt gedaan, krijg je vergeving van alle
mag later in Het Huis van God wonen’.

Vertel Hem alles wat jij verkeerd hebt gedaan (dit
zijn al jouw zonden) en dan zal Hij ze vergeven.

Gute Reise!
Have a good trip!
Bon voyage!
Goede reis!
Buon viaggio!
¡Buen viaje!
良い旅を・・
Счастливого пути!

Italy

pen!

Vind je dat niet geweldig?
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Een goede reis
(in 8 talen)
Voor reizigers;
in NL, FR, EN,
DT, IT, SP, Rus,
Jap

God bestaat
Zeker weten!
Keer u om naar
Hem!

God bestaat.
Zeker weten!

Keer je om naar Hem,
en geniet van het leven!

€ 0,80
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Rare vraag.

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten, www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl
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Stierf Hij voor
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mij in de dood?
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Waarom Goede
Vr -dag?
U t eg over
Goede Vr dag
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Dood opend!
( v m Jehova s
Getu gen)
Een waarschuw ng tegen
va se er ngen

Wat moeten
w doen?
N a v Hand 16
ge oo n de
Heere Jezus!
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De kerstgave
van God
Gods grootste
Cadeau

T094
GG/K
15x21
4 pag.
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Happy New
Year
Ge ukk g
n euw aar door ge oo !
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Ben k we echt
vr ?
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de B be
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Eenzaam en
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Voor eenzamen
ouderen en
z eken
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Andersom!
Dus omkeren
naar God!
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Hoop & efde
Waar s er hoop
te v nden?

€ 1,60
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Geboren om
voor ons te
sterven
Waarom Chr stus geboren
werd

T078
A6
6 pag.
K
€ 0,80

Mob e t e met
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Het
kerstverhaa
Eenvoud ge
verte ng van
wat met Kerst
herdacht wordt
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Goede re s!
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n NL FR EN
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H eeft! … U
ook?
Hebt u a even
u t God?
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Leven na de
dood!
Er s een even
na de dood!
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Zo ef heeft
God de were d
gehad…
Johannes 3 16
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Verbaz ngwekkend
Gods schepp ngsmacht de
goudp ev er

Het was zeer
goed
Over de schepp ng
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deurhanger
Spec aa voor
k nderen/ ongeren Om aan
deurk nk te
hangen

Met haast
Traktaat n a v
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van Chr stus
opstand ng
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U tgekozen? De
u tverk ez ng
Door George
Cutting

N euw Leven
Het wonder
van P nksteren
U t eg over
P nksteren

T te & omschr jv ng

nderdaad
de ti d v egt
voorb
… en voor u het
weet moet u
God ontmoeten!
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Kent u uw
Dono ?

T te & omschr jv ng
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Kent u de neder ge Kon ng?
Het verhaa van
een neder ge
sek

Gratie geweigerd
Ongelooflijk
dom om genade
te weigeren!

06.04.2010 12:48:45 Uhr

Hoeveel weegt je leven?
Hoe kan een leven nu iets wegen?!
Nou, je vraagt je toch wel eens af hoeveel nu je goede
en je slechte daden aan het eind van je leven zullen wegen.
ledereen hecht er toch waarde aan dat z´n leven
iets waard is geweest.
Misschien is het wel tijd dat we ons afvragen
hoeveel we wegen.
Stel je voor dat de balans naar de verkeerde
kant doorslaat…!
Je moet er toch niet aan denken!
Lees deze flyer, die een hulp voor je wil zijn.

Onze
gevaarlijkste
vijand
… is de zonde

06.04.2010 12:02:31 Uhr
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Don’t follow
me
I am lost too:
alleen Christus
is de Weg!
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Bestaat
God echt?

En kunnen we Hem kennen?

T056
DL
4 pag.

€ 0,80

€ 0,80

in moeite en verdriet

Счастливого пути ...

良い旅を・・

... that’s our wish for you. It’s great that it’s so easy to travel these days.
Hopefully, you‘ll arrive safe and well! However there are dangers everywhere; not just on the roads, but in the air, on the train and on the sea
as well. Instead of arriving at your holiday destination or an important
business meeting, you could just as easily end up in hospital. Although
casualty figures have been falling for many years, currently around 100
people die on Europe’s roads every day.

No, there’s a way of escape. You can unload all the burdens of your
life; all the guilt you can‘t deal with yourself. Jesus Christ, the Son of
God implores you in His word, “Come to me, all you who labor and are
heavy laden, and I will give you rest” (The Bible NKJV – Matthew ch. 11 v. 28).
Yes, He gives real inner liberation and a fulfilled life.

Ja, over Gods aanbod van genade
Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

T045
DL
4 pag.

Have a good trip ...

Is there something gnawing away inside you now? A fear – some kind
of wrongdoing – perhaps an extra-marital affair – a lie – cheating at
work – or just that you know that you’re guilty before God? If you don’t
put these things right in your life now you face dealing with a holy God
about them sooner than you think. He’s a judge who can’t be bought,
and He’s announced He’s going to hear your case in His court. Is it as
hopeless for you as it seems?

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Kansloos!
‘Ik ben de Weg’
God geeft u
een gezegende
mogelijkheid!

T52

Lees zelf de heerlijke, betrouwbare beloften van God na in
Zijn Woord: de Bijbel. Als u nog geen Bijbel hebt, kunt u met
deze bon gratis een Evangelie (Bijbelboek) bij ons bestellen.
Uw adres wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt voor de eenmalige
toezending.

‘Wie bij Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Noodlot, toeval
of waarschuwing
Als God tot u
spreekt…

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

Bid toch vandaag nog. Spreek met God en vertel Hem eerlijk
al uw verdriet, maar ook al uw zonden en uw schuld. Dan vergeeft Hij u. Dan wordt u Gods kind.
En dan geeft Hij als uw hemelse Vader u ook alles wat u nodig hebt: kracht, innerlijke moed, rust voor uw levensweg. En
een vast vertrouwen dat binnenkort na dit aardse leven er een
heerlijke toekomst op u wacht, zonder ziekte, dood en pijn,
maar vol geluk, blijdschap en vrede.

Gods
weegschaal te licht bevonden?
Kunt u Gods
test doorstaan?

T51

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

Mijn naam en adres:

verkeerde dingen. Wie dat doet is gered en

€ 0,80

De uitgever verzoekt verspreiders van deze folder op een nette en verantwoorde manier te verspreiden. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verkeerde verspreiding.

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

komen wonen. Dan ben je nooit meer alleen. Dan

Reageren?

(Ezechiël 33:11).

Hij belooft: ‘Wie tot Mij komt
zal Ik geenszins uitwerpen’

(Handelingen 4:12).

is Hij jouw Redder en Vriend, Die je altijd wil hel-

Pagina 1

‘Wie de Zoon heeft,
die heeft het leven’

(Johannes 6:37).

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
[dan Jezus Christus], waardoor wij behouden
moeten worden’

Geef Hem jouw leven en dan zal Hij in jouw hart

Mis de boot
niet!
18-08-2006 16:01:04

Hij zegt: ‘Bekeert u, ... want
waarom zoudt gij sterven’!

Zinloos geweld
Wie verdroeg
geweld zoals
Christus, uw
Redder?

‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’

Bestelcode: T056

Bestaat God
echt?
… en kunnen wij
Hem kennen?

€ 1,00

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80
T048
DL
4 pag.
ON
€ 0,80

Alleen
vrijwilligers

Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

T047
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………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie Lectuur
Postbus 260 7120 AG Aalten (NL)
Tel. : (31) 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl

God wil ‘dat de goddeloze zich
bekeert van zijn weg en leeft.

voor een Bijbelboek.

€ 1,00

Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.

!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T037
De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

(1 Johannes 4:10).

€ 0,80

Self-service!

Ik wil meer lezen over Gods genade-aanbod.

560708-UWW-folder 2.indd 1

Mijn naam is

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Kruis aan:

Er is een haven, waar ik kan landen,

€ 0,80

Schrijf ons of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

T036
A5
4 pag.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Mijn oude ziekte verdween, en ik heb nooit meer een psychiater
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
nodig gehad. Er komen nog wel eens verkeerde gedachten in mij
info@uhwdw.nl
op, maar als ik dan aan de Heere Jezus denk en met Hem spreek,
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
verdwijnt de onrust.

Reageren?

de zekerheid, dat ik bij U mag horen,

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt.

Welke richting?
Geen reis of
vlucht, maar
alleen God geeft
rust!

Plaats: ………………………………………………………………………..

ruimte voor sticker

Self-service!
Ik-gerichtheid
leidt niet tot
zegen!

Deze flyer wordt u aangeboden door:

(Johannes 14:6)

mijn levensakker onder water zet.

Er is een rust, die niemand kan verstoren,

en een geloof dat mij geen mens ontneemt,

Tel.:

‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam
(dan Jezus Christus), waardoor wij behouden
moeten worden’

€ 0,80

een uitweg vindt in woordeloos gebed;

Jezus Christus zegt:
Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven

een stroom van dank, die buiten alle boorden

Welke eindbestemming?
Naar Jezus
Christus toe!

.
eens..

Naam: ………………………………………………………………………..

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

T027
A6
4 pag.

Wil je meer gratis evangelie-lektuur lezen?
Heb je vragen? Schrijf of bel gerust.

ruimte voor sticker

Self-service, jezelf vooruit helpen... het mag
nooit gaan ten koste van Gods eer en van
onze medemensen. Dat is ‘zonde’, en die
maakt scheiding tussen ons en God.
Wordt het niet dringend tijd voor ieder van
ons om die ik-gerichte vuilheid uit ons leven
weg te doen en een leven tot Gods eer te
leiden? Het zal een zegen en grote blijdschap
voor jezelf zijn!
Dan maakt self-service plaats voor dienst
aan God en je medemens; en dan zul je zelf
rijk gezegend zijn – voor eeuwig!

Welke eindbestemming?

‘Hierin is de liefde: niet dat wij God liefgehad
hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’

€ 0,80

Huilend en stamelend beleed ik Hem mijn schuld en bad: ‘Red mij
en maak mij gelukkig, Heere Jezus’.
‘t Was alsof een last van me afviel, en ik werd rustig en blij. Spontaan omhelsde ik Jeanne en ging heel anders naar huis dan ik gekomen was. In de volgende dagen en weken kon ik nog steeds niet
begrijpen hoe alles zo veranderd was. Ik wilde het wel aan iedereen
vertellen.

stoer,
gezond,
sportief!

Luister

(Jeremia 6:16)

een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht,

T039
A6
4 pag.
J
€ 0,80

€ 0,80

‘Zo zegt de HEERE:
Vraag waar … toch de
goede weg is, en wandelt
daarin’.

Er is een vreugde, die te groot voor woorden

Ronald: stoer,
gezond,
sportief
Hoe een stoere
vent vrede vond
voor z’n dood

Schrijf ons of stuur een e-mail aan een van
onderstaande adressen.

** De uitgever verzoekt de distributeurs dit traktaat op correcte
wijze te verspreiden. Voor de manier van verspreiding kan de uitgever
niet aansprakelijk gesteld worden.

Bestelcode: T046

Ontmoeting

(Romeinen 10:9).

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als uw Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Adres: ………………………………………………………………………..

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

€ 0,80

Zijn macht en liefde en medeleven verdrijven alle angst. Hoe
heerlijk is het om te weten dat Hij mij liefheeft en mij uit de
ellende heeft verlost!

Zij bad met me en zei toen: ‘Zeg Hem dat je berouw hebt over je
zonden en vraag Hem of Hij ook jouw Heiland wil worden.’

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

“Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de
tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel die brandt van
vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” (Openb. 21 : 8)

Ik zag het niet
meer zitten
Getuigenis
voor wie gedeprimeerd
is

Jeanne vertelde me dat, als ik werkelijk berouw had over mijn zonden, ik de Heere Jezus mocht vragen om mij te redden en me gelukkig te maken. ‘Hij is voor jou gestorven, Ria, en Hij wil niets liever
dan dat je nu naar Hem toe komt’.

Ronald

€ 0,80

Deze flyer wordt u aangeboden door:

Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 1,00

Gods vinger in
het wereldgebeuren
“He ‘s got the
whole world in
His hands”

ruimte voor sticker

(1 Tim. 1:15)

Christus stierf om ook u, om jou, te
redden.
God wacht liefdevol op een antwoord!
Vergeet niet: op een dag (wie weet hoe
gauw) moet ook jij God ontmoeten.
Ben je er klaar voor?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Een ernstige vraag:
op welk kompas vaart u?
•
•
•
•
•

Bestelcode: T038

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
Bestelcode: T028
Bestelcode: T029 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf of stuur een e-mail
aan een van onderstaande adressen.

Om voor eeuwig gered te kunnen worden, moet u Hem uw zonden
belijden en u bekeren. Alleen op deze manier kunt u aan het
oordeel, aan déze catastrofe in uw leven ontkomen.

Kort voordat hij in vrede stierf, hadden we
een ontroerend gesprek: ‘Ronald, geloof je nu
dat je veilig bent in Jezus’ armen?’
‘t Was een ogenblik stil.
Toen zei hij: ‘Ja, ik geloof... Nu weet ik het
zeker!’
‘Lieve vrienden’, zei de spreker nog, ‘Ronald
is nu voor eeuwig thuis. Wij missen hem;
maar zijn heengaan in vrede zegt ons allen: kan ik
sterven als hij? Als God mij onverwachts roept, ben ik
dan bereid? Zijn mijn zonden gewassen
in het bloed van het Lam van God?’

€ 0,80

Zou u meer willen weten over
• Gods aanbod van genade?
• geloofsopbouwende lectuur om de Heere Jezus als uw
Redder beter te leren kennen?
• een Bijbelcursus voor beginners?

Het wonder van Gods genade is dat Hij aan iedereen die gelooft in
Zijn Zoon en het volbrachte kruiswerk, vergeving aanbiedt en dus
de mogelijkheid om tot Hem te komen.

begon het volle licht door te breken in zijn
ziel: Jezus Christus stierf voor zondaars dus ook voor mij? Ja, ook voor mij.

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

1 Johannes 4:10

Maar de dood, het gevolg van de zonde, kon deze volmaakte,
Goddelijke Mens niet vasthouden. Zo is zij overwonnen.

T030
A6
4 pag.

Deze flyer wordt u aangeboden door:

“ Hierin is de liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden”

De Zoon van God, Jezus Christus, kwam als volmaakte Mens op
aarde. Hij deed alleen maar goed. Hij liet zien wie God is, Hij riep
mensen op tot omkeer. Om de mens terug te brengen bij de Heilige
God nam Hij de plaats van de zondaar in: Hij leed onder Gods
oordeel en Hij stierf.

ruimte voor sticker

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

ruimte voor sticker

Wij vragen u dringend:
Laat u met God verzoenen!

€ 1,00

We hebben a
hee wat goeds
U hebt a es a …
beha ve vrede
met God?

T017
A5
6 pag.

T022N
A6
8 pag.

Uitgave:
Evangelie Lectuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Tel.: 0543 - 47 17 46
E-mail: info@uhwdw.nl (voor correspondentie)
bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen)

(Handelingen 4:11-12).

Als u met uw mond Jezus als Heere zult
belijden en met uw hart zult geloven, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u behouden worden

T055
A5
4 pag.

m

€ 0,80

Vrede

Vrede n deze
were d
W e heeft de
op oss ng?

Mijn naam en adres:

✃

T013
A6
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Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,80

Net te laat?!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

€ 0,75

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Want die erfenis, och dat is eigenlijk maar een
bijzaak. Het gaat om die Persoon, de Heere Jezus
Christus.
Er gebeurt niets buiten Zijn wil. Wat een rust kan
ons dat geven; in vertrouwen op Hem te kunnen
leven; dat geeft vrede in je hart. Als Hij vóór ons is,
wie zal ons dan kwaad kunnen doen?
Wat erg eigenlijk om het lot dat Hij ons geven
wil niet aan te nemen. Denk er toch aan dat elk
ogenblik voor jou de genadetijd voorbij kan zijn, en
de toegang naar de hemel voor jou gesloten kan
worden. Wat een vreselijk lot staat je dan te wachten!

€ 0,80
Net te laat
Nét te laat is
toch: voor eeuwig in de hel!

Ja, graag over een Bijbelbursus voor beginners.

T038
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Op zoek naar
geld en geluk
Is aardse rijkdom écht zoveel
waard?

Bestelcode: T040

Deze ﬂyer wordt u aangeboden door:

Het is zó belangrijk om Hem te leren kennen.
Dat kan door het lezen van de Bijbel.

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Bestelcode: T030 De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Schrijf uw naam en adres op een briefje en stuur
dit samen met dit foldertje op naar onderstaand
adres:

ruimte voor sticker

€ 0,80

€ 0,80
De were d staat
n brand
s er een u tweg
u t de e ende?

Echte re-creatie
Opn euw geboren worden =
echte re-creatie

 U wilt meer lezen over Gods genade-aanbod.
 U kent Jezus Christus al als uw Redder, maar wilt
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
 U wilt graag een schriftelijke Bijbelcursus
volgen.

Ja, over geloofsopbouwende lectuur om de Heere
Jezus als mijn Redder beter te leren kennen.

Alleen vrijwilligers
God dwingt
niemand!

Deze (Jezus Christus) is de Steen ...,
Die tot een hoeksteen geworden is.
En de behoudenis is in niemand anders;
want er is ook onder de hemel geen andere
Naam Die onder de mensen gegeven is,
waardoor wij behouden moeten worden

T te & omschr jv ng
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Hem weg
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W nst voor
doe m ssers
Voor sportieve ngen
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edereen - ook
!
God heeft ook
ou op het oog!
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Het Woord van
God
U t eg over de
boodschap van
de B be
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n God ge oven
… w zeggen
Jezus Chr stus
vertrouwen!
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Kruis een hokje aan:

Ja, over Gods aanbod van genade

T046
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T te & omschr jv ng

W

€ 0,75
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Christus heeft het verzoeningswerk volbracht.
Hij alleen kon ons verlossen, ons reinigen van
onze zonden. En Hij heeft het ook gedaan, voor
allen die gereinigd willen worden.

Keer je toch om naar Hem, want dan vind je
eeuwige vrede. Dat is pas echt een goed lot!

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl
Wilt u meer informatie?
Kruis een hokje aan!

€ 1,20

Loterij en gokken maken niet gelukkig.
Echt geluk geeft God alleen.

Wat is zeker?
Geen zekerheid
dan alleen bij
God

Wat is
zeker?!

(Johannes 6:37).

(Handelingen 4:12).

Hoop voor wie verslaafd is!

€ 0,80
T029
A6
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‘Hierin is de liefde:
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon heeft gezonden
als zoenoffer voor onze zonden’
‘Er is ook onder de hemel geen andere Naam,
… waardoor wij behouden moeten worden’

Titel & omschrijving
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Is er hoop voor
iemand als ik?!
Voor wie wanhopig is

✃

€ 0,75
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De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Dit verhaal geeft een goed beeld van de reinigende
kracht van het bloed van Christus.
Maar u, of jij, die dit leest, bent niet zo’n onmens als
deze man. Toch bent ook u een zondaar voor God, al
hebt u dan geen moord begaan. (Hoewel... er zijn b.v.
wel veel jonge vrouwen die het moeilijk hebben als ze
denken aan het woord abortus.) Ben je in nood vanwege
zonden, welke dat ook mogen zijn? Zoekt u vergeving,
verzoening voor uw schuld? Ga dan naar Christus! Hij,
de Zoon van God, stierf aan het kruis om met Zijn bloed
ook u te kunnen reinigen van alle zonden.
Dan wordt u voor eeuwig behouden en een gelukkig
mens!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Diezelfde avond gingen zijn vrouw en dochtertje mee
naar de samenkomst en gaven allebei ook hun hart aan
de Heere Jezus.
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Wat zoekt u?!
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Deze flyer wordt u aangeboden door:
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armen rond de twee van wie hij hield, en die hij zo mishandeld had, liet zijn hoofd tussen hen in zakken en snikte.
Na een paar minuten kreeg hij de controle over zichzelf
weer terug en terwijl hij omhoog keek in de gezichten
van zijn vrouw en dochter, zei hij: ‘Vrouw, Margarita,
jullie hoeven niet meer bang voor me te zijn. God heeft
jullie vandaag een andere man, een nieuwe papa,
gegeven.’

