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Het jy ‘n Nuwe Lewe – dink jy of weet jy dit? 
Tiener Bybelstudie Reeks 

Hierdie reeks studies hoef nie in volgorde bestudeer te word nie, dit volg nie op mekaar nie buiten vir die 
studies wat ‘n deel 1 en 2 het. Soek al die teksverse in jou Bybel op. Dis belangrik om die teksverse te lees 
om te sien wat in die Bybel staan aangaandie die onderwerp. Dit sal jou ook help om jou Bybel beter te 
leerken.  

Voordat ons kyk na ‘n nuwe lewe saam met Jesus, moet ons eers verstaan waarvan ons kom. 
 

Negatief:  Hoe het sonde ons verhouding met God beïnvloed? 
Jes. 59:1-2  Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; 
maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy 
aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.  
 
 
 
 
 
 
 
Positief:  Wat is bekering dan? 
Mat 3:2  “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe vind bekering plaas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dank die Here – 
Vir Sy vergifnis 
en vir ‘n nuwe 

lewe 
1 Pet. 1:3 

Glo in Jesus Christus 
 Joh. 3:16 / Joh. 3:36 

Neem Jesus aan 
 Joh. 1:12 / Open. 3:20 

Definisie van SONDE: 
Sonde is die oortreding van bekende wette van God of  

 
om die merk te mis. 

Definisie van SONDAAR: 
Mense wat sonde beoefen, hulle kan nie 

die koninkryk van God beërwe nie. 

Definisie van BEKERING: 
‘n Verandering van gedagte / A true change of 

heart towards God. 

Wanneer die sondaar besluit/ keuse maak 
om sy saak met die Here reg te maak, dan 

draai hy weg van sy sonde na Jesus toe. 

Bekering = Change 
 
 

Turn away from sin  Return to God 

Besef, erken en 
bely 

1 Joh. 1:9 
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Elkeen van ons kan weet dat jy ‘n nuwe lewe in Jesus het.  
Joh. 5:12-13 Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.  
Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die 
ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God. 
 
Van alle dinge waarvan ons seker moet wees, is die een ding – waar gaan jy heen na die dood… 
 

Illustrasie: To say “I hope I’m going to heaven” is like standing at the open door of a plane 25 000ft in 
the air, when asked: “Have you got your parachute on?” answering with “I hope so.”  You want to know 
so – and you can, simply by obeying the gospel. If you repent and place your faith in Jesus Christ, He will 
give you eternal life so that you can know. 
 

Hierdie studies is saamgestel deur Just Africa Mission NPC 
Kopiereg: Voel vry om hierdie studie af te laai en te gebruik of te versprei mits daar niks aan verander 
word nie en erkenning gegee word aan www.jam.org.za. 


