Die Goeie Nuus boodskap
Jesus is die lewe.1 Jesus gesterwe en opgestaan het.2 Jesus kom terug.3
Jesus is die enigste manier om die hemel.4 Jesus red.5 Jesus is in staat om
alles te doen, soos genoem in Lukas 4.6 Jesus is Koning en Hy het 'n
koninkryk.7 Die enigste manier om in die koninkryk is om wedergebore
te word.8
Jesus aan die kruis gesterf en het elke sonde op sy liggaam. Deur sy
wonde is ons genees.9 Hy het gely baie vir ons almal, sodat ons kan die
ewigheid saam met Hom vir ewig.10 God het die wêreld so lief gehad dat
Hy Sy Seun Jesus gestuur om te sterf in ons plek.11 God het geweet wat
ons nie kan betaal die prys. Die prys was groot en ons kon nog nooit aan
God se standaarde voldoen. Dit is waarom Jesus gekom het nie.12
Jesus is die Woord het vlees geword. Jesus het 'n mens.13 Jesus op hierdie
aarde geloop het en ervaar het elke vorm van pyn en verwerping op
Homself.14 Hy was verwerp en verag. Niemand wou selfs op Hom, maar
Hy het 'n groot ding vir ons.15 Hy versoen ons terug na die Vader.
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As gevolg van wat Jesus gedoen het, het ons nie meer hoef te word van
God geskei. Jesus het gesterf sodat ons kan weer gemeenskap met die
Vader.16 Jesus gesterf het sodat ons lewe kan hê.17 Deur Jesus Christus,
het ons die ewige lewe.18 Deur Jesus Christus, het ons vergifnis van
sonde.19 Diegene wat in Jesus glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie,
want Jesus is die Een wat lewe gee.20 Jesus gee lewe aan almal wat in
Hom glo.21 En dat die ewige lewe begin die oomblik wat jy ontvang Hom
in jou hart.22
Jy hoef nie goeie werke of dade te doen om in die hemel.23 Al wat jy hoef
te doen is om te glo in Jesus. Roep sy Naam. Vra Hom om jou te red. Vra
Hom om jou te red. Hy is hier. Sy Gees is hier om jou te help. 'N beroep op
die naam van die Here. Roep Jesus en jy sal gered word. Want as jy met
jou mond bely dat Jesus die Here is en glo in jou hart dat God Hom uit die
dode opgewek het, sal jy gered word.24 Jy sal die ewige lewe. Jy sal 'n
kind van God, 'n burger in God se koninkryk te word.25 God se koninkryk
is die ewige.26 God se koninkryk is hier nou en is beskikbaar aan almal
wat Jesus as Here en Verlosser ontvang. Jesus is die enigste manier om
die hemel. Daar is geen ander naam onder die hemel wat ons gered kan
word.27
Een dag het Jesus sal terugkeer. Hy kom weer terug.28 En eendag, sal Hy
regeer en regeer hierdie aarde.29 Hierdie boodskap is nie jou dierbare te
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skrik. Hierdie boodskap is om jou te laat weet dat die tyd is kort en
Christus se wederkoms binnekort. Jesus, die Christus sal terugkom.30 Ek
sê weer, want Hy het een keer as 'n baba, maar wanneer Hy kom vir die
tweede keer, Hy sal as oorwinnaar Koning kom.31
Nou is die tyd om gereed liewe vriend te wees. Nou is die tyd om te
luister. Nou is die tyd. Moet nie jou hart verhard. Moenie rebelleer teen
God.32 Vandag is die dag van verlossing.33 Neem 'n oomblik op die
oomblik en gee jouself aan die Here. Gee Hom jou lewe. Gee jouself aan
Hom. Hy is hier vir julle vandag. Laat hom die diep werk van genesing te
doen - jou hart te genees en die skoonmaak van alle sonde. Hy is in staat.
Hy is hier. Kom ons bid saam.
Liewe Jesus. Ek vra U om my te vergewe van al my sondes. Ek vra U om my
te red. Ek het my rug op jou draai maar nou ek kom na U toe. Reinig my
van alle ongeregtigheid. My gesond maak. Maak my gesond asseblief in
elke area van my lewe. Die belangrikste is, kom woon in my binneste. Ek wil
hê jy moet weet. Ek wil 'n verhouding met jou te hê. Ek is U s'n. Ek is joune
vir ewig my God, my Koning, en ek kies om U te dien vir die res van my dae
nie. Dankie, Here, vir my dood en my gered het. Ek kry alles wat jy het vir
my. Ek sien uit daarna om met U tot in ewigheid. Amen.
Geagte broers en susters, nou dat jy hierdie gebed gebid en Jesus in jou
hart deur die geloof, jy is nou 'n nuwe skepping in Christus.34 Jy is nie
meer dieselfde nie. Jy is nie meer daardie persoon wat jy was 'n paar
minute gelede. Jesus is nou in jou hart.35 Wat is vir my wonderlik is, is dat
Sy Gees is met julle. Ja, die Heilige Gees is met julle. Hy sal jou lei en lei
jou, wat jy die pad deur Sy waarheid wat van God kom.36
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Nou is daar 'n paar dinge wat jy moet doen. Gereeld lees die Woord van
God.37 Kry 'n Bybel en begin in die boek van Johannes. Lees en bestudeer
die Woord van God want dit sal jou gedagtes te verander.38 Nog 'n ding spandeer tyd in gebed tot God elke dag. Leer om goed te luister. Dit is 'n
gemeenskap. Dit is hoe jy leer om Sy stem te hoor, deur tyd met Hom
deurbring.39 Hy wil met jou te praat so jy moet leer om te luister. Bly weg
van die dinge wat Christus oneer. Vra die Heilige Gees om jou te help om
'n plek waar jy kan meer leer oor Jesus te vind.40
Ek is so bly ons het die tyd saam. Ek is so bly jy het jou lewe aan die Here.
Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Groei in die genade en kennis van
onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.41
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