De uitgever verzoekt verspreiders deze kaarten correct en respectvol te gebruiken.

Voor u!
Spec aa voor
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Zoon!

€ 0,75
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Over 100 aar
… maakt het
a es u t n W e
u ge oo de

‘t is maar één stap naar Jezus. Kom dan en zeg het nu :
“’k Geef mij aan U, mijn Redder, mijn leven is voor U! “

‘Mama, papa zei: ‘Margarita lieverd’, en hij wilde niet...’
‘Margarita, je begrijpt het niet. Ga terug naar boven en
zeg tegen papa dat hij beneden moet komen.’
Margarita ging opnieuw naar boven, en haar moeder
volgde haar.
De man keek op toen hij de voetstappen van het kind
hoorde. ‘Margarita, kom eens hier.’ Schuw, verschrikt en
trillend liep het kind naar hem toe. Hij pakte haar vast,
zette haar op zijn knie, drukte zijn gezicht tegen het
hare en huilde. De vrouw, die in de deuropening stond,
wist niet wat er met hem gebeurd was. Na een ogenblik
merkte hij haar op en zei: ‘Vrouw, kom ook eens hier.’
Hij liet haar zitten op zijn andere knie, sloeg zijn grote

Titel & omschrijving
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‘t Is maar één stap naar Jezus, van zonde naar genade.
Wat zal uw hart beslissen? Een “nee” of heilig “ja”?

Weg met de
middenweg
Voor of tegen
God - er is geen
midden!
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‘t Is maar één stap naar Jezus! Waarom dan niet gedaan?
Kom en belijd uw zonden : de Heiland neemt u aan.

Wèg met de

Bestelcode: T053N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer wettig en respectvol te ebruiken.
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dus tussen eeuwig verloren of eeuwig gered,
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Bestaat het
even u t ge uk
hebben ?

Tussen nee of ja
is maar één stap!

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet
aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Als uitgever willen wij conform de normen van fatsoen en wet handelen. Daarom het dringende verzoek deze flyers uitsluitend wettig, respectvol en waar van toepassing ook met strikte inachtneming van nee/nee- dan wel nee-ja-stickers te gebruiken. Anders bent u in overtreding en strafbaar!
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Ik ben
de Weg!
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260
7120 AG Aalten / NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Ik ben het Licht
van de wereld

bestelcode: T129

Doel bereikt
NL-Koerdisch
Kurmanji
Voor vluchtelingen

T130
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12 pag.

Nú is het nog genadetijd.
Nu nodigt Vaders Zoon
tot ’t eeuwig heerlijk Bruiloftsmaal,
Zijn overwinningsloon.
Hij maakt wie om genade smeekt
voor ’t eeuwig Feest gereed.
Wie door Zijn bloed gereinigd is,
geeft Hij het bruiloftskleed.
Naar N.C. Otgaar

Ik weet dat God een God van genade is die graag vergeeft. Hij is
volkomen in staat om onze beschadigde en gebroken levens te
herstellen en te genezen. Ik heb in
de Bijbel ontdekt dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.
Hij heeft onze plaats ingenomen
aan het kruis. Hij heeft Zijn bloed
vergoten als de volkomen betaling
die God eiste voor onze zonden.

..

..

gedachten van vrede en niet van kwaad,
om u toekomst en hoop te geven.
De Bijbel, zie Jeremia 29:11

maar ons leiden in het leven en ons
veilig aan het einddoel brengen.
Hebt u, heb jij vragen?

Wilt u meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!
Garantie: Wij zijn geen sekte en werven geen leden.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
© lay-out: Beröa-Verlag, www.beroea.ch

Geloof dus met uw hart dat deze
woorden uit de Bijbel waar zijn en
pas ze op uzelf toe. Denk alstublieft na over wat ik zeg. Ik smeek
u uit de grond van mijn hart om
nu, op dit moment, uw vertrouwen
te stellen op Christus! Schaam u er
niet voor! Wacht niet op een geschikter moment! Niemand heeft

God

vertrouwen

in het nieuwe
jaar?

€ 0,90

Welk verschil zal zichtbaar zijn?

Zodra u uw vertrouwen op Jezus
Christus stelt als Redder en Heere,
begint de Heilige Geest een levenslang werk van verandering in uw
leven (Rom. 12:1-2), zodat u uiteindelijk de werken en daden zult
doen die God behagen (Ef. 2:8-10;
Titus 2:14). Bij sommige mensen
zal dit werk misschien sneller
zichtbaar worden dan bij andere;
het kan ook gepaard gaan met mislukkingen en terugvallen.

Afsluitende opmerkingen

Ik schrijf dit alles niet om u alleen
maar een interessant verhaal te
vertellen. Ik wil u de goedheid van
God laten zien in het leven van een
man die eens een satans-aanbidder
en moordenaar was, zodat u beseft
dat Jezus Christus vergeving, hoop
en verandering kan brengen.

Maar hoe meer u uw aandacht gevestigd houdt op Christus, uw
Redder, hoe meer de Heilige Geest
u zal helpen om de overwinning te
behalen op zondige patronen in
uw leven (Rom. 6–8) en veranderd

Hij heeft me tegengehouden op een
pad dat leidde naar de eeuwige
verdoemenis in de poel van vuur,
en me gebracht tot de heerlijke zekerheid van eeuwig leven in de
hemel. God heeft op wonderbaarlijke wijze de ‘Zoon van Sam’
veranderd in de ‘Zoon van Hoop’.
Hij wil vandaag diezelfde soort
verandering bewerken in uw hart
en leven!
Dank u wel voor het lezen van deze
boodschap. Moge God u zegenen.

David Berkowitz, maart 1999

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
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Het Woord
van God is de
Johannes 17:17

waarheid!

Tegen ieder die dit tegenspreekt, of het slechts
als een bekrompen privé-gedachte over de
Waarheid beschouwt, moet gezegd worden dat
God het stempel van echtheid en van Zijn welbehagen op deze Boodschap gedrukt heeft vanaf
de dagen van de apostel Paulus tot nu toe.

‘Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer,
maar Christus leeft in mij’
(Gal. 2:20).

‘Van mij zij het ver te roemen, dan alleen
in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor
mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld’
(Gal. 6:14).
Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

Deze folder wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)

Of het nu precies in bovenstaande woorden is
uitgedrukt of niet, het was de inhoud van déze
prediking van het Woord van het kruis, die door
de eeuwen heen leven en kracht te voorschijn
bracht in de wereld. De predikers in de middeleeuwen, de hervormers, de dienstknechten
van God vanaf de tijd van de hervorming tot op
heden - allen legden zij er de volle nadruk op,
en de machtige werking van de Heilige Geest
in de krachtdadige bekering van zondaren getuigde van Gods goedkeuring.
Naar A.W. Tozer.

Mail ons gerust op:
vdbeek012@hetnet.nl

© Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten, www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Het oude kruis
of het nieuwe kruis?
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en jij dan…?

Kent u die God al die zo groot is in liefde? Erken
uw zonden eerlijk voor God en accepteer de enige
redding die Hij u biedt.
Geloof in de Heere Jezus, dan vergeeft die grote God
uw zonden en u bent voor eeuwig gered!

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Of gratis Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Zin
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vredige
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€ 6,00

Voor altijd vrij!
D
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over vrijheid
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at is geen loze belofte. Om deze belofte te kunnen geven, moest

God Zijn Zoon opofferen. Hij moest Hem overgeven aan gewone

mensen die Hem mishandelden en levend aan een kruis spijkerden.

Daar stierf Hij in onze plaats. Jezus Christus was bereid dit grote offer te
brengen, omdat Hij wist dat Hij – en alleen Hij – ons daarmee van de
eeuwige verlorenheid kon redden. Het was Gods plan om de Heere

Jezus plaatsvervangend te straffen voor alle slechte gedachten, plannen
en daden van de mensen en voor hun onverschilligheid ten opzichte
van God.

God is niet bereid al het kwade maar stilletjes te tolereren. Hij laat niet
alles ongestraft doorgaan! Schuld wordt in ieder geval bestraft, want
het is bepaald dat alle mensen een keer sterven, en daarna…. komt

het oordeel! Lees het maar na in de Bijbel (Hebreeën 9:27). Voor hen
die in de Heer Jezus geloven, beschouwt God de straf als voltrokken.
God roept ons toe: ‘Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden

Voor altijd vrij!

God is groot!

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Jezus Christus
leeft!

Zo’n God die groot is in liefde … veel mensen
kennen Hem niet. Wat is dat jammer! Maar wij
mogen u zeggen: God heeft de wereld zo liefgehad,
dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft (zo staat het in de Bijbel:
Johannes 3:16).

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

worden’ (Handelingen 16:31).

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Pasen:

T114
A6
2 pag.
P
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Deze folder wordt u aangeboden door:

W

ij raden je aan dat te geloven en het aanbod van God aan te
nemen! Hij heeft je gemaakt, Hij houdt van je, Hij wil je redden.

€ 0,70
354420_kaart Voor altijd vrij.indd 1
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Dat is het grootste wonder!
Naar een artikel van prof. dr. W. Gitt

God is groot!
Ja: niet in haat
maar in liefde!
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Zin in een vredige kerst?
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De blauwe
vinvis
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NL- Arabisch
Voor vluchtelingen
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Voor God...

12 pag.

bent u geen nummer!!
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NEE

tegen:

egoïsme, racisme, terrorisme
haat, jaloersheid, corruptie
liegen, stelen, misbruik
en elke andere zonde…

JA

tegen:

God en Zijn Zoon
Gods zuivere liefde
elkaar helpen, troosten,
steunen…

€ 0,90
T133
A7
12 pag.

Daar stond de olifant voor hem. Doead voelde de warme adem van het dier en
deed zijn ogen dicht. Maar wat was dat? De olifant betastte hem overal met zijn
slurf en legde toen de matten, waaronder de mannen geslapen hadden, zachtjes
over hem heen. Toen liep hij langzaam weg. Doead dacht al dat het gevaar
voorbij was, maar hoorde meteen dat de olifant stilstond en weer terug kwam.
Een plotselinge ruk en de matten werden opzij gegooid. Van onder tot boven
besnuffelde het grote beest de bevende jongen. Zou hij nu moeten sterven?
Nee, want opnieuw spreidde de olifant de matten over Doead uit en deed het nu
zo voorzichtig, als een moeder haar kind toedekt. Maar de arme jongen was zó
geschrokken, dat hij het bewustzijn verloor.
Toen hij bijkwam, was het al dag en zag hij de dode lichamen van zijn reisgenoten
liggen. Hij sprong op en liep weg, zo vlug als hij kon. Langs een smal pad kwam hij
na een paar uur in een vreemd dorpje. De bewoners konden niet geloven wat er
gebeurd was en overtuigden zich eerst van de waarheid van
zijn verhaal. Maar daarna kwam alles goed, want diezelfde
dag nog was Doead thuis. Toen hij vertelde, hoe God zijn
gebed verhoord had, huilden zijn ouders van blijdschap; ze
vergaten niet, de Heere te danken voor deze bewaring. De
vader begreep wel dat de jongen al zwaar genoeg gestraft
was door wat hij had meegemaakt.
Op de inwoners van het dorp maakte deze wonderlijke redding van Doead een
grote indruk. Nog nooit had iemand gehoord dat een woedende olifant een mens
die onder zijn poten lag, gespaard had. Ze moesten wel geloven, dat de God van
Doead en van zijn vader een heel machtige God was.
Aan ieder die luisteren wilde, vertelde Doead het verhaal van zijn redding en las
hun dan uit zijn bijbel de tekst voor: “Roep MIJ aan in de dag van benauwdheid en
Ik zal u er uithelpen”.
Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op website.
Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,90

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

T134
A7
12 pag.

had verteld wat oom Hans hem geleerd
had. Zijn vader begreep dat Henry het
grote gevaar van de lawine had zien
aankomen en niet meer had kunnen
vluchten. Dat hij voelde, te moeten
sterven; en dat hij gedacht had aan de
Heere Jezus, Die zijn Vriend was, Die hem
ook nu niet zou verlaten. Toen had Henry
gedacht: ‘MIJN’. Hij had zijn vierde vinger
gegrepen en vastgehouden... Zo hadden
ze hem gevonden.

de sneeuw gegraven. Wat een spanning!
Zouden ze hem vinden? Zou hij nog
leven? Eindelijk vonden ze hem. Hij lag
onder de sneeuw. Koud. Dood. Wat erg!
Wat een verdriet voor zijn ouders!
Maar kijk die hand eens! Die houdt de
ene vinger van zijn andere hand vast
omklemd, de vierde vinger.
De vader van Henry begreep het. Hij
begreep direct alles. Want Henry
had aan zijn ouders verteld dat hij zich
bekeerd had en dat de Heere Jezus zijn
Heiland, maar ook zijn Herder was. Hij

Henry wist het zeker: Hij is mijn Herder.
En zijn ouders wisten ook zeker: Henry
is wel gestorven, maar al moeten we zijn
lichaam begraven, hij zelf is bij de Heere
Jezus in de hemel.
Ze hadden een groot verdriet om hun
lieve jongen, die gestorven was. Maar dit
was hun grote troost: Eens zal ook zijn
lichaam opstaan, wanneer de Heiland
terug komt.
Wil jij goed aan de vierde vinger denken?
Kun jij óók zeggen:
De Heere is MIJN Herder?

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons gerust.
Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

€ 0,80

Voor God bent
u geen nummer
Hij kent u
hoogst persoonlijk!

Voor God... n
bent u géé
nummer!!

€ 0,90

Bestelcode: T142K De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Evangelie-Lektuur

Wij zijn geen diplomaten, maar
profeten; onze boodschap is geen
compromis, maar een ultimatum!

God biedt inderdaad leven aan, maar geen verbeterd oud leven. Wat Hij aanbiedt is leven uit
de dood. Dat leven bevindt zich aan de andere
kant van het kruis. Wie het bezitten wil, moet
onder de galg door. Hij moet zichzelf als zondaar verwerpen en ‘ja!’ zeggen tegen Gods
rechtvaardige oordeel over hem. Wat betekent
dit voor de veroordeelde mens persoonlijk, die
graag leven wil vinden in de Heer Jezus Christus? Hoe kan deze waarheid in het praktische
leven verwerkelijkt worden? Heel eenvoudig
op deze manier: hij moet zich bekeren tot God
en geloven in de Heer Jezus Christus, nadat hij
zijn eigen faillissement heeft verklaard, heeft
erkend dat hij bankroet is. Niets mag verborgen gehouden, niets verdedigd, niets veront-

schuldigd worden. Met God kan men niet onderhandelen; het gaat er alleen maar om dat
we onze nek buigen voor de slag van de Goddelijke veroordeling. Wie dat gedaan heeft,
mag vol vertrouwen tot de opgestane Verlosser
opzien, en van Hém ontvangt zo iemand leven
en wedergeboorte, reiniging en kracht. Het
kruis, dat aan het aardse leven van de Heer Jezus een einde maakte, betekent ook de dood
voor de zondaar; de kracht die Christus uit de
doden deed opstaan, verheft hem tot een
nieuw leven met Christus.

Het oude kruis
of het nieuwe
kruis? Christen,
staan je emoties
boven Gods
Woord?
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l je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
ergeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!

ord der Waarheid | Postbus 260 | 7120 AG Aalten (NL)
| info@uhwdw.nl | www.uhwdw.nl
ww.debijbelvoorjou.nl

achter aan het kruis als totaal geoordeeld en
gestorven.
Laten wij, als we de blijde boodschap van het
Evangelie doorgeven, er voor oppassen dat we
ons zouden gaan beschouwen als ambassadeurs die vriendschappelijke betrekkingen
moeten aanknopen tussen Christus en de wereld. We mogen ons niet verbeelden gezanten
te zijn die de opdracht hebben om Christus aan
te prijzen aan het zakenleven, de pers, de
sportwereld of de moderne opvoeding.

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder correct en respectvol te gebruiken.

Bijbelteksten nog eens. Schrijf op wat
s je je zonden voor God erkent:

Ontdek
de WaaRHeid!
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nier ga je in Hem geloven!
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Spreek er dan eenvoudig over met
God. Hij kent je hart. Vertel Hem
alles wat je verkeerd hebt gedaan en
dat het je spijt. Dan zal Hij je zonden
vergeven en een kind van God van je
maken!

Bestelcode: T113

erdrietig omdat je begrijpt hoe erg je
d hebt? Ben je diep geraakt omdat de
in jouw plaats wilde sterven aan het
echt gered worden uit je verloren en
stand?

T113
A6
6 pag.
B
€ 0,95

Nee tegen de
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Hij vond redding
voor hij stierf…

Hoe een crimineel vrede vond
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God heeft je gemaakt, Hij wacht op je met open armen. Want Hij wil je gelukkig maken, alle vuil uit je
leven verwijderen en je totale vergeving en een heel
nieuw leven geven. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. De Heere Jezus stierf hier in jouw
en mijn plaats. Het enige wat je moet doen: voor God
erkennen dat je door je zonden verloren bent en
Christus als Redder wilt accepteren. Doe dat. Het is
nog niet te laat!
Denk aan je Schepper nu je nog jong bent, voor er
slechte tijden kunnen komen! Lees het maar na in de
Bijbel, Spreuken 12:1.

U
U
GOD

vandaag
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You can get a part of the Bible (St. John’s Gospel) in your own
language, free of charge, via the accompanying address.
Vous pouvez recevoir gratuitement une partie de la Bible (l’évangile selon
Jean) dans votre propre langue. A cet effet, écrivez à l’adresse
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Te laat? Laat het niet zover komen! Je eeuwige geluk
staat op het spel!
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Ontdek de
waarheid!
Er is maar één
weg naar God!
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Wilt u traktaten bestellen? Mail ons dan, bestel via onze website, of vul de bestellijst op de volgende pagina in, knip hem uit en stuur hem per post aan ons op.
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en achterka

de belofte gekregen dat hij morgen
nog leeft.
Wacht niet tot uw sterfbed, want
misschien krijgt u dat niet! ‘Zie, nu
is het de welaangename tijd, zie,
nu is het de dag van de behoudenis’ (2 Kor. 6:2).

Zoon van hoop

Zoon van hoop
Treffend bekeringsverhaal van
een crimineel

n. I foto bovenaa
n voorkant

Hebt u uw naam ingevuld in dit
vers? Wanneer we de Heere Jezus
Christus en Zijn werk aan het kruis
afwijzen, wijzen we daarmee Gods
volmaakte en enige geschenk van
redding en eeuwig leven af.

Dit is uw kans

Vriend, dit is uw kans om de dingen in orde te maken met God. De
Bijbel zegt dat, als u met uw mond
Jezus als Heere zult belijden en
met uw hart geloven dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, u
behouden zult worden. Want met
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men
tot behoudenis’ (Rom. 10:9,10).

