
Net die noem van die naam veroorsaak vrees in
die hart. Namate die getalle steeds toeneem, is
die vraag wat by ons almal bly: "Sal ek volgende
wees?" Mense is gestrand op skepe, vliegtuie en
in die buiteland. Niemand het ooit gedink dat
hierdie soort ding sou gebeur nie. Ons kan die
virus opdoen en nie weet voordat dit te laat is
nie. Die woorde te laat bly in ons gedagtes
weerklink. “Waarom het ek dit nie gedoen of dat
nie gedoen om voor te berei nie?Waarom het ek
nie geluister nie?”

Ongelukkig kan ons nie die tyd terugdraai om
die dinge wat ons verkeerd gedoen het, te
verander nie. In werklikheid het ons net hierdie
oomblik om te besluit wat om te doen.



As ons die eerste persoon kon vind
wat hierdie gevreesde virus
opgedoen het, sou ons hulle kon
keer om dit na ander mense te

versprei. Maar die virus was alreeds in hulle!
Hulle het dit versprei sonder om dit eers te weet.
Die tyd om die infeksie te voorkom, was reeds
verby. Dit was te laat!

Dit laat my dink aan ŉ ander
gebeurtenis wat in die
geskiedenis plaasgevind het.
God het ŉ perfekte wêreld
geskep en die eersteman en vrou
in ŉ pragtige tuin gesit. Op

hierdie wonderlike plek was daar net een wet. In
die middel van die tuin was die Boom van die
Kennis van Goed en Kwaad. God het die man
beveel om nie van die boom te eet nie; indien hy
sou, sou hy sterf.

Ons weet egter wat gebeur het. Adam was
ongehoorsaam aan God, hy het van die boom
geëet en ŉ sondaar geword.



Die Bybel sê in Romeine
5:12: “Daarom, soos deur een
mens die sonde in die wêreld
ingekom het en deur die
sonde die dood, en so die

dood tot alle mense deurgedring het, omdat
almal gesondig het.” Sal u sterf van die
Coronavirus? Ons weet nie. Maar wanneer u
sterf, sal u in u sondes sterf en in ŉ plek van
vurige straf gewerp word – die Hel.

Die sondige natuur is van Adam na elkeen van
ons oorgedra. Ons is besmet met wat sal lei tot
ons ewige straf. Dink vir ŉ oomblik. Hoeveel
leuens het u in u lewe vertel? Het u na ŉ man of
vroumet wellus in u hart gekyk? Het u al ooit iets
gesteel? As u eerlik is, sal u op elke vraag “ja”
antwoord. Elke een van ons is sondaars wat voor
God se oordeel moet staan.

Is daar genoeg goedheid
in u lewe om in Sy
geregtigheid te

voldoen?



Die Bybel sê in Jesaja
64:6: En ons het almal
geword soos ŉ onreine,
en al ons geregtighede
soos ŉ besoedelde

kleed.” Onthou u die woorde: "Te laat?" Dit is te
laat vir ons! Ons is reeds “besmet” op die
oomblik toe ons in sonde ontvang is.Al die goeie
wat u dink u gedoen het, kan nie swaarder weeg
as die sonde wat in u hart is nie. Dit wil voorkom
asof daar geen hoop is nie. Maar daar is!

Die Bybel sê in Johannes
3:16: “Want so lief het
God die wêreld gehad,
dat Hy sy eniggebore
Seun gegee het, sodat
elkeen wat in Hom glo,
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe
kan hê.” God het sy Seun (die Seun van God)
gestuur om die straf van u sonde te dra. Jesus
Christus het dit gedoen toe Hy aan die kruis
gesterf het. Hy het jou dood aanvaar en is
begrawe.



Goeie Nuus! Jesus het nie in
die graf gebly nie! Hy het uit
die dood opgestaan vir ons
bewys dat Hy die Seun van God
is en dat Hy ons kan red. “Want
Christus het ook eenmaal vir die

sondes gely, Hy die Regverdige vir die
onregverdiges, om ons tot God te bring – Hy wat
wel gedood is na die vlees,maar lewend gemaak
deur die Gees.” – 1 Petrus 3:18. Sy bloed is aan
die kruis gestort en God het dit aanvaar as
betaling vir ons sonde. Die enigste ding wat ons
moet doen is om dit te aanvaar.

Die Bybel sê in Kolossense 1:13-14: “Hy wat ons
verlos het uit die mag van die duisternis en
oorgebring het in die koninkryk van die Seun van
sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy
bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.”

