Het Goede Nieuws Bericht
Jezus leeft.1 Jezus stierf en stond weer op.2 Jezus komt terug.3 Jezus is de enige
weg naar de hemel.4 Jezus redt.5 Jezus is in staat om alles te doen zoals vermeld
in Lucas 4.6 Jezus is Koning en Hij heeft een Koninkrijk.7 De enige manier waarop
in dit koninkrijk is om opnieuw geboren te worden.8
Jezus stierf aan het kruis en nam elke zonde op Zijn lichaam. Door Zijn striemen is
ons genezing geworden.9 Hij leed veel voor ons allemaal dus we konden de
eeuwigheid voor altijd met hem doorbrengen.10 God had de wereld zo lief dat Hij
zond Zijn Zoon Jezus om te sterven in onze plaats.11 God wist dat we niet konden
de prijs te betalen. De prijs was geweldig en we kunnen nooit voldoen aan Gods
normen. Dat is waarom Jezus kwam.12
Jezus is het vleesgeworden Woord. Jezus werd een mens.13 Jezus wandelde deze
aarde en ervaren elke vorm van pijn en afwijzing op zich.14 Hij werd verworpen en
veracht. Niemand wilde nog zien op Hem Hij deed nog een groot goed voor ons.15
Hij verzoende ons terug naar de Vader.
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Door wat Jezus deed, hebben we niet meer hoeven te worden gescheiden van
God. Jezus stierf dus konden we weer gemeenschap te hebben met de Vader.16
Jezus stierf zodat wij konden leven.17 Door Jezus, we hebben het eeuwige leven.18
Door Jezus hebben we vergeving van de zonde.19 Zij die geloven in Jezus zal nooit
echt sterven omdat Jezus is degene die leven geeft.20 Jezus geeft leven aan allen
die in Hem geloven.21 En dat eeuwige leven begint op het moment dat je Hem te
ontvangen in je hart.22
Je hoeft niet om goede werken of daden te verrichten om in de hemel.23 Het
enige wat je hoeft te doen is in Jezus geloven. Doe een beroep op zijn naam.
Vraag Hem om je te redden. Vraag Hem om u te bevrijden. Hij is hier. Zijn Geest is
hier om u te helpen. Roep de naam van de Heer. Roep Jezus en u zult gered
worden. Want als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft
dat God Hem uit de doden opgewekt, zult u worden gered.24 Je hebt het eeuwige
leven. Je zal een kind van God, een burger in het koninkrijk van God te worden.25
Gods koninkrijk is eeuwig.26 Gods koninkrijk is nu hier en is beschikbaar voor
iedereen die Jezus als Heer en Redder. Jezus is de enige weg naar de hemel. Er is
geen andere Naam onder de hemel waardoor wij gered kunnen worden.27
Op een dag Jezus zal terugkeren. Hij komt weer terug.28 En op een dag, Hij zal
heersen en regeren van deze aarde.29 Dit bericht is niet om u bang te maken
geliefde. Dit bericht is om u te laten weten dat de tijd kort is en de wederkomst
van Christus is al snel. Jezus, de Christus weer terug te keren.30 Ik zeg nogmaals,
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want Hij kwam een keer als een baby, maar toen Hij de tweede keer komt, Hij zal
komen als Koning veroveren.31
Nu is het tijd om klaar dierbare vriend te zijn. Nu is het tijd om te luisteren. Nu is
de tijd. Verhardt uw hart. Niet te rebelleren tegen God.32 Vandaag is de dag der
zaligheid.33 Neem even de tijd op dit moment en geven zelf aan de Heer. Geef
Hem je leven. Geef jezelf aan Hem. Hij is hier voor u vandaag. Sta hem toe om de
diepe werk van genezing te doen - je hart helen en reiniging u van alle zonde. Hij
is in staat. Hij is hier. Laten we samen bidden.
Lieve Jezus. Ik vraag U mij te vergeven van al mijn zonden. Ik vraag U om mij te
redden. Ik heb draaide mijn rug op You maar nu heb ik tot u komen. Gelieve reinig
mij van alle ongerechtigheid. Gelieve me genezen. Gelieve genees mij op elk
gebied van mijn leven. Het belangrijkste is, dan kunt u komen wonen in mij. Ik wil
U kennen. Ik wil een relatie met U te hebben. Ik ben van jou. Ik ben van U voor
eeuwig, mijn God, mijn Koning, en ik kies om U te dienen voor de rest van mijn
dagen. Dank U, Heer, om te sterven voor mij en voor het opslaan van mij. Ik
ontvang alles wat je hebt voor mij. Ik kijk ernaar uit om met U voor altijd. Amen.
Beste broeders en zusters, nu je dit gebed gebeden en ontvingen Jezus in je hart
door het geloof, je bent nu een nieuwe schepping in Christus.34 U bent niet meer
dezelfde. U bent niet meer die persoon je een paar minuten geleden. Jezus is nu
in je hart.35 Wat is er prachtig is dat Zijn Geest is met je. Ja, de Heilige Geest is met
je. Hij zal je leiden en begeleiden u, die u de weg door Zijn waarheid die van God
komt.36
Nu zijn er een paar dingen die je moet doen. Regelmatig lees het Woord van
God.37 Hier krijg je een bijbel en beginnen in het boek van Johannes. Lees en
bestudeer het Woord van God, want dat zal uw geest te transformeren.38 Een
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ander ding - tijd besteden aan bidden tot God iedere dag. Leer ook te luisteren.
Dit is gemeenschap. Dit is hoe je leren om Zijn stem te horen, door het uitgeven
van de tijd met Hem.39 Hij wil met je praten dus je moet leren om naar te
luisteren. Blijf weg van die dingen die Christus onteren. Vraag de Heilige Geest om
u te helpen een plek waar je meer kunt leren over Jezus.40
Ik ben zo blij dat we samen hadden deze keer. Ik ben zo blij dat je gaf je leven aan
de Heer. Je zal nooit meer hetzelfde zijn. Groeien in de genade en kennis van onze
Heer en Heiland Jezus Christus.41
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