God vertrouwen in het
nieuwe jaar?
Eenvoudig, korte
nadenker voor
oud & nieuw

Ik ken immers de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere:

Durft u het aan om ook in
het nieuwe jaar deze liefdevolle God te vertrouwen ondanks alle moeiten, zorgen en
mooie dingen die voor ons liggen? Hij zal ons niet teleurstellen,

Wanneer wij het punt bereikt hebben dat we beseffen verloren,
schuldige en verdorven zondaars
te zijn, zullen we de Verlosser willen aanvaarden die God gegeven
heeft. Wie is deze Verlosser? Hij is
de Heere Jezus Christus, die de
Schepper van het heelal is en de
eeuwige Zoon van God, en die als
Mens in deze wereld gekomen is.
Als de volmaakte, zondeloze Mens
leed en stierf Hij aan het kruis
voor onze zonden (1 Kor. 15:3; 1
Petr. 2:24; 3:18). Daarna werd Hij
begraven en op de derde dag
stond Hij zegevierend op uit het
graf, want de dood kon Hem niet
tegenhouden. Als u beseft dat u
verloren bent en een Redder nodig

En het allerbeste is wel dat u de
verzekering hebt van het eeuwige
leven met Christus in de hemel
(Joh. 3:16; 1 Thess. 4:15-17).
Dan zal uw groei in heiligheid en
morele gelijkenis met Christus volkomen zijn: ‘Wij weten dat als Hij
geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen
Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2).

Ik zat in het occulte en werd
verteerd. Ik werd een wrede
moordenaar en vergooide niet
alleen mijn eigen leven, maar
verwoestte ook de levens van
anderen. Nu heb ik ontdekt dat
Christus mijn antwoord en mijn
hoop is. Hij heeft de ketenen van
de zonde, koppigheid en depressie,
waarin ik gevangenzat, verbroken.
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Een van mijn lievelingsgedeelten
uit de Bijbel is Romeinen 10:13.
Daar staat: ‘Ieder die de naam van
de Heere zal aanroepen, zal behouden worden’.
Hieruit blijkt duidelijk dat God
geen lievelingetjes heeft, maar ieder aanneemt die tot Hem roept.

‘Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’
(Jes. 53:5).

te worden naar het morele beeld
van Christus (Rom. 8:29; 2 Kor.
3:18).

respectvo

Er is ook hoop voor u

Dan is Hij Rechter en u knielt
gedwongen voor Hem neer,
maar zalig wie het nu reeds doet
en Hem aanvaardt als Heer.
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Heere Jezus Christus, Die voor uw
zonden gestorven is.
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Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

Verlossing is voor iedereen;
verzoening door Zijn bloed.
Bedenk toch, mens, dat u ook eens
de Zoon van God ontmoet.

hebt, stel dan uw volledige, onverdeelde geloof en vertrouwen op de
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Psalm 119:105

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

Ik heb gewerkt als secretaris van
de gevangenispastor en heb ook
een bediening in het schrijven van
brieven. Daarnaast heeft de Heere
wegen voor me geopend om miljoenen mensen te bereiken via
digitale programma’s. Ik heb mogen vertellen wat Hij gedaan heeft
in mijn leven, en ook anderen mogen waarschuwen tegen de
gevaren van betrokkenheid bij het
occulte.

De Bijbel zegt: ‘Want allen hebben
gezondigd en komen te kort aan
de heerlijkheid van God’ (Rom.
3:23).
En: ‘Want het loon van de zonde is
de dood; maar de genadegave van
God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere’ (Rom. 6:23).
Deze gedeelten maken duidelijk
dat iedereen gezondigd heeft.
Sommigen, zoals ik, zijn grotere
zondaars dan anderen, maar allen
hebben gezondigd. Daarom moeten wij allemaal onze zonden aan
God belijden, en erkennen dat wij
Gods oordeel voor de eeuwigheid
verdiend hebben, en beseffen dat
wij verloren zijn!

Wat m
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m in

verzoekt iedereen

b=p

Kruis aan:

voor hen bidden. Ik krijg de gelegenheid om hun veel Christelijke
liefde en medeleven te betonen.

Je leeft maar
één keer!

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet
(1 Johannes 5:12).

Hij, Die geduldig leed en stierf
en riep: ‘Het is volbracht!’
Is Hij het Godd’lijk Offerlam
ook voor uw schuld geslacht?

Je leeft maar
één keer!
Nú met God
in het reine
komen!

NU OF NOOIT!

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult behouden worden
(Handelingen 16:31).

de hel

te kom
en

e T161 I
De uitgever

f = ch

aa = ij

Reageren?

Drie kruisen op Golgotha
‘k Stond in de geest op Golgotha
en zag drie kruisen staan.
Eén kruis dat was voor mij bestemd,
Maar Hij, Hij hing daaraan.

Hand. 16:31)
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Ik ben het Licht
van de wereld
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Jezus Christus zegt: Ik ben het licht
van de wereld; wie Mij volgt, zal
geenszins in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben
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Noël. Weihnachten. Felice navidad.
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Jezus Christus zegt:

God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis

Rebus

Waarom kerst?
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Op zoek naar
écht geluk?
Dan moet je
terug naar God!
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Is uw plek

GAURIAMMA
VINDT
EEN SCHAT

bruiken.

De allergrootste liefde
… is wat Gods
hart voor jou
vult

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

De Schrift zegt ons: zij die geloven
“hebben de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de misdaden,
naar de rijkdom van Zijn genade...”
Efeze 1 : 7, 2 : 4 e.v.
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Psalm 121:2

Ben jij geestelijk rijk en gelukkig?
Wat is het geweldig op weg te zijn naar
de hemel! En dan de almachtige God als
Vader te hebben, Die altijd voor ons zorgt!
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten/NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Gauriamma
vindt een schat
Een prinses
vindt iets veel
mooiers dan
goud!

ze flyer
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Dan ben je rijk.
Wie Christus als persoonlijke Heiland en
Verlosser heeft, die is rijk.
Of is dat juist wat jou ontbreekt? Ben jij
een christen die altijd maar tobt, altijd
onzeker is?
En toch dien je Hem, en niet zomaar met
de mond, bedoel ik.
Je wilt een oprecht christen zijn; je gelooft
in God, de Schepper, die alle vogels voedt,
en in Jezus Christus, die stierf aan het
kruis voor zondaars.
Je dient Hem, die zondaars liefheeft,
eert Hem, en ... bent toch arm? Waar
zit dan de fout? Niet bij God. Niet bij
Christus. Maar daarin dat je niet leeft uit
de rijkdom die Hij schenken wil. Danken
voor Zijn verzoeningswerk, dat maakt blij.

ereen de

1e l = h

“BRILJANTEN HERMIE!”

Hermann was een bedelaar in müncHen.
Hij had iets heel aparts en daaraan had
hij zijn bijnaam te danken. Hij droeg
namelijk aan bijna elke vinger een ring.
Weet u wel, van die “voordeelshopringen” met grote stenen. Zijn kameraden
noemden hem daarom “Briljanten
Hermie”. Maar hun spot deerde hem
niet. Op een dag stierf hij. En wat bleek?
Dat alle stenen èchte briljanten waren!
Hermann had de kameraden allemaal
beet genomen. Arme Hermie...! Hij was
schatrijk, en leefde zo arm!
Toch zijn er veel christenen die eigenlijk
ook zo leven!
Misschien jij ook?
Och, ik bedoel niet iemand die zich
materieel armer voordoet dan hij is, nee,
ik bedoel in geestelijk opzicht.

zoekt ied

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Waarom kerst?
Kort en krachtig:
wat houdt kerst
in?

fotolia.de

Reageren?

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

-n
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VdHS/foto‘s:

(Lukas 14:22 en 23)

-v

Jouw plek in
de hemel is
nog vrij
God wacht op
jou!

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

3 Eschenburg

Nog is er plaats.… Dwing ze binnen
te komen, want mijn huis moet vol
worden.
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Deze flyer wordt u aangeboden door:

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
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(Johannes 14:2)

m=p
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‘Gij hebt
niet gewild’?!

Dit verhaal is waar gebeurd.
Is dit geen treffende illustratie van Gods
liefdevolle aanbod? Wil je niet vandaag
nog tot Hem gaan, je zonden voor Hem
erkennen en Zijn kind worden?
Er is niets heerlijkers!

U t echte efde
Moederk p
beschermt haar
ku kens

der Heilig
Verbreitung

De Heere Jezus zegt: gelooft in God,
gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn
Vader zijn vele woningen.

www.debijbelvoorjou.nl

-b

Het échte kerstverhaal

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
www.uhwdw.nl / www.debijbelvoorjou.nl

442371_UHWDW-gij hebt niet gewild.indd 1

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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Deze folder wordt u aangeboden door:

wacht niet langer, maar ik wil nu, zoals
ik ben, bij God komen. Ik kan niets
verdienen, want ik sta bij Hem in de
schuld.
Als een verloren mens wil ik die
onbegrijpelijke liefde van God
aannemen en Hem en Zijn Zoon Jezus
Christus daarvoor danken.”
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(2 Korinthe 9:15)

et wordt tijd dat we onze excuses laten varen. Dat we
alle menselijke theorieën veroordelen en laten voor
wat het is. Het is dringend tijd eenvoudig te willen gehoorzamen aan de gebiedende oproep van onze Schepper-God.

H

van Zijn eniggeboren Zoon om de
toegang tot de hemel vrij te maken.
Door pelgrimsreizen van duizenden
kilometers zou je Gods genade niet
kunnen verdienen. Maar Hij gaf
daarvoor vrijwillig Zijn geliefde Zoon
in de vreselijke dood aan het kruis.
De liefde van God en Zijn verlossing
voor zondaars zoals jij en ik kunnen
we alleen maar gelovend en dankend
aannemen.”
Het werd licht in het hart van de oude
parelvisser.
“Nu begrijp ik het,” zei hij, keerde zich
om en liep peinzend weg.
Na een uur kwam hij terug en zei: “Ik

Het cadeau van
de parelvisser
Onbetaalbaar!

ruiken

Blijvende vrede
en redding

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

H

eb berouw over uw vele zonden, en roep God aan. Hij
zal er u uithelpen, en u zult Hem eren voor Zijn grote
genade, aan u bewezen!

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL - Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

(Hand. 3:19)

Het cadeau van de
parelvisser

l te geb

Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

ens moest de Heere Jezus treurig klagen over Jeruzalem: ‘Gijlieden hebt niet gewild’! En wie niet aan deze
oproep van God gehoorzaamt, die gaat verloren. O nee:
niet omdat hij geen kracht had (God had die kracht voldoende beschikbaar voor iedere mens!)! Maar omdat hij of
zij het zelf niet wilde; of omdat hij zich verschuilde achter
vermeend onvermogen of leerstellingen.
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respectvo

Naam: ………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..

E

Gij hebt niet
gewild!
Een boodschap
voor reformatorische
zondaars

Verkondig het
				 Evangelie van 					
		 Gods genade!

rect en

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

‘Bekeert u,
opdat uw zonden mogen
uitgewist worden’

od werkt in Zijn genade in het hart van iedere mens.
Maar de mens kan zich afsluiten voor Gods werk.
Ernstig genoeg deden zondaars daardoor Gods raadsbesluit vroeger al teniet als het ging om henzelf (zie Lukas
7:30).

Doelgericht leven
Hartelijk bedankt!
Grote blijdschap
Ik zou niet anders willen
Wat komt er hierna?
Virus-alarm!
Vrede op aarde?!
Voor u!
De wereld staat in brand
Als dát geen liefde is
Geluk hebben?!
Wat zoekt u?!
Levensverzekering
Dit moet u weten!
Broodnodig
Echte re-creatie
Echte vrede vinden
Een nieuw leven
Nog maar 30 seconden te leven...
Over 100 jaar
Een ogenblik a.u.b.
Vrede in deze wereld
Carnaval - het feest barst los!
Omkeren - Ga terug!
Een tweede leven
We hebben al heel wat goeds
Als u woorden tekort komt
Weg met de middenweg
Gevraagd: echte liefde
Net te laat
Gods vinger in het wereldgebeuren
Het reddende kruis
Op welk kompas vaart u?
Toch nog winnen (voetbal)
Ik zag het niet meer zitten
Self-service!
Is er hoop voor iemand als ik?!
Op zoek naar geld en geluk
Ronald: stoer, gezond, sportief
Welke eindbestemming?
Zekerheid over uw toekomst
Mijn naam is tijd
Mijn naam is angst
Mijn naam is geld
Eindelijk vakantie
Wat is zeker?
Welke richting?
Kom naar Mij toe!
Mis de boot niet!
Gods weegschaal - te licht bevonden?
Noodlot, toeval of waarschuwing
Kansloos? 'Ik ben de Weg'
Troost in moeite en verdriet
Een goede reis (in 8 talen)

kt verspr
eiders dez
e flyer cor

Ik wil meer lezen over Gods
genade aanbod.
Ik ken de Heere Jezus als mijn
Redder en wil graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Hoe is dat als je bidt? Als je spreekt met God?
Vraag je Hem alleen maar van alles, of zeg je
ook af en toe “Dank U wel”? Wat zijn er véél
dingen om voor te danken!
Iemand zei eens dat hij een hele lijst had met
dingen om voor te bidden. En dat is zeker een
goede zaak. Maar als we nu ook eens een lijst
zouden maken van alles waarvoor we kunnen
danken. Welke lijst is er dan langer?
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De Herder
zoekt z n
schaap
K ndertraktaat
over de Goede
Herder

2021-2024
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Reageren?

Het vragen om iets hoef je meestal niet te leren,
hé?

Geen andere
keus
Je hebt geen
alternatief!
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(Johannes 8:36)

Als we iets krijgen zeggen we......,
juist ja, dank u wel!
Het bedanken heeft te maken met
beleefdheid en opvoeding. Het is onfatsoenlijk
om niets te zeggen als je wat krijgt, toch?

€ 1,00
Blijvende vrede
en redding
Speciaal voor
kerst

s...
er een
Luist

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Garra

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Als dan de Zoon u
vrij maakt, zult u werkelijk
vrij zijn.

Dank u wel!

Het is iets dat je moet leren als je
jong bent, als je nog een kind bent:

€ 0,90

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Bestelcode: T145K

Voor de jonge lezer

Wat zeg je dan...?

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

bestelcode: T126

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op onze website.

Bestelcode: T146K

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

en toch weer kunnen zien...?

‘Dus de Heere Jezus is de Redder van
mijn massa? Zou ik ook door Hem
gered kunnen worden?’
‘Ja, als jij aan de Heere Jezus je zonden
vertelt, wil Hij jou redden. Hij woont nu

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan
huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.
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De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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Bestelcode T136

De uitgever verzoekt verspreiders deze flyer respectvol en correct te gebruiken.

rechts, staande regel:

BIJBEL

Plaats: ................................................................................

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl
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Naam: ................................................................................
Adres: .................................................................................

Tel: ......................................................................................
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Sinds die dag luisterde Garra graag
naar alles wat de zendeling hem over
de Heere Jezus vertelde. En het duurde
niet lang of hij begreep dat hij ook een
zondaar was, die een Redder nodig had.
Eenmaal had zijn massa hem gekocht
met zijn bloed, maar nu wist hij dat de
Heere Jezus Zijn bloed ook voor hem
had gegeven en hem had gekocht om
hem voor eeuwig te redden!

Garra, bevrijde slaaf
Wat je kunt
leren van een
bevrijde slaaf

aantal

elcode: T157
dW.nl; best
se editie: UhW
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Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

o=i
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in de hemel en hoort ieder die tot Hem
bidt en in Hem gelooft’.
‘O, dat wil ik doen, want ik zou ook
graag bij Hem willen horen. O, dan wil
ik óók van Hem houden!’, riep Garra uit.
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‘De zonde is het kwaad dat je gedaan
hebt. Daardoor zijn alle mensen, ook jij,
in de macht van die vijand, de duivel;
net zoals jij in de macht van Libé was.
Niemand kan hem ontvluchten, want
hij is sterk en schiet zijn giftige pijlen
overal heen. Ik was vroeger ook in de
macht van de duivel.’
‘En wie heeft massa dan gered?’ vroeg
Garra.
‘Dat deed mijn Massa, de Heere Jezus.
Hij moest voor mij sterven aan het
kruis en daar de straf ondergaan die ik
verdiend had door al mijn zonden. De
Heere Jezus is de Zoon van God, Die uit
de hemel kwam, omdát Hij ons wilde
redden. Je weet dat mijn arm door de
pijl getroffen is en bloedde. Daardoor
ben jij gered. Zo heeft de Heere Jezus
Zijn bloed gegeven aan het kruis om
ons te redden. Hij heeft mij gered en
wil ook jouw Redder zijn’.
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je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
rgeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!
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info@uhwdw.nl | www.uhwdw.nl
ww.debijbelvoorjou.nl

[ ] Ik wil graag een gesprek met een Christen.

God zij dank, voor Zijn
onuitsprekelijke gave...

De
e
allergrootst
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Weet je wat zo mooi is? Je bent nooit te jong
of te oud om te leren. Bedank de Here God
vandaag maar eens heel bewust voor alles wat
Hij je geeft.
En vergeet nooit om Hem te danken voor de
grootste gave aan ons: Zijn eigen Zoon, de Heere
Jezus. Jij en ik hadden de dood verdiend omdat
we zoveel verkeerde dingen hebben gedaan.
God zond Zijn Zoon naar deze aarde om te
sterven in jouw en mijn plaats!

Mijn zoon, geef Mij uw hart! (Spr. 23:26)

Bestelcode T117. Graag correct en respectvol gebruiken.
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Kruis aan:
[ ] Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
[ ] Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
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Als ik
mijn
voor
God erke zonden
eerlijk
n,
er hele
maal maakt Hij
schoon
mij
van.

Ik ben op weg naar de hemel.
De duivel wil me met allerlei obstakels lastigvallen, maar de Heere
Jezus helpt me te overwinnen.

Kleuren vertellen jou iets
over God!
Hoe wordt je
zwarte hart wit?
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Mijn zonden
houden mij
ver van God.

Hebt u al vrede met God? Vraagt u zich af wat uw
levensdoel is? Doe als de herders, bewonder de Heere
Jezus vol aanbidding, dank Hem, want Hij is het waard!
Zijn verlossingswerk is zo groot! Verheerlijk God in uw
woorden en daden. Ga om met anderen die Zijn grootheid
zien, bezoek samenkomsten van gelovigen; blijf niet alleen
zitten, maar leef samen voor God en bemoedig elkaar in
het geloof.

(Psalm 36:10)
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Hebt u geen blijdschap? Echte blijdschap kunnen
we alleen vinden in Christus, de Heere.
Zoekt u vrede? ‘Vrede op aarde’ door Jezus
Christus!
Er is maar één Redder: Jezus Christus; tóen werd
Hij geboren, daarna leefde Hij een heilig leven tot
Gods eer, en vervolgens stierf Hij voor uw en mijn
zonden aan het kruis van Golgotha. Uit liefde. Om
u en mij te redden van de eeuwige dood.

Want bij U is de fontein van het leven;
in Uw licht zien wij het licht

Je moet er oog voor krijgen...

r=d

s...

r een

Luiste

(Johannes 8:12)
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Door deze folder te lezen ga je ontdekken wat God
hierover zegt, want Hij woont in de hemel en Hij
alleen kan beslissen hoe je er komt.
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rhaal over de verschillende kleuren
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tussen de tekstblokjes en de kleur
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Ken jij de weg
naar de hemel?
Christus is de
Weg naar God!

Ken jij de weg
naar de hemel?
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l je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
ergeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!
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Wat is de beste
religie?
Geen religie,
maar Christus!

de hemel gaat altijd langs het kruis!
em te vinden!):

De Heere
Jezus zegt:
Ik ben de weg...
Niemand komt
tot de Vader
dan alleen
door Mij.