Wanneer u geroep word om voor God te staan,
beteken al u goeie dade niks. Is u gereed om u
tot God te wend en Sy voorsiening vir u te
aanvaar?



Ons lees in Openbaring
20:12: “En ek het die dode,
klein en groot, voor God
sien staan, en die boeke is
geopen; en ŉ ander boek,
die boek van die lewe, is
geopen. En die dode is

geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens
hulle werke.” Hoe kan die dooies staan? Dit is
omdat ons nie ophou lewe as ons sterf nie. As u
Jesus ken as u Heer en Verlosser, sal u by Hom in
die hemel wees. As u Jesus nie as u Heer en
Verlosser aangeneem het nie, sal u op hierdie
oordeel in die Hel wag. Let op dat u beoordeel
sal word volgens die dinge wat in die boeke
geskryf is - God ken elke sonde wat u gepleeg
het. Dan sal die Boek van die Lewe geopen word.

Ons lees in Openbaring
20:15: “En as dit bevind is
dat iemand nie opgeskryf
was in die boek van die
lewe nie, is hy in die poel
van vuur gewerp.”



Is dit die toekoms wat u wil hê? Die tyd is besig
om uit te loop en binnekort mag u dalk hierdie
woorde vir ewig sê: "Te laat!"

Ons hoop en bid dat daar
binnekort ŉ entstof vir die
Coronavirus gevind sal word.
Kan u u voorstel as die
persoon wat die entstof, wat

hul lewe kan red, verwerp? Tog is elke persoon
wat vergewing van sondes en verlossing deur
Jesus Christus verwerp, net soos die persoonwat
die entstof sou verwerp; slegs sal die verwerping
van Christus die besluit wees wat u vir ewig sal
berou.

As u God se geskenk van verlossing wil aanvaar,
is dit wat gedoen moet word. Onthou dat u
goeie werke, u kerklidmaatskap, u gesin, u
vakansiehuis, alles geen invloed op u
verhouding met God het nie.

Net Jesus Christus bied totale vergifnis
en verlossing.



God, ek weet dat ek ŉ sondaar is...

“want almal het gesondig en dit ontbreek hulle
aan die heerlikheid van God,” Romeine 3:23

En die straf van my sonde sal die ewige
poel van vuur wees.

“En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was
in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van
vuur gewerp.” Openbaring 20:15

Ek glo dat Jesus die Seun van God is en
dat Hy gesterf het om my sonde te
vergewe en uit die dood opgestaan .

“As jy met jou mond die Here Jesus bely en met
jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek
het, sal jy gered word;” (Romeine 10:9)

Ek draai van my sondige lewe af en draai
na U.

“Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep
Hom aan terwyl Hy naby is. Laat die goddelose
sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes;



en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy
hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy
vergeef menigvuldiglik.” Jesaja 55:6-7

Ek vra U om my sonde te vergewe en my te
red. My geloof en hoop is in Jesus
Christus en sy redding. Ek bid dit in Jesus
se naam.

“Want: Elkeen wat die Naam van die Here
aanroep, sal gered word.” Romeine 10:13

As u God se verlossing en vrede wil hê, bid dan
so:

God, ek weet dat ek ŉ sondaar
is en die straf van my sonde sal
die ewige plek van vuur wees.
Ek glo dat Jesus die Seun van
God is en dat Hy gesterf het om
my sonde te vergewe en uit die

dood opgestaan . Ek draai van my sondige
lewe af en draai na U. Ek vra U om my
sonde te vergewe en my te red. My geloof
en hoop is in die Here Jesus Christus en Sy
verlossing. Ek bid dit in Jesus Naam.



As u die besluit geneem het om Jesus Christus
as u Heer en Verlosser te vertrou, het u ŉ kind
van God geword enword u naam in die Boek van
die Lewe geskryf. Beteken dit dat u nie siek sal
word van die Coronavirus nie? Dit is in die hande
van God. Maar dit beteken tog dat wat ook al in
jou lewe gebeur,

jy is ŉ kind van God en Hy sal vir jou sorg.

Vertrou op Hom en laat Hom toe om u hart met
sy vrede te vul. God se Woord sê:

U sal ŉ standvastige gesindheid in volle vrede
bewaar, want hulle vertrou op U.

Jesaja 26:3

Moenie toelaat dat hierdie boodskap
geïgnoreer word nie! Berei u nou voor vir

ŉ ewigheid voordat dit te laat is!
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