1.

18. Een nieuwe wetenschappelijke
studie bewijst: Als je ouders
geen kinderen zouden hebben,
zou jij ze ook niet hebben.

Bewustzijn: die vervelende tijd
tussen twee dutjes.

2. Wees aardig voor uw kinderen.
Op een dag zoeken ze uw
verpleeghuis uit.

19. Ik begon met niets en het
meeste daarvan heb ik nog

3. Als konijnenpootjes geluk
brengen, wat is er dan met de
rest van het konijn gebeurd?
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Je zult maar een eendagsvlieg
zijn en je dag niet hebben.

20. Neusoperatie: dat kan, maar
het blijft een gok.

11. Als een schildpad geen schild heeft,
Is hij dan naakt, of dakloos?

Iedereen heeft een fotografisch
geheugen, sommigen missen
alleen het filmrolletje.

12. Wie het laatst lacht, denkt het
langzaamst.

Ik ben in vorm! Rond is toch
ook een vorm?

13. Zou een vlieg zonder vleugels een
loop genoemd worden?

Iedereen maakt me blij. De
meeste als ze komen, anderen
als ze weggaan.

14. Ik dacht altijd dat ik besluiteloos
was, maar nu twijfel ik.

Ik probeer eeuwig te leven. Tot
nu toe lukt dat.
Gek worden is erfelijk: Je
wordt het van je kinderen.

10. Wat is het rare van ouders?
Eerst leren ze je lopen en
praten Later zeggen ze je om
te zitten En je mond te houden.

15. Ik ben vorig jaar 5 kilo kwijtgeraakt,
Ik heb ze dit jaar teruggevonden.
16. Ze zeggen: aan alle goede dingen
komt een eind. Ik wil alleen maar
weten wanneer ze beginnen.
17. Toen ik mijn vrouw vroeg om de
stekker er uit te trekken als ik ooit in
een vegetatieve toestand zou
verkeren, trok ze de stekker uit de
T.V.

21. Een goed moment om je mond
dicht te houden is als je je in
dieper vaarwater begeeft.
22. Als je de eerste keer nooit
slaagt, probeer dan géén
parachutespringen.
23. Parachute te koop; Ik kan er
geen touw aan vast knopen.
24. Als er in een winkel staat;
“Klaar terwijl u wacht”. Waar
wacht ik dan op?
25. Ik liet mijn gedachten de vrije
loop, ze kwamen alleen niet
meer terug.
26. Wat is het verschil tussen Een
sterke kop koffie en een
slechte komiek? niets; ze
werken allebei op je zenuwen.
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OP EEN MEER SERIEUZE TOON…

2. DE VEROORDEELDE

3. DE PARACHUTESPRINGER

De volgende verhalen omvatten de
essentie van de boodschap in de Bijbel op
een frisse, nieuwe manier. Je bent
uitgenodigd om deze zelf te ervaren.

Een onschuldige man ging naar de rechter en gaf
zich vrijwillig op om geëxecuteerd te worden in de
plaats van een veroordeeld moordenaar. De rechter
stemde toe. De volgende dag zei de rechter tegen
de veroordeelde dat hij een keuze moest maken.

Parachutespringers laten hun geloof in
hun parachutes zien als ze uit het vliegtuig
springen.

1. DE AUTOMOBILIST
Een automobilist werd aangehouden. Hij
was een goede bestuurder en voor zover hij
wist had hij niets verkeerd gedaan.

“Een onschuldige man is geëxecuteerd in uw
plaats. Als u zijn betaling accepteert voor uw
misdaad, bent u vrij om te gaan. Wanneer u zijn
betaling niet accepteert, zult u geëxecuteerd worden
voor uw misdaad. Wat kiest u?”

De politie agent zei, ”Ik hield u aan omdat
u 60 km/uur reed door een woonerf. Er
waren tien waarschuwingsborden dat de
maximale snelheid 30 km/uur was en u heeft
ze allemaal genegeerd.”

Luister naar wat de Bijbel zegt: Jezus Christus, de
zoon van God, was zonder zonden, maar gaf
vrijwillig zijn leven om de straf te betalen voor uw
en mijn zonden. [Gods Oordeel over zonde is dood.]
Drie dagen later stond Hij op uit de dood.

Net
zoals
de
automobilist
tien
waarschuwingen kreeg, heeft God ons ook
tien waarschuwingen gegeven in de Bijbel.
We noemen die de “Tien Geboden”.
Heb je ooit een leugen verteld, iets
gestolen of Gods Naam als een scheldwoord
gebruikt?