€ 0,80

Geef je hart
aan Mij!
God wil ons hart
hebben!

Lees de Bijbel, dan ontdek je meer!

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)

Naar Brockhaus

(de Bijbel, Johannes 3:16)

€ 0,70

Jezus Christus zei: Ik ben het licht van
de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins
in de duisternis wandelen, maar zal het
licht van het leven hebben

bestelcode: T139N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer uitsluitend wettig en respectvol te gebruiken.
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Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer l
ezen over dit thema? Of gratis
Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
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Hand met
wereldbol
(Johannes 3:16)
Kort en krachtig
over Gods liefde
voor jou

Titel & omschrijving

Graag op een verantwoorde wijze verspreiden! De uitgever kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor verkeerde verspreiding.

e-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)

Bescherm je hart boven alles
wat te behoeden is,
want daaruit zijn de
uitingen van het leven
(Spreuken 4:23).

dat Hij zijnGeef
Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft,
God zegt:
je hart aan
Mij!
opdat een
ieder die in Hem gelooft,
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God heeft de wereld zó liefgehad,
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agen? Wil je meer lezen over dit thema?
udielectuur over de Kerk ontvangen?
gerust contact met ons op!

Achterkant:

‘Mijn zoon, geef Mij je hart, en laten je ogen behagen
scheppen in Mijn wegen!’ (Spr. 23:26). Wanneer ons hart
de Heere toebehoort, wanneer wij naar Hem luisteren,
dan kunnen we dagelijks ervaren: ‘Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor
ons de Schriften opende?’ (Lukas 24:32)

Gered
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r? Dat is Hij: Jezus Christus!
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‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’
(Matth. 5:8). Een rein hart is allereerst een gereinigd hart.
Zo’n hart kent de Heere Jezus en verheugt zich in Hem.
Zo’n gereinigd hart ‘roept de Heere aan’ met andere
ware gelovigen (2 Tim. 2:22). Zo’n hart onderwerpt zich
aan Hem in liefde en eerbied en houdt Zijn ‘geboden’ en
Zijn ‘Woord’ (Joh. 14:21, 23). Dat is alleen mogelijk in het
vertrouwen op Zijn genade.

ve

an Hem toevertrouwt,
werpt, die wordt
kig!
en die zo door Hem
de eerste dag van
omen om samen hun
Dat zullen we eeuwig in
ar we beginnen er al op
willen ook samen bidden
n Woord luisteren
0:7, Matth. 18:20).
ligie om misschien gered te worden.
. Graag zelfs!

Gered door een
aardbeving
Bij natuurrampen

Een zuiver hart

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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En dat wil Hij doen! Gods genade bewerkt nieuw leven
in een mensenhart dat met berouw tot Hem komt en
gelooft. Aan zo iemand geeft God een nieuw hart en
een nieuwe geest (Ez. 36:26; Jer. 24:7). Een hart dat
zichzelf veroordeelt wordt door God gereinigd, door
het geloof (Hand. 15:9). Het wordt gereinigd ‘door de
gehoorzaamheid aan de waarheid’ (1 Petr. 1:22), ‘door het
bloed van Jezus’ (Hebr. 10:19, 22). Wilt u gehoorzaam zijn
aan de waarheid en uw hart openen voor God? Het bloed
van Jezus Christus zal u reinigen van alle zonden!

Bestelcode T109

flyer wordt u aangeboden door:

Is jouw leven
ook zo’n warboel?
Laat God de
warboel oplossen!

aardbol

Bestelcode: T119.

vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
em gerust contact met ons op!
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op pag. 8 in te vullen en die pagina aan ons te retourneren

- De aangegeven netto-prijs geldt per 10 stuks, tenzij anders aangegeven
- Bij bestellingen van dezelfde titel zijn de volgende kortingen van toepassing
voor particulieren, chr. gemeenten en boekhandels:
		
o Per 100 stuks: 10% korting
		
o Per 1.000 stuks: 20% korting
		
o Per 10.000 stuks: 30% korting
- Excl. verzendkosten
- Bij een evt. herdruk kunnen formaat en prijs veranderen
- geldt uitsluitend voor het aantal van éénzelfde soort flyer
Prijzen:

Formaten:

A4 = ‘kopieerpapier’				
A6 = formaat briefkaart/ansichtkaart
A8 = ¼ briefkaart				

A5 = ½ A4
A7 = halve briefkaart
DL = DIN large = ong. 10x21 cm

De volgende letters duiden traktaten aan die speciaal (maar niet uitsluitend!) geschikt zijn voor:
P = Paas-weekend		
K = Kerst			
ON = Oud & Nieuw
J = jeugd			
B = basisschool-kinderen M = moslims
R = reformatorische Christenen				
(en andere religies)
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Ik ben
de Weg!
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260
7120 AG Aalten / NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Ik ben het Licht
van de wereld
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Nú is het nog genadetijd.
Nu nodigt Vaders Zoon
tot ’t eeuwig heerlijk Bruiloftsmaal,
Zijn overwinningsloon.
Hij maakt wie om genade smeekt
voor ’t eeuwig Feest gereed.
Wie door Zijn bloed gereinigd is,
geeft Hij het bruiloftskleed.
Naar N.C. Otgaar

Ik weet dat God een God van genade is die graag vergeeft. Hij is
volkomen in staat om onze beschadigde en gebroken levens te
herstellen en te genezen. Ik heb in
de Bijbel ontdekt dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.
Hij heeft onze plaats ingenomen
aan het kruis. Hij heeft Zijn bloed
vergoten als de volkomen betaling
die God eiste voor onze zonden.

..

..

gedachten van vrede en niet van kwaad,
om u toekomst en hoop te geven.
De Bijbel, zie Jeremia 29:11

maar ons leiden in het leven en ons
veilig aan het einddoel brengen.
Hebt u, heb jij vragen?

Wilt u meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!
Garantie: Wij zijn geen sekte en werven geen leden.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
© lay-out: Beröa-Verlag, www.beroea.ch

Geloof dus met uw hart dat deze
woorden uit de Bijbel waar zijn en
pas ze op uzelf toe. Denk alstublieft na over wat ik zeg. Ik smeek
u uit de grond van mijn hart om
nu, op dit moment, uw vertrouwen
te stellen op Christus! Schaam u er
niet voor! Wacht niet op een geschikter moment! Niemand heeft

God

vertrouwen

in het nieuwe
jaar?

€ 0,90

Welk verschil zal zichtbaar zijn?

Zodra u uw vertrouwen op Jezus
Christus stelt als Redder en Heere,
begint de Heilige Geest een levenslang werk van verandering in uw
leven (Rom. 12:1-2), zodat u uiteindelijk de werken en daden zult
doen die God behagen (Ef. 2:8-10;
Titus 2:14). Bij sommige mensen
zal dit werk misschien sneller
zichtbaar worden dan bij andere;
het kan ook gepaard gaan met mislukkingen en terugvallen.

Afsluitende opmerkingen

Ik schrijf dit alles niet om u alleen
maar een interessant verhaal te
vertellen. Ik wil u de goedheid van
God laten zien in het leven van een
man die eens een satans-aanbidder
en moordenaar was, zodat u beseft
dat Jezus Christus vergeving, hoop
en verandering kan brengen.

Maar hoe meer u uw aandacht gevestigd houdt op Christus, uw
Redder, hoe meer de Heilige Geest
u zal helpen om de overwinning te
behalen op zondige patronen in
uw leven (Rom. 6–8) en veranderd

Dank u wel voor het lezen van deze
boodschap. Moge God u zegenen.

David Berkowitz, maart 1999

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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Het Woord
van God is de
Johannes 17:17

waarheid!

Tegen ieder die dit tegenspreekt, of het slechts
als een bekrompen privé-gedachte over de
Waarheid beschouwt, moet gezegd worden dat
God het stempel van echtheid en van Zijn welbehagen op deze Boodschap gedrukt heeft vanaf
de dagen van de apostel Paulus tot nu toe.

‘Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer,
maar Christus leeft in mij’
(Gal. 2:20).

‘Van mij zij het ver te roemen, dan alleen
in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor
mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld’
(Gal. 6:14).
Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

Deze folder wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)

Of het nu precies in bovenstaande woorden is
uitgedrukt of niet, het was de inhoud van déze
prediking van het Woord van het kruis, die door
de eeuwen heen leven en kracht te voorschijn
bracht in de wereld. De predikers in de middeleeuwen, de hervormers, de dienstknechten
van God vanaf de tijd van de hervorming tot op
heden - allen legden zij er de volle nadruk op,
en de machtige werking van de Heilige Geest
in de krachtdadige bekering van zondaren getuigde van Gods goedkeuring.
Naar A.W. Tozer.

Mail ons gerust op:
vdbeek012@hetnet.nl

© Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten, www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Het oude kruis
of het nieuwe kruis?

376398_uhwdw-Het oude kruis of het nieuwe kruis_folderA6wikkel6.indd 1

en jij dan…?

Kent u die God al die zo groot is in liefde? Erken
uw zonden eerlijk voor God en accepteer de enige
redding die Hij u biedt.
Geloof in de Heere Jezus, dan vergeeft die grote God
uw zonden en u bent voor eeuwig gered!

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Of gratis Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Zonder
woorden
Uitleg van het
Evangelie aan
de hand van
kleuren

24 pag.

Zin
in een
vredige
kerst?

€ 6,00

Voor altijd vrij!
D
Kort en krachtig
over vrijheid

T116
A7
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at is geen loze belofte. Om deze belofte te kunnen geven, moest

God Zijn Zoon opofferen. Hij moest Hem overgeven aan gewone

mensen die Hem mishandelden en levend aan een kruis spijkerden.

Daar stierf Hij in onze plaats. Jezus Christus was bereid dit grote offer te
brengen, omdat Hij wist dat Hij – en alleen Hij – ons daarmee van de
eeuwige verlorenheid kon redden. Het was Gods plan om de Heere

Jezus plaatsvervangend te straffen voor alle slechte gedachten, plannen
en daden van de mensen en voor hun onverschilligheid ten opzichte
van God.

God is niet bereid al het kwade maar stilletjes te tolereren. Hij laat niet
alles ongestraft doorgaan! Schuld wordt in ieder geval bestraft, want
het is bepaald dat alle mensen een keer sterven, en daarna…. komt

het oordeel! Lees het maar na in de Bijbel (Hebreeën 9:27). Voor hen
die in de Heer Jezus geloven, beschouwt God de straf als voltrokken.
God roept ons toe: ‘Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden

Voor altijd vrij!

God is groot!

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Jezus Christus
leeft!

Zo’n God die groot is in liefde … veel mensen
kennen Hem niet. Wat is dat jammer! Maar wij
mogen u zeggen: God heeft de wereld zo liefgehad,
dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft (zo staat het in de Bijbel:
Johannes 3:16).

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

worden’ (Handelingen 16:31).

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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Deze folder wordt u aangeboden door:

W

ij raden je aan dat te geloven en het aanbod van God aan te
nemen! Hij heeft je gemaakt, Hij houdt van je, Hij wil je redden.

€ 0,70
354420_kaart Voor altijd vrij.indd 1
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Dat is het grootste wonder!
Naar een artikel van prof. dr. W. Gitt

God is groot!
Ja: niet in haat
maar in liefde!

Bestelcode T123

Jezus Christus
leeft! En jij dan
...?
Speciaal voor
Pasen

16-12-14 17:26

Verbazingwekkend
wonder:

de
blauwe
vinvis

Zin in een vredige kerst?
Ga naar de Vredevorst toe!

De blauwe
vinvis
Gods scheppingsmacht:
de blauwe
vinvis
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NL- Arabisch
Voor vluchtelingen
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Voor God...
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bent u geen nummer!!
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Doel bereikt
NL-Farsi (Perzisch)
Voor vluchtelingen
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NEE

tegen:

egoïsme, racisme, terrorisme
haat, jaloersheid, corruptie
liegen, stelen, misbruik
en elke andere zonde…

JA

tegen:

God en Zijn Zoon
Gods zuivere liefde
elkaar helpen, troosten,
steunen…

€ 0,90
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Daar stond de olifant voor hem. Doead voelde de warme adem van het dier en
deed zijn ogen dicht. Maar wat was dat? De olifant betastte hem overal met zijn
slurf en legde toen de matten, waaronder de mannen geslapen hadden, zachtjes
over hem heen. Toen liep hij langzaam weg. Doead dacht al dat het gevaar
voorbij was, maar hoorde meteen dat de olifant stilstond en weer terug kwam.
Een plotselinge ruk en de matten werden opzij gegooid. Van onder tot boven
besnuffelde het grote beest de bevende jongen. Zou hij nu moeten sterven?
Nee, want opnieuw spreidde de olifant de matten over Doead uit en deed het nu
zo voorzichtig, als een moeder haar kind toedekt. Maar de arme jongen was zó
geschrokken, dat hij het bewustzijn verloor.
Toen hij bijkwam, was het al dag en zag hij de dode lichamen van zijn reisgenoten
liggen. Hij sprong op en liep weg, zo vlug als hij kon. Langs een smal pad kwam hij
na een paar uur in een vreemd dorpje. De bewoners konden niet geloven wat er
gebeurd was en overtuigden zich eerst van de waarheid van
zijn verhaal. Maar daarna kwam alles goed, want diezelfde
dag nog was Doead thuis. Toen hij vertelde, hoe God zijn
gebed verhoord had, huilden zijn ouders van blijdschap; ze
vergaten niet, de Heere te danken voor deze bewaring. De
vader begreep wel dat de jongen al zwaar genoeg gestraft
was door wat hij had meegemaakt.
Op de inwoners van het dorp maakte deze wonderlijke redding van Doead een
grote indruk. Nog nooit had iemand gehoord dat een woedende olifant een mens
die onder zijn poten lag, gespaard had. Ze moesten wel geloven, dat de God van
Doead en van zijn vader een heel machtige God was.
Aan ieder die luisteren wilde, vertelde Doead het verhaal van zijn redding en las
hun dan uit zijn bijbel de tekst voor: “Roep MIJ aan in de dag van benauwdheid en
Ik zal u er uithelpen”.
Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op website.
Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,90

© uitgave: Evangelie-Lektuur
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had verteld wat oom Hans hem geleerd
had. Zijn vader begreep dat Henry het
grote gevaar van de lawine had zien
aankomen en niet meer had kunnen
vluchten. Dat hij voelde, te moeten
sterven; en dat hij gedacht had aan de
Heere Jezus, Die zijn Vriend was, Die hem
ook nu niet zou verlaten. Toen had Henry
gedacht: ‘MIJN’. Hij had zijn vierde vinger
gegrepen en vastgehouden... Zo hadden
ze hem gevonden.

de sneeuw gegraven. Wat een spanning!
Zouden ze hem vinden? Zou hij nog
leven? Eindelijk vonden ze hem. Hij lag
onder de sneeuw. Koud. Dood. Wat erg!
Wat een verdriet voor zijn ouders!
Maar kijk die hand eens! Die houdt de
ene vinger van zijn andere hand vast
omklemd, de vierde vinger.
De vader van Henry begreep het. Hij
begreep direct alles. Want Henry
had aan zijn ouders verteld dat hij zich
bekeerd had en dat de Heere Jezus zijn
Heiland, maar ook zijn Herder was. Hij

Henry wist het zeker: Hij is mijn Herder.
En zijn ouders wisten ook zeker: Henry
is wel gestorven, maar al moeten we zijn
lichaam begraven, hij zelf is bij de Heere
Jezus in de hemel.
Ze hadden een groot verdriet om hun
lieve jongen, die gestorven was. Maar dit
was hun grote troost: Eens zal ook zijn
lichaam opstaan, wanneer de Heiland
terug komt.
Wil jij goed aan de vierde vinger denken?
Kun jij óók zeggen:
De Heere is MIJN Herder?

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons gerust.
Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

€ 0,80

Voor God bent
u geen nummer
Hij kent u
hoogst persoonlijk!

Voor God... n
bent u géé
nummer!!

€ 0,90

Bestelcode: T142K De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Evangelie-Lektuur

Wij zijn geen diplomaten, maar
profeten; onze boodschap is geen
compromis, maar een ultimatum!

God biedt inderdaad leven aan, maar geen verbeterd oud leven. Wat Hij aanbiedt is leven uit
de dood. Dat leven bevindt zich aan de andere
kant van het kruis. Wie het bezitten wil, moet
onder de galg door. Hij moet zichzelf als zondaar verwerpen en ‘ja!’ zeggen tegen Gods
rechtvaardige oordeel over hem. Wat betekent
dit voor de veroordeelde mens persoonlijk, die
graag leven wil vinden in de Heer Jezus Christus? Hoe kan deze waarheid in het praktische
leven verwerkelijkt worden? Heel eenvoudig
op deze manier: hij moet zich bekeren tot God
en geloven in de Heer Jezus Christus, nadat hij
zijn eigen faillissement heeft verklaard, heeft
erkend dat hij bankroet is. Niets mag verborgen gehouden, niets verdedigd, niets veront-

schuldigd worden. Met God kan men niet onderhandelen; het gaat er alleen maar om dat
we onze nek buigen voor de slag van de Goddelijke veroordeling. Wie dat gedaan heeft,
mag vol vertrouwen tot de opgestane Verlosser
opzien, en van Hém ontvangt zo iemand leven
en wedergeboorte, reiniging en kracht. Het
kruis, dat aan het aardse leven van de Heer Jezus een einde maakte, betekent ook de dood
voor de zondaar; de kracht die Christus uit de
doden deed opstaan, verheft hem tot een
nieuw leven met Christus.

Het oude kruis
of het nieuwe
kruis? Christen,
staan je emoties
boven Gods
Woord?

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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l je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
ergeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!

ord der Waarheid | Postbus 260 | 7120 AG Aalten (NL)
| info@uhwdw.nl | www.uhwdw.nl
ww.debijbelvoorjou.nl

achter aan het kruis als totaal geoordeeld en
gestorven.
Laten wij, als we de blijde boodschap van het
Evangelie doorgeven, er voor oppassen dat we
ons zouden gaan beschouwen als ambassadeurs die vriendschappelijke betrekkingen
moeten aanknopen tussen Christus en de wereld. We mogen ons niet verbeelden gezanten
te zijn die de opdracht hebben om Christus aan
te prijzen aan het zakenleven, de pers, de
sportwereld of de moderne opvoeding.

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder correct en respectvol te gebruiken.

Bijbelteksten nog eens. Schrijf op wat
s je je zonden voor God erkent:

Ontdek
de WaaRHeid!
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nier ga je in Hem geloven!
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Spreek er dan eenvoudig over met
God. Hij kent je hart. Vertel Hem
alles wat je verkeerd hebt gedaan en
dat het je spijt. Dan zal Hij je zonden
vergeven en een kind van God van je
maken!
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erdrietig omdat je begrijpt hoe erg je
d hebt? Ben je diep geraakt omdat de
in jouw plaats wilde sterven aan het
echt gered worden uit je verloren en
stand?
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Nee tegen de
zonde, ja tegen
God
Kies tegen de
zonde, kies voor
God!
Avontuur met
een woedende
olifant
Een spannend
verhaal

De lawine
Hij vond redding
voor hij stierf…

Hoe een crimineel vrede vond

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

God heeft je gemaakt, Hij wacht op je met open armen. Want Hij wil je gelukkig maken, alle vuil uit je
leven verwijderen en je totale vergeving en een heel
nieuw leven geven. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. De Heere Jezus stierf hier in jouw
en mijn plaats. Het enige wat je moet doen: voor God
erkennen dat je door je zonden verloren bent en
Christus als Redder wilt accepteren. Doe dat. Het is
nog niet te laat!
Denk aan je Schepper nu je nog jong bent, voor er
slechte tijden kunnen komen! Lees het maar na in de
Bijbel, Spreuken 12:1.

