
Heb ik Jezus nodig??

Een eerlijke vraag.

Een helder antwoord
via zes korte vragen.

Ton
de

Ruiter



Korte inleiding

naar de eerste vraag.



Volgens de Bijbel verkondigde Jezus

iets bijzonders: goed nieuws!
(dat noemen we het evangelie brengen = evangeliseren)

Dit was wat hij zei:

‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van 

God is nabij!  Kom tot inkeer en hecht

geloof aan dit goede nieuws.’

Marcus 1:14,15



Mensen voelden aan dat Jezus iets had waar ze naar hunkerden.
Ze liepen achter Hem aan en merkten: Hij zoekt medewerkers.

Toen Hij een paar vissers bezig zag, riep Hij hen:

‘Kom, volg mij!
Ik zal van jullie vissers van mensen

maken’.

Ze voelden aan: Hij heeft iets!

Ze lieten alles achter en gingen achter hem aan.

Ook anderen werden geroepen en gingen met Hem meedoen.

Marcus 1:16-20



Vraag 1



1
Wat is het diepste verlangen

van álle mensen
en ook van jou?
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Wat is het diepste verlangen

van álle mensen
en ook van jou?

We verlangen allemaal
naar volmaakt geluk en blijvende vreugde:
naar een wereld zonder pijn en verdriet,

zonder onrecht, geruzie, geweld en oorlog,
zonder milieuproblemen en zorgen.

Iedereen verlangt in z’n hart
naar een ‘hemelse aarde’,

vol vrede en harmonie.



Mee eens ?



Probeer nu even mee te denken (ook als je niet gelooft).

God laat weten dat Hij op een gegeven moment zo’n mooie wereld zal
laten komen. Een volgeling van Jezus mocht er iets van zien en vertelt:

Ik zag
een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde. 

De eerste hemel
en de eerste aarde

waren voorbij.

Openbaringen 21:1,2



‘Ik hoorde een luide stem roepen:

Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als
hun God bij hen zijn. 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 
voorbij.

God zelf zei:
Alles maak ik nieuw! Schrijf het op, want wat hier
wordt gezegd is betrouwbaar en waar’.

Openbaring 21:3,4,5



God laat ons weten:

‘Zo zal het gaan. Ik ben de alfa (A) en de omega (Z), 
het begin en het einde.
Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met 
water dat leven geeft. 
Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn
God zijn en hij zal mijn kind zijn’.

Openbaringen 21:6,7



Vraag 2



2
Volgens de Bijbel komt er dus

zo’n hemelse wereld.

Ook Jezus belooft dat, namens God.

Maar de grote 2e vraag is nu: 

Welke mensen zal God daar toelaten?
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Er komt een hemelse wereld, maar:

Welke mensen zal God daar toelaten?

God laat alleen mensen binnen
die gegarandeerd voor eeuwig

100% liefdevol en betrouwbaar zijn.

Simpele reden:
Anders wordt de hemelse en eeuwige wereld

net zo’n puinhoop als nu op aarde is
(vol egoïsme, spanning, strijd en oorlog)

Lees hiervoor eventueel: Openbaring 21:8



Is het tot zover helder?



Vraag 3



3
Ben jij zo’n mens?

Ben jij voor 100% liefdevol en betrouwbaar?

Want dán alleen pas je bij God.

Dán alleen is er plaats voor jou in zijn nieuwe wereld



3
Ben jij zo’n mens (100%)?

Nee  (misschien voor 90%? Maar …)

Wees eerlijk:
ook jij bent zomaar wat egoïstisch
en liefdeloos in je doen of denken

(naar mensen en naar God).

Wie niet 100% betrouwbaar en liefdevol is,
is ongeschikt voor de hemelse aarde!



Wat is nu de volgende vraag?



Vraag 4
Niemand is 100% betrouwbaar en liefdevol!

Maar:

Kan ik dan ooit zover komen,
dat ik binnen mag in die hemelse wereld?

Hoe kunnen wij 100% (hemels) worden?



4
Heb jij een antwoord of oplossing?

(Hoe kan jij hemels 100% (hemels) worden
en zo geschikt voor Gods nieuwe wereld?)



4
Heb jij een oplossing?

(Verzin eventueel een goed werkende list)



Vraag 5



5
Heeft God een oplossing bedacht?

Ja.

Hoe dan?



5
Welke ‘escape’ of oplossing bedacht God?

Het antwoord is: Jezus!!

Hij stuurde zijn Zoon.
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De ‘escape’ of oplossing van God is:

God stuurde zijn Zoon.
Jezus kwam uit de hemel en werd mens – kerst.

Hij onderging ultieme testen - Goede Vrijdag
en leerde als mens 100% hemelse liefde en trouw.

God wekte Hem uit het graf op – Pasen –
en gaf Hem als mens alle macht – Hemelvaart.

Jezus wil nu in ons komen – Pinksteren –
om ons tot net zulke mensen te maken als Hij is.

Zo kan ook jij 100% trouw en liefdevol worden!



Wonderlijk hè?

Het leven van echte christenen
bewijst

dat dit zo werkt.

Hiervoor kwam Jezus!

Lees maar wat Hij zei vlak voordat Hij ging sterven in
Johannes 14:18-24.

Hier bad Jezus nadrukkelijk om!

zie zijn gebed in Johannes 17:20-23.



Vraag 6
Geen enkele godsdienst biedt

zo’n fantastisch goddelijk geschenk.

Dit is door God bedacht.
Dit noemt de Bijbel genade!

Nu de 6e vraag:

Hoe pak je dit hemelse aanbod aan ?
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Hoe pak je dit aanbod van God aan ?

Aanvaard Jezus als jouw Koning en Krachtbron.
Dan gaat Hij je 100% liefdevol en trouw maken.

Lees: Johannes 1:12.

Je komt in een voortgaand leerproces,
levenslang  – fascinerend – o.l.v. Jezus.

Als je je aan Koning Jezus overgeeft en Hem volgt,
schenkt God je tegelijk royaal vergeving

voor alles wat je ooit verkeerd deed.



Helder?



Wat God via Jezus aanbiedt vind je nergens.

Nieuw leven door de Levende!

Christenen ervaren al eeuwen:
Jezus geeft ons een nieuw leven,

rust, zekerheid, vrijheid, vrede, toekomst.
Hij maakt je tot iemand met 

geloof (= vertrouwen), hoop, liefde.

Je wordt nu al een burger van de hemel, 
terwijl je nog in dit tijdelijke aardse leven bent.



Wil jij dat nieuwe leven ook?

Wil jij ook familie van God worden?

Voor eeuwig?

Jezus biedt je de kans van je leven!.



Jezus zegt tegen iedereen
en dus ook tegen jou:

‘Kom naar mij - dan zal ik je rust geven.

Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht’

Matteüs 11:28-30



Meer weten??

Zoek contact met: Ton de Ruiter, 

Via telefoon:

026-7024015 

of via mail: 

tonderuiter@jezusinons.nl

of via contactpagina op website: 
www.Jezusinons.nl