God echter bewees zijn liefde jegens ons
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren,
voor ons gestorven is. Romeinen 5:8
de genade, die God schenkt, is het eeuwige
leven in Christus Jezus, onzen Here.
Romeinen 6:23b

Omdat Hij dit voor je deed, kan jij nu kiezen:

Als je zoals mij bent is het antwoord “ja”.
Luister naar wat de Bijbel zegt:

Want wie de gehele wet houdt, maar op
één punt struikelt, is schuldig geworden
aan alle [geboden]. Jacobus 2:10

Ontvangen: Je neemt Gods vergeving voor jouw
zonden aan en je bekeert je (= jouw zonden inzien
en je daarvan willen afwenden]. En je vertrouwen op
Jezus alleen stellen.
(Handelingen 20:21)

OF

God zegt dat we door het breken van één
gebod gezondigd hebben (schuldig zijn). En
aansprakelijk gehouden worden voor het
overtreden van alle geboden, inclusief
echtbreuk en moord.

Afwijzen: Je wijst Gods vergeving en het eeuwig
leven af door te blijven vertrouwen op iedereen en
alles behalve op Jezus, die je acceptabel maakt
voor God. Maar dan moet je dus ook zelf de straf
dragen voor het breken van Gods wet.





Gods oordeel over zonde is de dood.
(Verbanning naar de hel omdat Hij geen
zonde duldt in Zijn nabijheid)
Romeinen 6:23a

Als het verhaal hier zou eindigen is er
geen hoop voor ons…

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven;
doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het
leven niet zien, maar de toorn Gods’ blijft op
hem. Johannes 3:36

Iets over Jezus weten is niet hetzelfde als in Hem
geloven!

Volgelingen van Jezus laten hun geloof in
Hem zien als Gods’ Geest hun gedachten en
verlangens verandert.



Zo is dan wie in Christus is een nieuwe
schepping: Het oude is voorbij gegaan,
zie het nieuwe is gekomen!
2 Corinthiërs 5:17



God zegt: “Een nieuw hart zal Ik u geven
en een nieuwe geest in uw binnenste.”
Ezechiël 36:26

Net zoals naar een garage gaan je geen
monteur maakt, zal het naar een kerk gaan je
geen christen maken.
Als je Gods vergeving wilt ontvangen en
het geschenk van eeuwig leven, overweeg
dan een gebed zoals dit:
“Jezus, ik geloof dat u de straf voor mijn
zonden heeft betaald toen u stierf aan het
kruis en uit de doden bent opgestaan. Ik wil
mij bekeren van mijn zonden en mijn
vertrouwen op u stellen als mijn Heer. Ik ben
bereid u de rest van mijn leven te volgen.
Dank U voor het geschenk van eeuwig
leven, Amen.”



Al wie de Naam des Heren aanroept, zal
behouden worden. Romeinen 10:13

Het verlangen van echte volgelingen van
Jezus is:



Om de Here waardig te wandelen, Hem
in alles te behagen, in alle goed werk
vrucht te dragen en op te wassen in de
rechte kennis van God. Colossenzen 1:10
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1.

Consciousness: That annoying
time between naps.

2.

Be nice to your kids. Someday
they’ll choose your nursing
home.

20. A new scientific study has
revealed that if your parents
didn’t have children, neither
will you.
21. I started out with nothing and I
still have most of it.

3. Give me ambiguity or give me
something else.
4.

5.

Wear short sleeves. Support
your right to bare arms.
Everyone has a photographic
memory. Some are just out of
film.

6.

I let my mind wander but it
never came back.

7.

I used to eat a lot of natural
foods until I learned that most
people die of natural causes.

8.

A bachelor is a man who
believes in life, liberty, and the
happiness of pursuit.

9.

If a mime is arrested, does he
have the right to remain silent?

10. I intend to live forever. So far
so good.
11. Insanity is hereditary. You get
it from your children.

22. If a parsley farmer is sued, can
they garnish his wages?
12. If a turtle doesn’t have a shell, is it
naked or homeless?
13. If it weren’t for people, I’d get along
with everybody.
14. Would a fly without wings be called
a walk?
15. I used to think I was indecisive but
now I’m not so sure.

23. I’m not into working out. My
philosophy is no pain, no pain.
24. I will always treasure my first
misconceptions of you.
25. If at first you don’t succeed,
don’t try skydiving.
26. Ask me about my vow of
silence.

16. Eat right. Stay fit. Die anyway.

27. Parachute for sale. No strings
attached.

17. We were born naked, wet & hungry.
Then things got worse.

28. Stop repeat offenders. Don’t
re-elect them.

18. They say, “All good things must
come to an end”. I just want to know
when they start.

29. Corduroy pillows: They’re
making headlines!

19. When I told my wife to pull the plug
if I was ever in a vegetative state,
she unplugged the TV.
www.on-tract.com

30. I’m in shape. Round is a shape.
31. A clear conscience is usually a
sign of a bad memory.

ON A MORE SERIOUS NOTE...

2. The Convict

3. The Skydiver

The stories that follow capture the heart
of the Bible’s message in a fresh, new
way. You are invited to experience them
for yourself.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

1. The Driver
A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.
The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.


Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a
swear word? If you’re like me the answer
is ‘yes’.
Listen to what the Bible says:



Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8



The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus. (Acts 20:21)

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.




Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…



If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17



God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”


OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.

God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.

Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:



Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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