U
U
GOD

vandaag

Deze flyer wordt u aangebonden door:
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You can get a part of the Bible (St. John’s Gospel) in your own
language, free of charge, via the accompanying address.
Vous pouvez recevoir gratuitement une partie de la Bible (l’évangile selon
Jean) dans votre propre langue. A cet effet, écrivez à l’adresse ci-jointe.
Sie können einen Teil der Bibel (das Evangelium nach Johannis) in der
eigenen Sprache umsonst bekommen über beigefügte Adresse.

1

Ustedes pueden recibir gratuito una parta de la Biblia (Evangelio de Juan)
en su lengua propia en la casa abaja.

4 pag.

Kutsal Kitap’ n bir bölümünü (Yohanna Incili) ekteki adresten ücretsiz
olarak kendi dilinizde temin edebilirsiniz.
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Te laat? Laat het niet zover komen! Je eeuwige geluk
staat op het spel!

Afbeeldingen: iStockfoto

Ontdek de
waarheid!
Er is maar één
weg naar God!
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Wat s uw en ge
troost
Hebt u zekerhe d troost
za ghe d?

Wilt u traktaten bestellen? Mail ons dan, bestel via onze website, of vul de bestellijst op de volgende pagina in, knip hem uit en stuur hem per post aan ons op.
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Hij heeft me tegengehouden op een
pad dat leidde naar de eeuwige
verdoemenis in de poel van vuur,
en me gebracht tot de heerlijke zekerheid van eeuwig leven in de
hemel. God heeft op wonderbaarlijke wijze de ‘Zoon van Sam’
veranderd in de ‘Zoon van Hoop’.
Hij wil vandaag diezelfde soort
verandering bewerken in uw hart
en leven!
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n voorkant

de belofte gekregen dat hij morgen
nog leeft.
Wacht niet tot uw sterfbed, want
misschien krijgt u dat niet! ‘Zie, nu
is het de welaangename tijd, zie,
nu is het de dag van de behoudenis’ (2 Kor. 6:2).

Zoon van hoop

Zoon van hoop
Treffend bekeringsverhaal van
een crimineel

n. I foto bovenaa

Hebt u uw naam ingevuld in dit
vers? Wanneer we de Heere Jezus
Christus en Zijn werk aan het kruis
afwijzen, wijzen we daarmee Gods
volmaakte en enige geschenk van
redding en eeuwig leven af.

Dit is uw kans

Vriend, dit is uw kans om de dingen in orde te maken met God. De
Bijbel zegt dat, als u met uw mond
Jezus als Heere zult belijden en
met uw hart geloven dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, u
behouden zult worden. Want met
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men
tot behoudenis’ (Rom. 10:9,10).

God vertrouwen in het
nieuwe jaar?
Eenvoudig, korte
nadenker voor
oud & nieuw

Ik ken immers de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere:

Durft u het aan om ook in
het nieuwe jaar deze liefdevolle God te vertrouwen ondanks alle moeiten, zorgen en
mooie dingen die voor ons liggen? Hij zal ons niet teleurstellen,

Wanneer wij het punt bereikt hebben dat we beseffen verloren,
schuldige en verdorven zondaars
te zijn, zullen we de Verlosser willen aanvaarden die God gegeven
heeft. Wie is deze Verlosser? Hij is
de Heere Jezus Christus, die de
Schepper van het heelal is en de
eeuwige Zoon van God, en die als
Mens in deze wereld gekomen is.
Als de volmaakte, zondeloze Mens
leed en stierf Hij aan het kruis
voor onze zonden (1 Kor. 15:3; 1
Petr. 2:24; 3:18). Daarna werd Hij
begraven en op de derde dag
stond Hij zegevierend op uit het
graf, want de dood kon Hem niet
tegenhouden. Als u beseft dat u
verloren bent en een Redder nodig

En het allerbeste is wel dat u de
verzekering hebt van het eeuwige
leven met Christus in de hemel
(Joh. 3:16; 1 Thess. 4:15-17).
Dan zal uw groei in heiligheid en
morele gelijkenis met Christus volkomen zijn: ‘Wij weten dat als Hij
geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen
Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2).

Ik zat in het occulte en werd
verteerd. Ik werd een wrede
moordenaar en vergooide niet
alleen mijn eigen leven, maar
verwoestte ook de levens van
anderen. Nu heb ik ontdekt dat
Christus mijn antwoord en mijn
hoop is. Hij heeft de ketenen van
de zonde, koppigheid en depressie,
waarin ik gevangenzat, verbroken.
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Een van mijn lievelingsgedeelten
uit de Bijbel is Romeinen 10:13.
Daar staat: ‘Ieder die de naam van
de Heere zal aanroepen, zal behouden worden’.
Hieruit blijkt duidelijk dat God
geen lievelingetjes heeft, maar ieder aanneemt die tot Hem roept.

‘Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’
(Jes. 53:5).

te worden naar het morele beeld
van Christus (Rom. 8:29; 2 Kor.
3:18).

respectvo

Er is ook hoop voor u

Dan is Hij Rechter en u knielt
gedwongen voor Hem neer,
maar zalig wie het nu reeds doet
en Hem aanvaardt als Heer.
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Heere Jezus Christus, Die voor uw
zonden gestorven is.

correct en

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

Verlossing is voor iedereen;
verzoening door Zijn bloed.
Bedenk toch, mens, dat u ook eens
de Zoon van God ontmoet.

hebt, stel dan uw volledige, onverdeelde geloof en vertrouwen op de

de hem
el
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?

deze flyer

Psalm 119:105

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

Ik heb gewerkt als secretaris van
de gevangenispastor en heb ook
een bediening in het schrijven van
brieven. Daarnaast heeft de Heere
wegen voor me geopend om miljoenen mensen te bereiken via
digitale programma’s. Ik heb mogen vertellen wat Hij gedaan heeft
in mijn leven, en ook anderen mogen waarschuwen tegen de
gevaren van betrokkenheid bij het
occulte.

De Bijbel zegt: ‘Want allen hebben
gezondigd en komen te kort aan
de heerlijkheid van God’ (Rom.
3:23).
En: ‘Want het loon van de zonde is
de dood; maar de genadegave van
God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere’ (Rom. 6:23).
Deze gedeelten maken duidelijk
dat iedereen gezondigd heeft.
Sommigen, zoals ik, zijn grotere
zondaars dan anderen, maar allen
hebben gezondigd. Daarom moeten wij allemaal onze zonden aan
God belijden, en erkennen dat wij
Gods oordeel voor de eeuwigheid
verdiend hebben, en beseffen dat
wij verloren zijn!

Wat m
oet ik
doen o
m in

verzoekt iedereen

b=p

Kruis aan:

voor hen bidden. Ik krijg de gelegenheid om hun veel Christelijke
liefde en medeleven te betonen.

Je leeft maar
één keer!

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet
(1 Johannes 5:12).

Hij, Die geduldig leed en stierf
en riep: ‘Het is volbracht!’
Is Hij het Godd’lijk Offerlam
ook voor uw schuld geslacht?

Je leeft maar
één keer!
Nú met God
in het reine
komen!

NU OF NOOIT!

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult behouden worden
(Handelingen 16:31).
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Drie kruisen op Golgotha
‘k Stond in de geest op Golgotha
en zag drie kruisen staan.
Eén kruis dat was voor mij bestemd,
Maar Hij, Hij hing daaraan.

Hand. 16:31)
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Ik ben het Licht
van de wereld
Blijf niet in het
donker, kom
naar Gods Licht!
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Jezus Christus zegt: Ik ben het licht
van de wereld; wie Mij volgt, zal
geenszins in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben
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Jezus Christus zegt:

God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis

Rebus

Waarom kerst?
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Op zoek naar
écht geluk?
Dan moet je
terug naar God!
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Is uw plek

GAURIAMMA
VINDT
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bruiken.

De allergrootste liefde
… is wat Gods
hart voor jou
vult

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

De Schrift zegt ons: zij die geloven
“hebben de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de misdaden,
naar de rijkdom van Zijn genade...”
Efeze 1 : 7, 2 : 4 e.v.
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Psalm 121:2

Ben jij geestelijk rijk en gelukkig?
Wat is het geweldig op weg te zijn naar
de hemel! En dan de almachtige God als
Vader te hebben, Die altijd voor ons zorgt!
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten/NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Gauriamma
vindt een schat
Een prinses
vindt iets veel
mooiers dan
goud!

ze flyer
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Dan ben je rijk.
Wie Christus als persoonlijke Heiland en
Verlosser heeft, die is rijk.
Of is dat juist wat jou ontbreekt? Ben jij
een christen die altijd maar tobt, altijd
onzeker is?
En toch dien je Hem, en niet zomaar met
de mond, bedoel ik.
Je wilt een oprecht christen zijn; je gelooft
in God, de Schepper, die alle vogels voedt,
en in Jezus Christus, die stierf aan het
kruis voor zondaars.
Je dient Hem, die zondaars liefheeft,
eert Hem, en ... bent toch arm? Waar
zit dan de fout? Niet bij God. Niet bij
Christus. Maar daarin dat je niet leeft uit
de rijkdom die Hij schenken wil. Danken
voor Zijn verzoeningswerk, dat maakt blij.

ereen de

1e l = h

“BRILJANTEN HERMIE!”

Hermann was een bedelaar in müncHen.
Hij had iets heel aparts en daaraan had
hij zijn bijnaam te danken. Hij droeg
namelijk aan bijna elke vinger een ring.
Weet u wel, van die “voordeelshopringen” met grote stenen. Zijn kameraden
noemden hem daarom “Briljanten
Hermie”. Maar hun spot deerde hem
niet. Op een dag stierf hij. En wat bleek?
Dat alle stenen èchte briljanten waren!
Hermann had de kameraden allemaal
beet genomen. Arme Hermie...! Hij was
schatrijk, en leefde zo arm!
Toch zijn er veel christenen die eigenlijk
ook zo leven!
Misschien jij ook?
Och, ik bedoel niet iemand die zich
materieel armer voordoet dan hij is, nee,
ik bedoel in geestelijk opzicht.

zoekt ied

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Waarom kerst?
Kort en krachtig:
wat houdt kerst
in?

fotolia.de

Reageren?

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………
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VdHS/foto‘s:

(Lukas 14:22 en 23)
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Jouw plek in
de hemel is
nog vrij
God wacht op
jou!

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

3 Eschenburg

Nog is er plaats.… Dwing ze binnen
te komen, want mijn huis moet vol
worden.
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en Schrift, 3571

(Johannes 14:2)
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‘Gij hebt
niet gewild’?!

Dit verhaal is waar gebeurd.
Is dit geen treffende illustratie van Gods
liefdevolle aanbod? Wil je niet vandaag
nog tot Hem gaan, je zonden voor Hem
erkennen en Zijn kind worden?
Er is niets heerlijkers!

U t echte efde
Moederk p
beschermt haar
ku kens

der Heilig
Verbreitung

De Heere Jezus zegt: gelooft in God,
gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn
Vader zijn vele woningen.

www.debijbelvoorjou.nl

-b

Het échte kerstverhaal

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
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Deze folder wordt u aangeboden door:

wacht niet langer, maar ik wil nu, zoals
ik ben, bij God komen. Ik kan niets
verdienen, want ik sta bij Hem in de
schuld.
Als een verloren mens wil ik die
onbegrijpelijke liefde van God
aannemen en Hem en Zijn Zoon Jezus
Christus daarvoor danken.”
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(2 Korinthe 9:15)

et wordt tijd dat we onze excuses laten varen. Dat we
alle menselijke theorieën veroordelen en laten voor
wat het is. Het is dringend tijd eenvoudig te willen gehoorzamen aan de gebiedende oproep van onze Schepper-God.

H

van Zijn eniggeboren Zoon om de
toegang tot de hemel vrij te maken.
Door pelgrimsreizen van duizenden
kilometers zou je Gods genade niet
kunnen verdienen. Maar Hij gaf
daarvoor vrijwillig Zijn geliefde Zoon
in de vreselijke dood aan het kruis.
De liefde van God en Zijn verlossing
voor zondaars zoals jij en ik kunnen
we alleen maar gelovend en dankend
aannemen.”
Het werd licht in het hart van de oude
parelvisser.
“Nu begrijp ik het,” zei hij, keerde zich
om en liep peinzend weg.
Na een uur kwam hij terug en zei: “Ik

Het cadeau van
de parelvisser
Onbetaalbaar!

ruiken

Blijvende vrede
en redding

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

H

eb berouw over uw vele zonden, en roep God aan. Hij
zal er u uithelpen, en u zult Hem eren voor Zijn grote
genade, aan u bewezen!

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL - Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

(Hand. 3:19)

Het cadeau van de
parelvisser

l te geb

Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

ens moest de Heere Jezus treurig klagen over Jeruzalem: ‘Gijlieden hebt niet gewild’! En wie niet aan deze
oproep van God gehoorzaamt, die gaat verloren. O nee:
niet omdat hij geen kracht had (God had die kracht voldoende beschikbaar voor iedere mens!)! Maar omdat hij of
zij het zelf niet wilde; of omdat hij zich verschuilde achter
vermeend onvermogen of leerstellingen.
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respectvo

Naam: ………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..

E

Gij hebt niet
gewild!
Een boodschap
voor reformatorische
zondaars

Verkondig het
Evangelie van 					
Gods genade!

rect en

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

‘Bekeert u,
opdat uw zonden mogen
uitgewist worden’

od werkt in Zijn genade in het hart van iedere mens.
Maar de mens kan zich afsluiten voor Gods werk.
Ernstig genoeg deden zondaars daardoor Gods raadsbesluit vroeger al teniet als het ging om henzelf (zie Lukas
7:30).

Doelgericht leven
Hartelijk bedankt!
Grote blijdschap
Ik zou niet anders willen
Wat komt er hierna?
Virus-alarm!
Vrede op aarde?!
Voor u!
De wereld staat in brand
Als dát geen liefde is
Geluk hebben?!
Wat zoekt u?!
Levensverzekering
Dit moet u weten!
Broodnodig
Echte re-creatie
Echte vrede vinden
Een nieuw leven
Nog maar 30 seconden te leven...
Over 100 jaar
Een ogenblik a.u.b.
Vrede in deze wereld
Carnaval - het feest barst los!
Omkeren - Ga terug!
Een tweede leven
We hebben al heel wat goeds
Als u woorden tekort komt
Weg met de middenweg
Gevraagd: echte liefde
Net te laat
Gods vinger in het wereldgebeuren
Het reddende kruis
Op welk kompas vaart u?
Toch nog winnen (voetbal)
Ik zag het niet meer zitten
Self-service!
Is er hoop voor iemand als ik?!
Op zoek naar geld en geluk
Ronald: stoer, gezond, sportief
Welke eindbestemming?
Zekerheid over uw toekomst
Mijn naam is tijd
Mijn naam is angst
Mijn naam is geld
Eindelijk vakantie
Wat is zeker?
Welke richting?
Kom naar Mij toe!
Mis de boot niet!
Gods weegschaal - te licht bevonden?
Noodlot, toeval of waarschuwing
Kansloos? 'Ik ben de Weg'
Troost in moeite en verdriet
Een goede reis (in 8 talen)

kt verspr
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Ik wil meer lezen over Gods
genade aanbod.
Ik ken de Heere Jezus als mijn
Redder en wil graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Hoe is dat als je bidt? Als je spreekt met God?
Vraag je Hem alleen maar van alles, of zeg je
ook af en toe “Dank U wel”? Wat zijn er véél
dingen om voor te danken!
Iemand zei eens dat hij een hele lijst had met
dingen om voor te bidden. En dat is zeker een
goede zaak. Maar als we nu ook eens een lijst
zouden maken van alles waarvoor we kunnen
danken. Welke lijst is er dan langer?
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De Herder
zoekt z n
schaap
K ndertraktaat
over de Goede
Herder

2021-2024
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Reageren?

Het vragen om iets hoef je meestal niet te leren,
hé?

Geen andere
keus
Je hebt geen
alternatief!
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(Johannes 8:36)

Als we iets krijgen zeggen we......,
juist ja, dank u wel!
Het bedanken heeft te maken met
beleefdheid en opvoeding. Het is onfatsoenlijk
om niets te zeggen als je wat krijgt, toch?

€ 1,00
Blijvende vrede
en redding
Speciaal voor
kerst

s...
er een
Luist

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Garra

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Als dan de Zoon u
vrij maakt, zult u werkelijk
vrij zijn.

Dank u wel!

Het is iets dat je moet leren als je
jong bent, als je nog een kind bent:

€ 0,90
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Bestelcode: T145K

Voor de jonge lezer

Wat zeg je dan...?

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

bestelcode: T126

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op onze website.

Bestelcode: T146K

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

en toch weer kunnen zien...?

‘Dus de Heere Jezus is de Redder van
mijn massa? Zou ik ook door Hem
gered kunnen worden?’
‘Ja, als jij aan de Heere Jezus je zonden
vertelt, wil Hij jou redden. Hij woont nu

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan
huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.
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De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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Bestelcode T136

De uitgever verzoekt verspreiders deze flyer respectvol en correct te gebruiken.

rechts, staande regel:

BIJBEL

Plaats: ................................................................................

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl
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Naam: ................................................................................
Adres: .................................................................................

Tel: ......................................................................................
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Sinds die dag luisterde Garra graag
naar alles wat de zendeling hem over
de Heere Jezus vertelde. En het duurde
niet lang of hij begreep dat hij ook een
zondaar was, die een Redder nodig had.
Eenmaal had zijn massa hem gekocht
met zijn bloed, maar nu wist hij dat de
Heere Jezus Zijn bloed ook voor hem
had gegeven en hem had gekocht om
hem voor eeuwig te redden!

Garra, bevrijde slaaf
Wat je kunt
leren van een
bevrijde slaaf

aantal

elcode: T157
dW.nl; best
se editie: UhW

rt

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

o=i
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in de hemel en hoort ieder die tot Hem
bidt en in Hem gelooft’.
‘O, dat wil ik doen, want ik zou ook
graag bij Hem willen horen. O, dan wil
ik óók van Hem houden!’, riep Garra uit.
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‘De zonde is het kwaad dat je gedaan
hebt. Daardoor zijn alle mensen, ook jij,
in de macht van die vijand, de duivel;
net zoals jij in de macht van Libé was.
Niemand kan hem ontvluchten, want
hij is sterk en schiet zijn giftige pijlen
overal heen. Ik was vroeger ook in de
macht van de duivel.’
‘En wie heeft massa dan gered?’ vroeg
Garra.
‘Dat deed mijn Massa, de Heere Jezus.
Hij moest voor mij sterven aan het
kruis en daar de straf ondergaan die ik
verdiend had door al mijn zonden. De
Heere Jezus is de Zoon van God, Die uit
de hemel kwam, omdát Hij ons wilde
redden. Je weet dat mijn arm door de
pijl getroffen is en bloedde. Daardoor
ben jij gered. Zo heeft de Heere Jezus
Zijn bloed gegeven aan het kruis om
ons te redden. Hij heeft mij gered en
wil ook jouw Redder zijn’.

Bestelcode: T147
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[ ] Ik wil graag een gesprek met een Christen.

God zij dank, voor Zijn
onuitsprekelijke gave...

De
e
allergrootst
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Weet je wat zo mooi is? Je bent nooit te jong
of te oud om te leren. Bedank de Here God
vandaag maar eens heel bewust voor alles wat
Hij je geeft.
En vergeet nooit om Hem te danken voor de
grootste gave aan ons: Zijn eigen Zoon, de Heere
Jezus. Jij en ik hadden de dood verdiend omdat
we zoveel verkeerde dingen hebben gedaan.
God zond Zijn Zoon naar deze aarde om te
sterven in jouw en mijn plaats!

