
Individuele Opname en Meningspeiling

Liewe Vriend/in,

Neem asseblief ‘n paar minute om hierdie opname te voltooi en dit terug te gee 
aan die persoon wat dit vir jou gegee het.

1. Het enigiemand al vir jou gesê dat God jou liefhet en dat Hy ‘n wonderlike plan 
vir jou lewe het?   Ja      Nee

2. As vandag jou laaste dag hier op aarde was, weet jy verseker, bo alle twyfel, dat 
jy Hemel toe sal gaan?    Ja     Nee

3. As jy “ja” op vraag #2 geantwoord het, is dit omdat jy ‘n goeie persoon is, of 
omdat jy gereeld kerk toe gaan?   Ja     Nee

4. Het jy al ooit gehoor dat die Bybel sê, “want almal het gesondig en dit ontbreek 
hulle  aan  die heerlikheid van God”. En “die loon van  die sonde is die dood,  
maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse  Here” 
en  “elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word”?   Ja    Nee

5. Het jy geweet dat jy ingesluit by “elkeen” is?   Ja    Nee

Hier is ‘n vinnige gebed vir jou: Here, seën elke persoon, wat hierdie vorm lees, met 
lang en gesonde lewens. Jesus, doen ‘n spoedige werk in hul hart en maak Uself 
‘n werklikheid aan hulle. As hulle nog nooit U naam aangeroep het nie, bid ek dat 
hulle dit nou sal doen.

As jy graag die gawe wat God vir jou het vandag wil ontvang, herhaal die volgen-
de hard-op met jou hele hart en mond:

Liewe Here Jesus, kom in my hart in. Vergeef my sonde. Maak my vry. Jesus, dankie 
dat U vir my gesterf het. Ek glo dat God U uit die dood opgewek het. Vul my met 
die Heilige Gees, die vrede van God, en die vreugde van die Here. Gee my ‘n 
passie om die verlorenes te bereik, ‘n honger vir die dinge van God, en ‘n heilige 
vrymoedigheid om die Evangelie van Jesus Christus te preek. Ek is gered. Ek is wed-
ergebore. Ek is vergewe en ek is nou oppad Hemel toe, want ek het Jesus in my 
hart. Dankie Jesus!

Toe jy Jesus gevra het om in jou hart te kom en om jou te vergewe, het Hy jou 
gehoor en so gedoen. Al jou sondes is nou vergewe. Onthou altyd om na God toe 
te hardloop en NIE weg van Hom af nie, want Hy het jou lief en het ‘n groot plan vir 
jou lewe. Dit is BAIE goeie nuus.

6.  Het jy die bogenoemde gebed gebid?   Ja     Nee

My naam: ____________________________________________________________________
My adres: _____________________________________________________________________
Stad: _________________________________________ Poskode:________________________
Telefoon: (       ) ___________________________________

Naam van persoon wat jou hierdie opname gegee het: ________________________

Dankie dat jy hierdie opname voltooi het.
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