Mijn zoon, geef Mij uw hart! (Spr. 23:26)

Bestelcode T117. Graag correct en respectvol gebruiken.
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Kruis aan:
[ ] Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
[ ] Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
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Eschenburg.

Als ik
mijn
voor
God erke zonden
eerlijk
n,
er hele
maal maakt Hij
schoon
mij
van.

Ik ben op weg naar de hemel.
De duivel wil me met allerlei obstakels lastigvallen, maar de Heere
Jezus helpt me te overwinnen.

Kleuren vertellen jou iets
over God!
Hoe wordt je
zwarte hart wit?

www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Reageren?
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Voor vluchtelingen
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Mijn zonden
houden mij
ver van God.

Hebt u al vrede met God? Vraagt u zich af wat uw
levensdoel is? Doe als de herders, bewonder de Heere
Jezus vol aanbidding, dank Hem, want Hij is het waard!
Zijn verlossingswerk is zo groot! Verheerlijk God in uw
woorden en daden. Ga om met anderen die Zijn grootheid
zien, bezoek samenkomsten van gelovigen; blijf niet alleen
zitten, maar leef samen voor God en bemoedig elkaar in
het geloof.

(Psalm 36:10)

Voor de jonge lezer
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De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Hebt u geen blijdschap? Echte blijdschap kunnen
we alleen vinden in Christus, de Heere.
Zoekt u vrede? ‘Vrede op aarde’ door Jezus
Christus!
Er is maar één Redder: Jezus Christus; tóen werd
Hij geboren, daarna leefde Hij een heilig leven tot
Gods eer, en vervolgens stierf Hij voor uw en mijn
zonden aan het kruis van Golgotha. Uit liefde. Om
u en mij te redden van de eeuwige dood.

Want bij U is de fontein van het leven;
in Uw licht zien wij het licht

Je moet er oog voor krijgen...

r=d

s...

r een

Luiste

(Johannes 8:12)
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Door deze folder te lezen ga je ontdekken wat God
hierover zegt, want Hij woont in de hemel en Hij
alleen kan beslissen hoe je er komt.

od!

rhaal over de verschillende kleuren
en?
tussen de tekstblokjes en de kleur
rt.
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Ken jij de weg
naar de hemel?
Christus is de
Weg naar God!

Ken jij de weg
naar de hemel?
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Wat is de beste religie?
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Deze flyer wordt u aangeboden door:

God
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Wat is de beste
religie?
Geen religie,
maar Christus!

de hemel gaat altijd langs het kruis!
em te vinden!):

De Heere
Jezus zegt:
Ik ben de weg...
Niemand komt
tot de Vader
dan alleen
door Mij.

€ 0,80

Geef je hart
aan Mij!
God wil ons hart
hebben!

Lees de Bijbel, dan ontdek je meer!

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)

Naar Brockhaus

(de Bijbel, Johannes 3:16)

€ 0,70

Jezus Christus zei: Ik ben het licht van
de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins
in de duisternis wandelen, maar zal het
licht van het leven hebben

bestelcode: T139N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer uitsluitend wettig en respectvol te gebruiken.
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Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer l
ezen over dit thema? Of gratis
Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
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Hand met
wereldbol
(Johannes 3:16)
Kort en krachtig
over Gods liefde
voor jou
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Graag op een verantwoorde wijze verspreiden! De uitgever kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor verkeerde verspreiding.
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Bescherm je hart boven alles
wat te behoeden is,
want daaruit zijn de
uitingen van het leven
(Spreuken 4:23).

dat Hij zijnGeef
Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft,
God zegt:
je hart aan
Mij!
opdat een
ieder die in Hem gelooft,
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God heeft de wereld zó liefgehad,

De uitgever verzoekt verspreiders deze flyer respectvol en correct te gebruiken.

agen? Wil je meer lezen over dit thema?
udielectuur over de Kerk ontvangen?
gerust contact met ons op!

Achterkant:

‘Mijn zoon, geef Mij je hart, en laten je ogen behagen
scheppen in Mijn wegen!’ (Spr. 23:26). Wanneer ons hart
de Heere toebehoort, wanneer wij naar Hem luisteren,
dan kunnen we dagelijks ervaren: ‘Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor
ons de Schriften opende?’ (Lukas 24:32)

Gered
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r? Dat is Hij: Jezus Christus!
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‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’
(Matth. 5:8). Een rein hart is allereerst een gereinigd hart.
Zo’n hart kent de Heere Jezus en verheugt zich in Hem.
Zo’n gereinigd hart ‘roept de Heere aan’ met andere
ware gelovigen (2 Tim. 2:22). Zo’n hart onderwerpt zich
aan Hem in liefde en eerbied en houdt Zijn ‘geboden’ en
Zijn ‘Woord’ (Joh. 14:21, 23). Dat is alleen mogelijk in het
vertrouwen op Zijn genade.

ve

an Hem toevertrouwt,
werpt, die wordt
kig!
en die zo door Hem
de eerste dag van
omen om samen hun
Dat zullen we eeuwig in
ar we beginnen er al op
willen ook samen bidden
n Woord luisteren
0:7, Matth. 18:20).
ligie om misschien gered te worden.
. Graag zelfs!

Gered door een
aardbeving
Bij natuurrampen

Een zuiver hart

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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En dat wil Hij doen! Gods genade bewerkt nieuw leven
in een mensenhart dat met berouw tot Hem komt en
gelooft. Aan zo iemand geeft God een nieuw hart en
een nieuwe geest (Ez. 36:26; Jer. 24:7). Een hart dat
zichzelf veroordeelt wordt door God gereinigd, door
het geloof (Hand. 15:9). Het wordt gereinigd ‘door de
gehoorzaamheid aan de waarheid’ (1 Petr. 1:22), ‘door het
bloed van Jezus’ (Hebr. 10:19, 22). Wilt u gehoorzaam zijn
aan de waarheid en uw hart openen voor God? Het bloed
van Jezus Christus zal u reinigen van alle zonden!

Bestelcode T109

flyer wordt u aangeboden door:

Is jouw leven
ook zo’n warboel?
Laat God de
warboel oplossen!

aardbol

Bestelcode: T119.

vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
em gerust contact met ons op!
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Bestelling:

is mogelijk per email, fax of via de site, of door de betreffende vakken
op pag. 8 in te vullen en die pagina aan ons te retourneren

Prijzen:

- De aangegeven netto-prijs geldt per 10 stuks, tenzij anders aangegeven
- Bij bestellingen van dezelfde titel zijn de volgende kortingen van toepassing
voor particulieren, chr. gemeenten en boekhandels:
o Per 100 stuks: 10% korting
o Per 1.000 stuks: 20% korting
o Per 10.000 stuks: 30% korting
- Excl. verzendkosten
- Bij een evt. herdruk kunnen formaat en prijs veranderen
- geldt uitsluitend voor het aantal van éénzelfde soort flyer

Formaten:

A4 = ‘kopieerpapier’				
A6 = formaat briefkaart/ansichtkaart
A8 = ¼ briefkaart

A5 = ½ A4
A7 = halve briefkaart
DL = DIN large = ong. 10x21 cm

De volgende letters duiden traktaten aan die speciaal (maar niet uitsluitend!) geschikt zijn voor:
P = Paas-weekend
K = Kerst
ON = Oud & Nieuw
J = jeugd
B = basisschool-kinderen M = moslims
R = reformatorische Christenen				
(en andere religies)

Evangelie-Lectuur © stg. Uit het Woord der Waarheid
Voor meer info: zie onze website www.uhwdw.nl
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Ik ben
de Weg!

376018_Ik ben de Weg.indd 1

€ 1,00
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260
7120 AG Aalten / NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Ik ben het Licht
van de wereld

bestelcode: T129
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Nú is het nog genadetijd.
Nu nodigt Vaders Zoon
tot ’t eeuwig heerlijk Bruiloftsmaal,
Zijn overwinningsloon.
Hij maakt wie om genade smeekt
voor ’t eeuwig Feest gereed.
Wie door Zijn bloed gereinigd is,
geeft Hij het bruiloftskleed.
Naar N.C. Otgaar

Ik weet dat God een God van genade is die graag vergeeft. Hij is
volkomen in staat om onze beschadigde en gebroken levens te
herstellen en te genezen. Ik heb in
de Bijbel ontdekt dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.
Hij heeft onze plaats ingenomen
aan het kruis. Hij heeft Zijn bloed
vergoten als de volkomen betaling
die God eiste voor onze zonden.

..

..

gedachten van vrede en niet van kwaad,
om u toekomst en hoop te geven.
De Bijbel, zie Jeremia 29:11

maar ons leiden in het leven en ons
veilig aan het einddoel brengen.
Hebt u, heb jij vragen?

Wilt u meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!
Garantie: Wij zijn geen sekte en werven geen leden.

Deze flyer wordt u aangeboden door:
Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten
www.uhwdw.nl · www.debijbelvoorjou.nl
www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
© lay-out: Beröa-Verlag, www.beroea.ch

Geloof dus met uw hart dat deze
woorden uit de Bijbel waar zijn en
pas ze op uzelf toe. Denk alstublieft na over wat ik zeg. Ik smeek
u uit de grond van mijn hart om
nu, op dit moment, uw vertrouwen
te stellen op Christus! Schaam u er
niet voor! Wacht niet op een geschikter moment! Niemand heeft

God

vertrouwen

in het nieuwe
jaar?

€ 0,90

Welk verschil zal zichtbaar zijn?

Zodra u uw vertrouwen op Jezus
Christus stelt als Redder en Heere,
begint de Heilige Geest een levenslang werk van verandering in uw
leven (Rom. 12:1-2), zodat u uiteindelijk de werken en daden zult
doen die God behagen (Ef. 2:8-10;
Titus 2:14). Bij sommige mensen
zal dit werk misschien sneller
zichtbaar worden dan bij andere;
het kan ook gepaard gaan met mislukkingen en terugvallen.

Afsluitende opmerkingen

Ik schrijf dit alles niet om u alleen
maar een interessant verhaal te
vertellen. Ik wil u de goedheid van
God laten zien in het leven van een
man die eens een satans-aanbidder
en moordenaar was, zodat u beseft
dat Jezus Christus vergeving, hoop
en verandering kan brengen.

Maar hoe meer u uw aandacht gevestigd houdt op Christus, uw
Redder, hoe meer de Heilige Geest
u zal helpen om de overwinning te
behalen op zondige patronen in
uw leven (Rom. 6–8) en veranderd

Dank u wel voor het lezen van deze
boodschap. Moge God u zegenen.

David Berkowitz, maart 1999

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
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Het Woord
van God is de
Johannes 17:17

waarheid!

Tegen ieder die dit tegenspreekt, of het slechts
als een bekrompen privé-gedachte over de
Waarheid beschouwt, moet gezegd worden dat
God het stempel van echtheid en van Zijn welbehagen op deze Boodschap gedrukt heeft vanaf
de dagen van de apostel Paulus tot nu toe.

‘Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer,
maar Christus leeft in mij’
(Gal. 2:20).

‘Van mij zij het ver te roemen, dan alleen
in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor
mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld’
(Gal. 6:14).
Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

Deze folder wordt u aangeboden door: (ruimte voor stempel)

Of het nu precies in bovenstaande woorden is
uitgedrukt of niet, het was de inhoud van déze
prediking van het Woord van het kruis, die door
de eeuwen heen leven en kracht te voorschijn
bracht in de wereld. De predikers in de middeleeuwen, de hervormers, de dienstknechten
van God vanaf de tijd van de hervorming tot op
heden - allen legden zij er de volle nadruk op,
en de machtige werking van de Heilige Geest
in de krachtdadige bekering van zondaren getuigde van Gods goedkeuring.
Naar A.W. Tozer.

Mail ons gerust op:
vdbeek012@hetnet.nl

© Uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten, www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl

Het oude kruis
of het nieuwe kruis?

376398_uhwdw-Het oude kruis of het nieuwe kruis_folderA6wikkel6.indd 1

en jij dan…?

Kent u die God al die zo groot is in liefde? Erken
uw zonden eerlijk voor God en accepteer de enige
redding die Hij u biedt.
Geloof in de Heere Jezus, dan vergeeft die grote God
uw zonden en u bent voor eeuwig gered!

Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Of gratis Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Zonder
woorden
Uitleg van het
Evangelie aan
de hand van
kleuren
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Zin
in een
vredige
kerst?

€ 6,00

Voor altijd vrij!
D
Kort en krachtig
over vrijheid
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at is geen loze belofte. Om deze belofte te kunnen geven, moest

God Zijn Zoon opofferen. Hij moest Hem overgeven aan gewone

mensen die Hem mishandelden en levend aan een kruis spijkerden.

Daar stierf Hij in onze plaats. Jezus Christus was bereid dit grote offer te
brengen, omdat Hij wist dat Hij – en alleen Hij – ons daarmee van de
eeuwige verlorenheid kon redden. Het was Gods plan om de Heere

Jezus plaatsvervangend te straffen voor alle slechte gedachten, plannen
en daden van de mensen en voor hun onverschilligheid ten opzichte
van God.

God is niet bereid al het kwade maar stilletjes te tolereren. Hij laat niet
alles ongestraft doorgaan! Schuld wordt in ieder geval bestraft, want
het is bepaald dat alle mensen een keer sterven, en daarna…. komt

het oordeel! Lees het maar na in de Bijbel (Hebreeën 9:27). Voor hen
die in de Heer Jezus geloven, beschouwt God de straf als voltrokken.
God roept ons toe: ‘Geloof in de Heere Jezus en u zult behouden

Voor altijd vrij!

God is groot!

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.

Jezus Christus
leeft!

Zo’n God die groot is in liefde … veel mensen
kennen Hem niet. Wat is dat jammer! Maar wij
mogen u zeggen: God heeft de wereld zo liefgehad,
dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft (zo staat het in de Bijbel:
Johannes 3:16).

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

worden’ (Handelingen 16:31).

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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Deze folder wordt u aangeboden door:

W

ij raden je aan dat te geloven en het aanbod van God aan te
nemen! Hij heeft je gemaakt, Hij houdt van je, Hij wil je redden.

€ 0,70
354420_kaart Voor altijd vrij.indd 1
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Dat is het grootste wonder!
Naar een artikel van prof. dr. W. Gitt

God is groot!
Ja: niet in haat
maar in liefde!

Bestelcode T123

Jezus Christus
leeft! En jij dan
...?
Speciaal voor
Pasen

16-12-14 17:26

Verbazingwekkend
wonder:

de
blauwe
vinvis

Zin in een vredige kerst?
Ga naar de Vredevorst toe!

De blauwe
vinvis
Gods scheppingsmacht:
de blauwe
vinvis
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Voor vluchtelingen
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Voor God...
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bent u geen nummer!!
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NL-Farsi (Perzisch)
Voor vluchtelingen
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NEE

tegen:

egoïsme, racisme, terrorisme
haat, jaloersheid, corruptie
liegen, stelen, misbruik
en elke andere zonde…

JA

tegen:

God en Zijn Zoon
Gods zuivere liefde
elkaar helpen, troosten,
steunen…

€ 0,90
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Daar stond de olifant voor hem. Doead voelde de warme adem van het dier en
deed zijn ogen dicht. Maar wat was dat? De olifant betastte hem overal met zijn
slurf en legde toen de matten, waaronder de mannen geslapen hadden, zachtjes
over hem heen. Toen liep hij langzaam weg. Doead dacht al dat het gevaar
voorbij was, maar hoorde meteen dat de olifant stilstond en weer terug kwam.
Een plotselinge ruk en de matten werden opzij gegooid. Van onder tot boven
besnuffelde het grote beest de bevende jongen. Zou hij nu moeten sterven?
Nee, want opnieuw spreidde de olifant de matten over Doead uit en deed het nu
zo voorzichtig, als een moeder haar kind toedekt. Maar de arme jongen was zó
geschrokken, dat hij het bewustzijn verloor.
Toen hij bijkwam, was het al dag en zag hij de dode lichamen van zijn reisgenoten
liggen. Hij sprong op en liep weg, zo vlug als hij kon. Langs een smal pad kwam hij
na een paar uur in een vreemd dorpje. De bewoners konden niet geloven wat er
gebeurd was en overtuigden zich eerst van de waarheid van
zijn verhaal. Maar daarna kwam alles goed, want diezelfde
dag nog was Doead thuis. Toen hij vertelde, hoe God zijn
gebed verhoord had, huilden zijn ouders van blijdschap; ze
vergaten niet, de Heere te danken voor deze bewaring. De
vader begreep wel dat de jongen al zwaar genoeg gestraft
was door wat hij had meegemaakt.
Op de inwoners van het dorp maakte deze wonderlijke redding van Doead een
grote indruk. Nog nooit had iemand gehoord dat een woedende olifant een mens
die onder zijn poten lag, gespaard had. Ze moesten wel geloven, dat de God van
Doead en van zijn vader een heel machtige God was.
Aan ieder die luisteren wilde, vertelde Doead het verhaal van zijn redding en las
hun dan uit zijn bijbel de tekst voor: “Roep MIJ aan in de dag van benauwdheid en
Ik zal u er uithelpen”.
Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op website.
Deze flyer wordt u aangeboden door:

€ 0,90
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had verteld wat oom Hans hem geleerd
had. Zijn vader begreep dat Henry het
grote gevaar van de lawine had zien
aankomen en niet meer had kunnen
vluchten. Dat hij voelde, te moeten
sterven; en dat hij gedacht had aan de
Heere Jezus, Die zijn Vriend was, Die hem
ook nu niet zou verlaten. Toen had Henry
gedacht: ‘MIJN’. Hij had zijn vierde vinger
gegrepen en vastgehouden... Zo hadden
ze hem gevonden.

de sneeuw gegraven. Wat een spanning!
Zouden ze hem vinden? Zou hij nog
leven? Eindelijk vonden ze hem. Hij lag
onder de sneeuw. Koud. Dood. Wat erg!
Wat een verdriet voor zijn ouders!
Maar kijk die hand eens! Die houdt de
ene vinger van zijn andere hand vast
omklemd, de vierde vinger.
De vader van Henry begreep het. Hij
begreep direct alles. Want Henry
had aan zijn ouders verteld dat hij zich
bekeerd had en dat de Heere Jezus zijn
Heiland, maar ook zijn Herder was. Hij

Henry wist het zeker: Hij is mijn Herder.
En zijn ouders wisten ook zeker: Henry
is wel gestorven, maar al moeten we zijn
lichaam begraven, hij zelf is bij de Heere
Jezus in de hemel.
Ze hadden een groot verdriet om hun
lieve jongen, die gestorven was. Maar dit
was hun grote troost: Eens zal ook zijn
lichaam opstaan, wanneer de Heiland
terug komt.
Wil jij goed aan de vierde vinger denken?
Kun jij óók zeggen:
De Heere is MIJN Herder?

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons gerust.
Deze flyer wordt u aangeboden door:
ruimte voor sticker

€ 0,80

Voor God bent
u geen nummer
Hij kent u
hoogst persoonlijk!

Voor God... n
bent u géé
nummer!!

€ 0,90
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Evangelie-Lektuur

Wij zijn geen diplomaten, maar
profeten; onze boodschap is geen
compromis, maar een ultimatum!

God biedt inderdaad leven aan, maar geen verbeterd oud leven. Wat Hij aanbiedt is leven uit
de dood. Dat leven bevindt zich aan de andere
kant van het kruis. Wie het bezitten wil, moet
onder de galg door. Hij moet zichzelf als zondaar verwerpen en ‘ja!’ zeggen tegen Gods
rechtvaardige oordeel over hem. Wat betekent
dit voor de veroordeelde mens persoonlijk, die
graag leven wil vinden in de Heer Jezus Christus? Hoe kan deze waarheid in het praktische
leven verwerkelijkt worden? Heel eenvoudig
op deze manier: hij moet zich bekeren tot God
en geloven in de Heer Jezus Christus, nadat hij
zijn eigen faillissement heeft verklaard, heeft
erkend dat hij bankroet is. Niets mag verborgen gehouden, niets verdedigd, niets veront-

schuldigd worden. Met God kan men niet onderhandelen; het gaat er alleen maar om dat
we onze nek buigen voor de slag van de Goddelijke veroordeling. Wie dat gedaan heeft,
mag vol vertrouwen tot de opgestane Verlosser
opzien, en van Hém ontvangt zo iemand leven
en wedergeboorte, reiniging en kracht. Het
kruis, dat aan het aardse leven van de Heer Jezus een einde maakte, betekent ook de dood
voor de zondaar; de kracht die Christus uit de
doden deed opstaan, verheft hem tot een
nieuw leven met Christus.

Het oude kruis
of het nieuwe
kruis? Christen,
staan je emoties
boven Gods
Woord?
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l je meer weten over de Heere Jezus, de Enige die je
ergeven en redden? Schrijf, bel of mail ons gerust!

ord der Waarheid | Postbus 260 | 7120 AG Aalten (NL)
| info@uhwdw.nl | www.uhwdw.nl
ww.debijbelvoorjou.nl

achter aan het kruis als totaal geoordeeld en
gestorven.
Laten wij, als we de blijde boodschap van het
Evangelie doorgeven, er voor oppassen dat we
ons zouden gaan beschouwen als ambassadeurs die vriendschappelijke betrekkingen
moeten aanknopen tussen Christus en de wereld. We mogen ons niet verbeelden gezanten
te zijn die de opdracht hebben om Christus aan
te prijzen aan het zakenleven, de pers, de
sportwereld of de moderne opvoeding.

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder correct en respectvol te gebruiken.

Bijbelteksten nog eens. Schrijf op wat
s je je zonden voor God erkent:

Ontdek
de WaaRHeid!
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nier ga je in Hem geloven!
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Spreek er dan eenvoudig over met
God. Hij kent je hart. Vertel Hem
alles wat je verkeerd hebt gedaan en
dat het je spijt. Dan zal Hij je zonden
vergeven en een kind van God van je
maken!
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erdrietig omdat je begrijpt hoe erg je
d hebt? Ben je diep geraakt omdat de
in jouw plaats wilde sterven aan het
echt gered worden uit je verloren en
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Nee tegen de
zonde, ja tegen
God
Kies tegen de
zonde, kies voor
God!
Avontuur met
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olifant
Een spannend
verhaal

De lawine
Hij vond redding
voor hij stierf…

Hoe een crimineel vrede vond
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God heeft je gemaakt, Hij wacht op je met open armen. Want Hij wil je gelukkig maken, alle vuil uit je
leven verwijderen en je totale vergeving en een heel
nieuw leven geven. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. De Heere Jezus stierf hier in jouw
en mijn plaats. Het enige wat je moet doen: voor God
erkennen dat je door je zonden verloren bent en
Christus als Redder wilt accepteren. Doe dat. Het is
nog niet te laat!
Denk aan je Schepper nu je nog jong bent, voor er
slechte tijden kunnen komen! Lees het maar na in de
Bijbel, Spreuken 12:1.

U
U
GOD

vandaag

Deze flyer wordt u aangebonden door:
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You can get a part of the Bible (St. John’s Gospel) in your own
language, free of charge, via the accompanying address.
Vous pouvez recevoir gratuitement une partie de la Bible (l’évangile selon
Jean) dans votre propre langue. A cet effet, écrivez à l’adresse ci-jointe.
Sie können einen Teil der Bibel (das Evangelium nach Johannis) in der
eigenen Sprache umsonst bekommen über beigefügte Adresse.

1

Ustedes pueden recibir gratuito una parta de la Biblia (Evangelio de Juan)
en su lengua propia en la casa abaja.

4 pag.

Kutsal Kitap’ n bir bölümünü (Yohanna Incili) ekteki adresten ücretsiz
olarak kendi dilinizde temin edebilirsiniz.
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Hebt u, heb jij vragen?
Wilt u meer lezen over redding en geloofszekerheid
door Jezus Christus?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op
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Te laat? Laat het niet zover komen! Je eeuwige geluk
staat op het spel!
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Ontdek de
waarheid!
Er is maar één
weg naar God!
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Wilt u traktaten bestellen? Mail ons dan, bestel via onze website, of vul de bestellijst op de volgende pagina in, knip hem uit en stuur hem per post aan ons op.

T161
A5
4 pag.
R
€ 1,10

? /

J

niets!
Het is voor
de
en daarna mens bepaald dat hij
komt het oo
eens moet
rd
sterven,
gevonden
werd in he eel. Als iemand niet
t bo
geschreven
geworpen
in de vuur ek van het leven, we
zee.
rd hij

zwart

?

met

tego

!

binnenin

Gelove
puent: n
in
s
n
e
v
le
belijde
n!
Als wij on
vind hier

voo
wit
rbee
ld
l, Psalm

De Bijbe

51:4

(lees het na

in de Bijbel:

Hebr. 9:27,
Openb. 20:
Dezen zu
15
llen gaan
in de
eeuwige
straf ...

of

ze zonden
belijd
fde voor
nen], dan
.i. n
eerlijlikevoor
is Go trouwijstenZ[dij
w
en rechtva
te vergevend bde
o
ard
CGohdrierkstenu- s
G en ons te reinigenat Jezu
d alleigonomgesonrecze. zonden
s hierin: vaonrv
htigheid
n
is
o
n
e
(De
Bijbel: 1 Joh
maar de ns gest
. 1:9
voor orechtvaardigBijbel: Romeinen 5:8 )

eeuwige

Naam:

tel.:

Adres:

e-mail:

Postcode/woonplaats:

land:

UITGAVE: EVANGELIE-LECTUUR / ST. UIT HET WOORD DER WAARHEID

Postbus 260 | NL-7120 AG Aalten | Tel. 0543-471746 | Fax 0543-478533
E-mail: bestel@uhwdw.nl (voor bestellingen) info@uhwdw.nl (voor informatie en correspondentie) Website: www.uhwdw.nl
Kijk ook eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl !

levenlee. (Des hetBijbna in de en in het
el - Matth

gt

)

je adres ten!
niet verge

. 25,46) in huis? U krij
Geen Bijbel vend
blij
gratis en vrij

al
on
tegoBijebdelbboek + info-materia
1x

(Evang elie

fwoord
graag het treeven
uhwdw.nl
aang
mail: info@ ronder T160
rland
lten, Nede
post: zie hie
7120 AG Aa
el.
stbus 260,
g van de Bijb
ectuur, Po
l, met veel uitle
ou.n
oorj
Evangelie-L
belv
www.debij
Kijk
Hebt u vragen?

website
eens op onze

LIEFDE

Halledobow
n ee

komen

n

Dan is de
niets ontb Heere je Herd
er, de
reken, zelfs
doods.
niet in het goede Herder,
En
en
dal van
einddoe zo zal Hij voor
schaduw zal je
je
l komen:
en des
bij Hem blijven zorgen,
tot
in de heer
lijkheid. we aan het

Kom, wa
nt alle
Het ver
lossings s is gereed!
werk is
volbrach
t!
Gods uitn
Kom! Laa odiging is aan
jou
t je me
t God ver gericht:
De bove
nstaa
zoenen
lijk in. Geen nde gedachten
!
zijn gegro
gevoelens,
ander

nd in
en. Lees
twijfe
22:17, Hand het eens na l, theologie of Gods Woord en
wanhoop
staan er
in o.a. Matth
. 16:31
enz. Tip:
duidekunnen
. 11:28
gebruik , Joh. 3:16,36,
daarin iets
1 Joh. 1:9, -29, Hand. 17:30
de SV!
ver2 Kor. 5:20-31, Open
21, Joh.
14:6 , Ps. b.
23

j e beunnti e k
ldi e fd!
Nu is gheet
g.

inputven
voor je le

Heb je
vrag
gratis een en? We sturen
je graa
brochure
voor je
toe: ‘Ank g
ziel’, die
inga
er
vragen
over zalig at op heel veel
zekerhei
heid en
d.
geloofsGod
heeft
zaligheid ons in
Zijn Woord
hebben en redding
de
hun
verlossingswer
zonden gewezen. weg naar
gelukkige
beleden Miljoenen eeuwige
k
kinderenvan de Heere en geloven mensen
van God.
Maar
Jezus.
in
niet iedereen
Nu zijn het
zeker
van zijn
ze
die tot
over
behoudenis.
hun redding
bekering
alles
is gekomen,
goed
gekweld: Velen worden
gedaan?
Heb ik
Heb ik
is
toch nogiets gedaan Waarom
bij de door twijfels
bekering
verloren wat God zondig
ben?
ik nog
wel
niet
Ben ik
gaan
wanneer vergeven zo vaak?
wel uitverkoren?
kan?
Van schepen
ik niet
trouw Zal ik
niet door
genoeg
worden
wij hebbeneen sterke ankers
neergelaten,
Dat anker een ankerwind weggedreven
zodat
zijn
nodig:
helpt
ons dat de beloften
het anker worden. ze
lessen
anker
van Gods
Ook
voor
uit te
leren. te bestuderen Woord. onze ziel.
Dit
en er
zekere, boekje
veilige

Uit het
PostbusWoord der
Waarheid
260
7120
AG Aalten,
Nederland

ʻIk, Ik be
ulieden n het Die
troost‘
de Hee , zegt
re.
Jesaja 51:1
2

ISBN

978-90-5907-481-1

9 789059

074811

van je

Een anker
voor
je ziel

Kun
eeuwige je zeker
zaligheidzijn
en redding?

&
Gerrid

Setzer

Hebt u
/ Heb jij
vragen?
thema?
Neem geru Wil je mee
st contact r lezen over
dit
met ons
u aange
boden
op!
door:
Werkgro
ep Evan
gelisatie
en Gelo
weg.t
Tel. 06-1
ofsopbo
4376728 wente@solcon.
uw
nl
/ 0546

Deze folde
r wordt

-750243

/ 06-54397

© uitgav
e: Evang
Postbus
elie-L
www.uhwd 260, 7120 AG ektuur
Aalten
w.nl / www.
debijbelvo (NL)
orjou.nl

670

ock

T156
A6
8 pag.
P
€ 1,10

nt: © AdobeSt

Bestelcode: T144K De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Deze flyer wordt u aangeboden door:

w

Wat het kru s
ons verte t (Pasen) Waarom
Pasen? Spec a e
Paas-ed tie van
T155

en achterka

Hij heeft me tegengehouden op een
pad dat leidde naar de eeuwige
verdoemenis in de poel van vuur,
en me gebracht tot de heerlijke zekerheid van eeuwig leven in de
hemel. God heeft op wonderbaarlijke wijze de ‘Zoon van Sam’
veranderd in de ‘Zoon van Hoop’.
Hij wil vandaag diezelfde soort
verandering bewerken in uw hart
en leven!
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n voorkant

de belofte gekregen dat hij morgen
nog leeft.
Wacht niet tot uw sterfbed, want
misschien krijgt u dat niet! ‘Zie, nu
is het de welaangename tijd, zie,
nu is het de dag van de behoudenis’ (2 Kor. 6:2).

Zoon van hoop

Zoon van hoop
Treffend bekeringsverhaal van
een crimineel

n. I foto bovenaa

Hebt u uw naam ingevuld in dit
vers? Wanneer we de Heere Jezus
Christus en Zijn werk aan het kruis
afwijzen, wijzen we daarmee Gods
volmaakte en enige geschenk van
redding en eeuwig leven af.

Dit is uw kans

Vriend, dit is uw kans om de dingen in orde te maken met God. De
Bijbel zegt dat, als u met uw mond
Jezus als Heere zult belijden en
met uw hart geloven dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, u
behouden zult worden. Want met
het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men
tot behoudenis’ (Rom. 10:9,10).

God vertrouwen in het
nieuwe jaar?
Eenvoudig, korte
nadenker voor
oud & nieuw

Ik ken immers de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere:

Durft u het aan om ook in
het nieuwe jaar deze liefdevolle God te vertrouwen ondanks alle moeiten, zorgen en
mooie dingen die voor ons liggen? Hij zal ons niet teleurstellen,

Wanneer wij het punt bereikt hebben dat we beseffen verloren,
schuldige en verdorven zondaars
te zijn, zullen we de Verlosser willen aanvaarden die God gegeven
heeft. Wie is deze Verlosser? Hij is
de Heere Jezus Christus, die de
Schepper van het heelal is en de
eeuwige Zoon van God, en die als
Mens in deze wereld gekomen is.
Als de volmaakte, zondeloze Mens
leed en stierf Hij aan het kruis
voor onze zonden (1 Kor. 15:3; 1
Petr. 2:24; 3:18). Daarna werd Hij
begraven en op de derde dag
stond Hij zegevierend op uit het
graf, want de dood kon Hem niet
tegenhouden. Als u beseft dat u
verloren bent en een Redder nodig

En het allerbeste is wel dat u de
verzekering hebt van het eeuwige
leven met Christus in de hemel
(Joh. 3:16; 1 Thess. 4:15-17).
Dan zal uw groei in heiligheid en
morele gelijkenis met Christus volkomen zijn: ‘Wij weten dat als Hij
geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen
Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2).

Ik zat in het occulte en werd
verteerd. Ik werd een wrede
moordenaar en vergooide niet
alleen mijn eigen leven, maar
verwoestte ook de levens van
anderen. Nu heb ik ontdekt dat
Christus mijn antwoord en mijn
hoop is. Hij heeft de ketenen van
de zonde, koppigheid en depressie,
waarin ik gevangenzat, verbroken.
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Een van mijn lievelingsgedeelten
uit de Bijbel is Romeinen 10:13.
Daar staat: ‘Ieder die de naam van
de Heere zal aanroepen, zal behouden worden’.
Hieruit blijkt duidelijk dat God
geen lievelingetjes heeft, maar ieder aanneemt die tot Hem roept.

‘Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’
(Jes. 53:5).

te worden naar het morele beeld
van Christus (Rom. 8:29; 2 Kor.
3:18).

respectvo

Er is ook hoop voor u

Dan is Hij Rechter en u knielt
gedwongen voor Hem neer,
maar zalig wie het nu reeds doet
en Hem aanvaardt als Heer.
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Heere Jezus Christus, Die voor uw
zonden gestorven is.

correct en

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

Verlossing is voor iedereen;
verzoening door Zijn bloed.
Bedenk toch, mens, dat u ook eens
de Zoon van God ontmoet.

hebt, stel dan uw volledige, onverdeelde geloof en vertrouwen op de

de hem
el
te

?

deze flyer

Psalm 119:105

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.

Ik heb gewerkt als secretaris van
de gevangenispastor en heb ook
een bediening in het schrijven van
brieven. Daarnaast heeft de Heere
wegen voor me geopend om miljoenen mensen te bereiken via
digitale programma’s. Ik heb mogen vertellen wat Hij gedaan heeft
in mijn leven, en ook anderen mogen waarschuwen tegen de
gevaren van betrokkenheid bij het
occulte.

De Bijbel zegt: ‘Want allen hebben
gezondigd en komen te kort aan
de heerlijkheid van God’ (Rom.
3:23).
En: ‘Want het loon van de zonde is
de dood; maar de genadegave van
God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere’ (Rom. 6:23).
Deze gedeelten maken duidelijk
dat iedereen gezondigd heeft.
Sommigen, zoals ik, zijn grotere
zondaars dan anderen, maar allen
hebben gezondigd. Daarom moeten wij allemaal onze zonden aan
God belijden, en erkennen dat wij
Gods oordeel voor de eeuwigheid
verdiend hebben, en beseffen dat
wij verloren zijn!

Wat m
oet ik
doen o
m in

verzoekt iedereen

b=p

Kruis aan:

voor hen bidden. Ik krijg de gelegenheid om hun veel Christelijke
liefde en medeleven te betonen.

Je leeft maar
één keer!

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
die heeft het leven niet
(1 Johannes 5:12).

Hij, Die geduldig leed en stierf
en riep: ‘Het is volbracht!’
Is Hij het Godd’lijk Offerlam
ook voor uw schuld geslacht?

Je leeft maar
één keer!
Nú met God
in het reine
komen!

NU OF NOOIT!

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult behouden worden
(Handelingen 16:31).
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Reageren?

Drie kruisen op Golgotha
‘k Stond in de geest op Golgotha
en zag drie kruisen staan.
Eén kruis dat was voor mij bestemd,
Maar Hij, Hij hing daaraan.

Hand. 16:31)
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Ik ben het Licht
van de wereld
Blijf niet in het
donker, kom
naar Gods Licht!

€ 1,10
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15-12-14 14:06

Jezus Christus zegt: Ik ben het licht
van de wereld; wie Mij volgt, zal
geenszins in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben
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+d

r
Luiste

Postkarte_kerst_NL_A6_T137.indd
Postkarte_kerst_NL_A6_T101.indd 1

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Serie

(1 Johannes 1:5)

€ 0,80

Deze flyer wordt u aangeboden door:

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL
info@uhwdw.nl
Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl en www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl

Noël. Weihnachten. Felice navidad.

Een overzicht van verkrijgbare flyers en kaarten
Wat m
oet ik
doen o
m in

e n i n ste r v

e n?

bellen
de alarm en
el
k
n
ri
us.
een vir
puter.
m
o
c
je
op
nog:
of erger nen.
se
in je her en steeds
word
virussen bestrijden...
te
er
ig
last

deze
oekt iedereen
uitgever verz te gebruiken.
ect
: T006N. De
Bestelcode nd respectvol en corr
flyer uitsluite

Jezus Christus zegt:

God is licht en in Hem is in het
geheel geen duisternis

Rebus

Waarom kerst?

1

de T16

Op zoek naar
écht geluk?
Dan moet je
terug naar God!
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Voor de jonge lezer
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Is uw plek

GAURIAMMA
VINDT
EEN SCHAT

bruiken.

De allergrootste liefde
… is wat Gods
hart voor jou
vult

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan huisaan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

De Schrift zegt ons: zij die geloven
“hebben de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de misdaden,
naar de rijkdom van Zijn genade...”
Efeze 1 : 7, 2 : 4 e.v.
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Psalm 121:2

Ben jij geestelijk rijk en gelukkig?
Wat is het geweldig op weg te zijn naar
de hemel! En dan de almachtige God als
Vader te hebben, Die altijd voor ons zorgt!

Wat het kru s
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Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten/NL
Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

Gauriamma
vindt een schat
Een prinses
vindt iets veel
mooiers dan
goud!

ze flyer

-d

Dan ben je rijk.
Wie Christus als persoonlijke Heiland en
Verlosser heeft, die is rijk.
Of is dat juist wat jou ontbreekt? Ben jij
een christen die altijd maar tobt, altijd
onzeker is?
En toch dien je Hem, en niet zomaar met
de mond, bedoel ik.
Je wilt een oprecht christen zijn; je gelooft
in God, de Schepper, die alle vogels voedt,
en in Jezus Christus, die stierf aan het
kruis voor zondaars.
Je dient Hem, die zondaars liefheeft,
eert Hem, en ... bent toch arm? Waar
zit dan de fout? Niet bij God. Niet bij
Christus. Maar daarin dat je niet leeft uit
de rijkdom die Hij schenken wil. Danken
voor Zijn verzoeningswerk, dat maakt blij.

ereen de

1e l = h

“BRILJANTEN HERMIE!”

Hermann was een bedelaar in müncHen.
Hij had iets heel aparts en daaraan had
hij zijn bijnaam te danken. Hij droeg
namelijk aan bijna elke vinger een ring.
Weet u wel, van die “voordeelshopringen” met grote stenen. Zijn kameraden
noemden hem daarom “Briljanten
Hermie”. Maar hun spot deerde hem
niet. Op een dag stierf hij. En wat bleek?
Dat alle stenen èchte briljanten waren!
Hermann had de kameraden allemaal
beet genomen. Arme Hermie...! Hij was
schatrijk, en leefde zo arm!
Toch zijn er veel christenen die eigenlijk
ook zo leven!
Misschien jij ook?
Och, ik bedoel niet iemand die zich
materieel armer voordoet dan hij is, nee,
ik bedoel in geestelijk opzicht.

zoekt ied

❑ Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
❑ Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil graag
geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
❑ Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Waarom kerst?
Kort en krachtig:
wat houdt kerst
in?

fotolia.de

Reageren?

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:
Naam: ………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………………
Tel:
………………………………………………………………

-n
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VdHS/foto‘s:

(Lukas 14:22 en 23)
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Jouw plek in
de hemel is
nog vrij
God wacht op
jou!

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

3 Eschenburg

Nog is er plaats.… Dwing ze binnen
te komen, want mijn huis moet vol
worden.
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(Johannes 14:2)
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‘Gij hebt
niet gewild’?!

Dit verhaal is waar gebeurd.
Is dit geen treffende illustratie van Gods
liefdevolle aanbod? Wil je niet vandaag
nog tot Hem gaan, je zonden voor Hem
erkennen en Zijn kind worden?
Er is niets heerlijkers!

U t echte efde
Moederk p
beschermt haar
ku kens

der Heilig
Verbreitung

De Heere Jezus zegt: gelooft in God,
gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn
Vader zijn vele woningen.

www.debijbelvoorjou.nl

-b

Het échte kerstverhaal

© uitgave: Evangelie-Lektuur
Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)
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Deze folder wordt u aangeboden door:

wacht niet langer, maar ik wil nu, zoals
ik ben, bij God komen. Ik kan niets
verdienen, want ik sta bij Hem in de
schuld.
Als een verloren mens wil ik die
onbegrijpelijke liefde van God
aannemen en Hem en Zijn Zoon Jezus
Christus daarvoor danken.”
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(2 Korinthe 9:15)

et wordt tijd dat we onze excuses laten varen. Dat we
alle menselijke theorieën veroordelen en laten voor
wat het is. Het is dringend tijd eenvoudig te willen gehoorzamen aan de gebiedende oproep van onze Schepper-God.

H

van Zijn eniggeboren Zoon om de
toegang tot de hemel vrij te maken.
Door pelgrimsreizen van duizenden
kilometers zou je Gods genade niet
kunnen verdienen. Maar Hij gaf
daarvoor vrijwillig Zijn geliefde Zoon
in de vreselijke dood aan het kruis.
De liefde van God en Zijn verlossing
voor zondaars zoals jij en ik kunnen
we alleen maar gelovend en dankend
aannemen.”
Het werd licht in het hart van de oude
parelvisser.
“Nu begrijp ik het,” zei hij, keerde zich
om en liep peinzend weg.
Na een uur kwam hij terug en zei: “Ik

Het cadeau van
de parelvisser
Onbetaalbaar!

ruiken

Blijvende vrede
en redding

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke geloofsgemeenschap,
groepering of sekte en kan huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette en verantwoorde
wijze te verspreiden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

H

eb berouw over uw vele zonden, en roep God aan. Hij
zal er u uithelpen, en u zult Hem eren voor Zijn grote
genade, aan u bewezen!

………………………………………………………………………..

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:

Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL - Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl

(Hand. 3:19)

Het cadeau van de
parelvisser

l te geb

Plaats: ………………………………………………………………………..
Tel.:

ens moest de Heere Jezus treurig klagen over Jeruzalem: ‘Gijlieden hebt niet gewild’! En wie niet aan deze
oproep van God gehoorzaamt, die gaat verloren. O nee:
niet omdat hij geen kracht had (God had die kracht voldoende beschikbaar voor iedere mens!)! Maar omdat hij of
zij het zelf niet wilde; of omdat hij zich verschuilde achter
vermeend onvermogen of leerstellingen.
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respectvo

Naam: ………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..

E

Gij hebt niet
gewild!
Een boodschap
voor reformatorische
zondaars

Verkondig het
Evangelie van
Gods genade!

rect en

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

‘Bekeert u,
opdat uw zonden mogen
uitgewist worden’

od werkt in Zijn genade in het hart van iedere mens.
Maar de mens kan zich afsluiten voor Gods werk.
Ernstig genoeg deden zondaars daardoor Gods raadsbesluit vroeger al teniet als het ging om henzelf (zie Lukas
7:30).

Doelgericht leven
Hartelijk bedankt!
Grote blijdschap
Ik zou niet anders willen
Wat komt er hierna?
Virus-alarm!
Vrede op aarde?!
Voor u!
De wereld staat in brand
Als dát geen liefde is
Geluk hebben?!
Wat zoekt u?!
Levensverzekering
Dit moet u weten!
Broodnodig
Echte re-creatie
Echte vrede vinden
Een nieuw leven
Nog maar 30 seconden te leven...
Over 100 jaar
Een ogenblik a.u.b.
Vrede in deze wereld
Carnaval - het feest barst los!
Omkeren - Ga terug!
Een tweede leven
We hebben al heel wat goeds
Als u woorden tekort komt
Weg met de middenweg
Gevraagd: echte liefde
Net te laat
Gods vinger in het wereldgebeuren
Het reddende kruis
Op welk kompas vaart u?
Toch nog winnen (voetbal)
Ik zag het niet meer zitten
Self-service!
Is er hoop voor iemand als ik?!
Op zoek naar geld en geluk
Ronald: stoer, gezond, sportief
Welke eindbestemming?
Zekerheid over uw toekomst
Mijn naam is tijd
Mijn naam is angst
Mijn naam is geld
Eindelijk vakantie
Wat is zeker?
Welke richting?
Kom naar Mij toe!
Mis de boot niet!
Gods weegschaal - te licht bevonden?
Noodlot, toeval of waarschuwing
Kansloos? 'Ik ben de Weg'
Troost in moeite en verdriet
Een goede reis (in 8 talen)

kt verspr
eiders dez
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Ik wil meer lezen over Gods
genade aanbod.
Ik ken de Heere Jezus als mijn
Redder en wil graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
Ik wil graag een gesprek met een Christen.
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Kruis aan:

Hoe is dat als je bidt? Als je spreekt met God?
Vraag je Hem alleen maar van alles, of zeg je
ook af en toe “Dank U wel”? Wat zijn er véél
dingen om voor te danken!
Iemand zei eens dat hij een hele lijst had met
dingen om voor te bidden. En dat is zeker een
goede zaak. Maar als we nu ook eens een lijst
zouden maken van alles waarvoor we kunnen
danken. Welke lijst is er dan langer?
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De Herder
zoekt z n
schaap
K ndertraktaat
over de Goede
Herder

2021-2024
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Reageren?

Het vragen om iets hoef je meestal niet te leren,
hé?

Geen andere
keus
Je hebt geen
alternatief!
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(Johannes 8:36)

Als we iets krijgen zeggen we......,
juist ja, dank u wel!
Het bedanken heeft te maken met
beleefdheid en opvoeding. Het is onfatsoenlijk
om niets te zeggen als je wat krijgt, toch?

€ 1,00
Blijvende vrede
en redding
Speciaal voor
kerst

s...
er een
Luist

Afbeeldingen: 123RF Stockfoto

Garra

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Als dan de Zoon u
vrij maakt, zult u werkelijk
vrij zijn.

Dank u wel!

Het is iets dat je moet leren als je
jong bent, als je nog een kind bent:

€ 0,90
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Voor de jonge lezer

Wat zeg je dan...?

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

bestelcode: T126

Wilt je meer gratis evangelielektuur lezen? Heb je vragen? Schrijf ons of kijk op onze website.

Bestelcode: T146K

www.wieJezusChristusheeftdieleeft.nl
www.debijbelvoorjou.nl

en toch weer kunnen zien...?

‘Dus de Heere Jezus is de Redder van
mijn massa? Zou ik ook door Hem
gered kunnen worden?’
‘Ja, als jij aan de Heere Jezus je zonden
vertelt, wil Hij jou redden. Hij woont nu

De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.

Deze folder is geen reclame voor een Christelijke
geloofsgemeenschap, groepering of sekte en kan
huis-aan-huis verspreid worden.
De uitgever verzoekt verspreiders deze folder op nette
en verantwoorde wijze te verspreiden, maar kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde verspreiding.
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rechts, staande regel:

BIJBEL

Plaats: ................................................................................

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelie-Lektuur, Postbus 260,
7120 AG Aalten / NL Tel. 0543 - 47 17 46
info@uhwdw.nl
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Naam: ................................................................................
Adres: .................................................................................
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Sinds die dag luisterde Garra graag
naar alles wat de zendeling hem over
de Heere Jezus vertelde. En het duurde
niet lang of hij begreep dat hij ook een
zondaar was, die een Redder nodig had.
Eenmaal had zijn massa hem gekocht
met zijn bloed, maar nu wist hij dat de
Heere Jezus Zijn bloed ook voor hem
had gegeven en hem had gekocht om
hem voor eeuwig te redden!

Garra, bevrijde slaaf
Wat je kunt
leren van een
bevrijde slaaf

aantal

elcode: T157
dW.nl; best
se editie: UhW

rt

Knip dit vak uit en vermeld uw naam en adres erop:

o=i
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in de hemel en hoort ieder die tot Hem
bidt en in Hem gelooft’.
‘O, dat wil ik doen, want ik zou ook
graag bij Hem willen horen. O, dan wil
ik óók van Hem houden!’, riep Garra uit.
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‘De zonde is het kwaad dat je gedaan
hebt. Daardoor zijn alle mensen, ook jij,
in de macht van die vijand, de duivel;
net zoals jij in de macht van Libé was.
Niemand kan hem ontvluchten, want
hij is sterk en schiet zijn giftige pijlen
overal heen. Ik was vroeger ook in de
macht van de duivel.’
‘En wie heeft massa dan gered?’ vroeg
Garra.
‘Dat deed mijn Massa, de Heere Jezus.
Hij moest voor mij sterven aan het
kruis en daar de straf ondergaan die ik
verdiend had door al mijn zonden. De
Heere Jezus is de Zoon van God, Die uit
de hemel kwam, omdát Hij ons wilde
redden. Je weet dat mijn arm door de
pijl getroffen is en bloedde. Daardoor
ben jij gered. Zo heeft de Heere Jezus
Zijn bloed gegeven aan het kruis om
ons te redden. Hij heeft mij gered en
wil ook jouw Redder zijn’.
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[ ] Ik wil graag een gesprek met een Christen.

God zij dank, voor Zijn
onuitsprekelijke gave...

De
e
allergrootst
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Weet je wat zo mooi is? Je bent nooit te jong
of te oud om te leren. Bedank de Here God
vandaag maar eens heel bewust voor alles wat
Hij je geeft.
En vergeet nooit om Hem te danken voor de
grootste gave aan ons: Zijn eigen Zoon, de Heere
Jezus. Jij en ik hadden de dood verdiend omdat
we zoveel verkeerde dingen hebben gedaan.
God zond Zijn Zoon naar deze aarde om te
sterven in jouw en mijn plaats!

Mijn zoon, geef Mij uw hart! (Spr. 23:26)

Bestelcode T117. Graag correct en respectvol gebruiken.
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Kruis aan:
[ ] Ik wil meer lezen over Gods genade aanbod.
[ ] Ik ken de Heere Jezus als mijn Redder en wil
graag geloofsopbouwende lectuur ontvangen.
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Als ik
mijn
voor
God erke zonden
eerlijk
n,
er hele
maal maakt Hij
schoon
mij
van.

Ik ben op weg naar de hemel.
De duivel wil me met allerlei obstakels lastigvallen, maar de Heere
Jezus helpt me te overwinnen.

Kleuren vertellen jou iets
over God!
Hoe wordt je
zwarte hart wit?

www.uhwdw.nl | www.debijbelvoorjou.nl
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Reageren?

Doel bereikt
NL-Tigrinya
(Eritrea)
Voor vluchtelingen
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© layout:
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.
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Mijn zonden
houden mij
ver van God.

Hebt u al vrede met God? Vraagt u zich af wat uw
levensdoel is? Doe als de herders, bewonder de Heere
Jezus vol aanbidding, dank Hem, want Hij is het waard!
Zijn verlossingswerk is zo groot! Verheerlijk God in uw
woorden en daden. Ga om met anderen die Zijn grootheid
zien, bezoek samenkomsten van gelovigen; blijf niet alleen
zitten, maar leef samen voor God en bemoedig elkaar in
het geloof.

(Psalm 36:10)

Voor de jonge lezer
Rebus

Blind en weer T126
kunnen zien
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De uitgever verzoekt gebruikers deze flyer respectvol te verspreiden, maar is niet aansprakelijk voor onverantwoord gebruik.
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Hebt u geen blijdschap? Echte blijdschap kunnen
we alleen vinden in Christus, de Heere.
Zoekt u vrede? ‘Vrede op aarde’ door Jezus
Christus!
Er is maar één Redder: Jezus Christus; tóen werd
Hij geboren, daarna leefde Hij een heilig leven tot
Gods eer, en vervolgens stierf Hij voor uw en mijn
zonden aan het kruis van Golgotha. Uit liefde. Om
u en mij te redden van de eeuwige dood.

Want bij U is de fontein van het leven;
in Uw licht zien wij het licht

Je moet er oog voor krijgen...

r=d

s...

r een

Luiste

(Johannes 8:12)
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Door deze folder te lezen ga je ontdekken wat God
hierover zegt, want Hij woont in de hemel en Hij
alleen kan beslissen hoe je er komt.

od!

rhaal over de verschillende kleuren
en?
tussen de tekstblokjes en de kleur
rt.
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Ken jij de weg
naar de hemel?
Christus is de
Weg naar God!

Ken jij de weg
naar de hemel?
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Wat is de beste religie?
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Deze flyer wordt u aangeboden door:

God

Joh . 14:6
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Wat is de beste
religie?
Geen religie,
maar Christus!

de hemel gaat altijd langs het kruis!
em te vinden!):

De Heere
Jezus zegt:
Ik ben de weg...
Niemand komt
tot de Vader
dan alleen
door Mij.

€ 0,80

Geef je hart
aan Mij!
God wil ons hart
hebben!

Lees de Bijbel, dan ontdek je meer!

© uitgave: Evangelie-Lektuur, Postbus 260, 7120 AG Aalten (NL)

Naar Brockhaus

(de Bijbel, Johannes 3:16)

€ 0,70

Jezus Christus zei: Ik ben het licht van
de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins
in de duisternis wandelen, maar zal het
licht van het leven hebben

bestelcode: T139N. De uitgever verzoekt iedereen deze flyer uitsluitend wettig en respectvol te gebruiken.
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Hebt u / Heb je vragen? Wil je meer l
ezen over dit thema? Of gratis
Bijbelstudielectuur ontvangen?
Neem gerust contact met ons op!
Deze flyer wordt u aangeboden door:

niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
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Hand met
wereldbol
(Johannes 3:16)
Kort en krachtig
over Gods liefde
voor jou
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Graag op een verantwoorde wijze verspreiden! De uitgever kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor verkeerde verspreiding.
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Bescherm je hart boven alles
wat te behoeden is,
want daaruit zijn de
uitingen van het leven
(Spreuken 4:23).

dat Hij zijnGeef
Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft,
God zegt:
je hart aan
Mij!
opdat een
ieder die in Hem gelooft,
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door een aardbeving
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God heeft de wereld zó liefgehad,

De uitgever verzoekt verspreiders deze flyer respectvol en correct te gebruiken.

agen? Wil je meer lezen over dit thema?
udielectuur over de Kerk ontvangen?
gerust contact met ons op!

Achterkant:

‘Mijn zoon, geef Mij je hart, en laten je ogen behagen
scheppen in Mijn wegen!’ (Spr. 23:26). Wanneer ons hart
de Heere toebehoort, wanneer wij naar Hem luisteren,
dan kunnen we dagelijks ervaren: ‘Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor
ons de Schriften opende?’ (Lukas 24:32)

Gered

rG

r? Dat is Hij: Jezus Christus!
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‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’
(Matth. 5:8). Een rein hart is allereerst een gereinigd hart.
Zo’n hart kent de Heere Jezus en verheugt zich in Hem.
Zo’n gereinigd hart ‘roept de Heere aan’ met andere
ware gelovigen (2 Tim. 2:22). Zo’n hart onderwerpt zich
aan Hem in liefde en eerbied en houdt Zijn ‘geboden’ en
Zijn ‘Woord’ (Joh. 14:21, 23). Dat is alleen mogelijk in het
vertrouwen op Zijn genade.

ve

an Hem toevertrouwt,
werpt, die wordt
kig!
en die zo door Hem
de eerste dag van
omen om samen hun
Dat zullen we eeuwig in
ar we beginnen er al op
willen ook samen bidden
n Woord luisteren
0:7, Matth. 18:20).
ligie om misschien gered te worden.
. Graag zelfs!

Gered door een
aardbeving
Bij natuurrampen

Een zuiver hart

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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En dat wil Hij doen! Gods genade bewerkt nieuw leven
in een mensenhart dat met berouw tot Hem komt en
gelooft. Aan zo iemand geeft God een nieuw hart en
een nieuwe geest (Ez. 36:26; Jer. 24:7). Een hart dat
zichzelf veroordeelt wordt door God gereinigd, door
het geloof (Hand. 15:9). Het wordt gereinigd ‘door de
gehoorzaamheid aan de waarheid’ (1 Petr. 1:22), ‘door het
bloed van Jezus’ (Hebr. 10:19, 22). Wilt u gehoorzaam zijn
aan de waarheid en uw hart openen voor God? Het bloed
van Jezus Christus zal u reinigen van alle zonden!
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flyer wordt u aangeboden door:

Is jouw leven
ook zo’n warboel?
Laat God de
warboel oplossen!

aardbol

Bestelcode: T119.

vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
em gerust contact met ons op!
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Bestelling:

is mogelijk per email, fax of via de site, of door de betreffende vakken
op pag. 8 in te vullen en die pagina aan ons te retourneren

Prijzen:

- De aangegeven netto-prijs geldt per 10 stuks, tenzij anders aangegeven
- Bij bestellingen van dezelfde titel zijn de volgende kortingen van toepassing
voor particulieren, chr. gemeenten en boekhandels:
o Per 100 stuks: 10% korting
o Per 1.000 stuks: 20% korting
o Per 10.000 stuks: 30% korting
- Excl. verzendkosten
- Bij een evt. herdruk kunnen formaat en prijs veranderen
- geldt uitsluitend voor het aantal van éénzelfde soort flyer

Formaten:

A4 = ‘kopieerpapier’
A6 = formaat briefkaart/ansichtkaart
A8 = ¼ briefkaart

A5 = ½ A4
A7 = halve briefkaart
DL = DIN large = ong. 10x21 cm

De volgende letters duiden traktaten aan die speciaal (maar niet uitsluitend!) geschikt zijn voor:
P = Paas-weekend
K = Kerst
ON = Oud & Nieuw
J = jeugd
B = basisschool-kinderen M = moslims
R = reformatorische Christenen
(en andere religies)

Evangelie-Lectuur © stg. Uit het Woord der Waarheid
Voor meer info: zie onze website www.uhwdw.nl

