DE UITNODIGING
-------------Zie, Jezus staat aan de deur van je hart en stoten. Als je hoort zijn stem
en zal open uw hart, zijn geest en Gods Geest zal komen en wonen met uw
geest, en word je een met hen. Zij zullen u helpen dit aardse leven, zodat
u kunt met hen in de hemel voor een eeuwig leven als je aardse reis
eindigt.
Apostel Edward
Bijbelverzen: Openbaring 3:20-21, Johannes 14:23; 1 Johannes 4:9
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OPEN UP YOUR HEART
-----------------Precies wat betekent het om open uw hart voor God en Zijn eniggeboren Zoon

Jezus de mens? Nou, het is eigenlijk heel simpel als je erover nadenkt.
Niet iedereen die je lief nemen een speciale plaats "in je hart", waar
vreugde, geluk, verdriet en zelfs verdriet of hartzeer kan optreden?
Als u ervoor kiest om iemand te houden, open je je hart aan alle emoties
die verband houden met die liefde. Het gebeurt hetzelfde met God. Hij wil
in dat speciale plekje genaamd uw hart. Jezus geeft ons een tweede kans te
bieden door te kloppen op de deur van ons hart om ons te vragen "open up."
Hallo! Weet je dat het leven begint na onze aardse reis eindigt? Weet je
over "De uitnodiging" van God?
Elk van uw hart
----------------God zond Jezus om ons eraan te herinneren er nogmaals op dat het
"koninkrijk van de hemel 'is reëel. Dat er een hiernamaals is voor degenen
die berouw tonen en terugkeren naar God. Jezus was niet de eerste die ons
deze uitnodiging voor een eeuwig leven.
God zei: "Je zult mij wanneer u een zoekopdracht voor mij met heel uw
hart!" Jeremia 29:13
Om voor u te zoeken naar God met heel uw hart, zult u moeten erkennen dat
God bestaat en stap in de wereld van het geloof.
"Maar zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen, want wie tot God
komt moet geloven dat Hij is [bestaat], en dat Hij een beloner is van
degenen die ijverig zoeken hem." Hebreeën 11:6

OEFENING Uw Geloof
------------------U benadert God met je hele hart in het geloof. Uitoefening van het geloof
betekent dat je niet alle antwoorden. Als u de antwoorden had, zou je niet
nodig om geloof te oefenen / hoop.
"Het geloof nu is de essentie van dingen die men hoopt, en een bewijs van
de dingen niet gezien." Hebreeën 11:1
"Geloof komt door het gehoor, en het gehoor door het Woord van God."
Romeinen 10:17
Hoe meer je weet van Gods Woord, hoe makkelijker het is om geloof oefenen.
Alleen door de uitoefening van het geloof word je opnieuw geboren. U was
eerst van een vrouw geboren [vlees]. Geboren Becoming betekent weer dat je

geboren bent van de Geest door terug te keren naar en van het feit, uw God,
onze Schepper.
U keert terug naar God, door de uitoefening van het geloof van een kind,
door het aanvaarden van Gods Woord als waarheid.

WORD wedergeboren
----------------Velen verkondigen dat je wedergeboren zijn door de aanvaarding van Jezus
Christus als uw Verlosser. Dit is echter niet de volledige waarheid van de
verlossing. Het accepteren van Christus als redder moet verder gaan dan
alleen het sabbelduur Hem als Heer.
Jezus zei: "Niet iedereen die tot Mij zegt: Here, Here" zal het koninkrijk
der hemelen binnengaan, maar wie de wil van mijn Vader [God] is in de
hemel. " Mattheüs 7:21
Jezus verwerpt vele christenen die beweren dat hij hun redder. We hoeven
niet te raden waarom, want Jezus vertelt ons waarom in vers 23.
Jezus zei: "Ik zal verklaren aan hen [de mensen die Christus verwerpt], Ik
heb u nooit gekend; afwijken van Mij, gij werkers der wetteloosheid."
Mattheüs 7:23
Instructies van Jezus aan Paulus
--------------------------Dus, in Jezus 'eigen woorden, zien we dat alleen hij beweert, als redder
met onze mond, is niet genoeg in weerwil van wat veel mensen prediken.
Paulus legt aan koning Agrippa in Handelingen, de instructies ontving hij
van Jezus.
Jezus zei: "Ik stuur je nu [de heidenen]
wenden van duisternis naar licht, en van
zij vergeving van zonden te ontvangen en
geheiligd worden door het geloof in mij.

om hun ogen te openen en hen te
de macht van satan tot God, opdat
een erfdeel onder degenen die
" Handelingen 26:17-18

Dus, in de geest van Christus is, heb je ten minste vier dingen doen om uw
erfdeel, dat is een eeuwig leven in de hemel krijgen. Dit is de uitnodiging
die ik spreek over.

VIER VERWACHTINGEN VAN CHRISTUS
---------------------------

1. Je opent je ogen. Dit betekent dat je open uw hart en te luisteren naar
God en Zijn Zoon Jezus. Dat je nemen om je hart de boodschap nu wordt
gegeven.
2. Je zet van de duisternis tot het licht. Dit betekent dat u zich richten
op Gods wegen, en niet over de wijze waarop de mens.
3. Je draait vanaf de macht van Satan tot God. Dit betekent dat je berouw
hebt van je zonden en het aanboren van de kracht van God. Het betekent dat
u ervoor kiest om een te worden met God en Zijn Zoon Jezus.
4. U bent geheiligd door het geloof in Jezus. Dit betekent dat u heilig
zijn gemaakt voor Gods ogen, omdat je hebt gekozen om te geloven in Gods
eniggeboren Zoon Ð de mens Jezus Christus van Nazareth. Je geloof wordt dan
gevolgd door gehoorzaamheid.

GEHOORZAAMHEID wachten op God
---------------------------"Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren [gaf de mens]
Zoon, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, [Jezus], niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe." Johannes 3:16
Wat een prachtig vers is, maar als je even gestopt in John, zou je de
boodschap missen in vers 36.
"Hij die gelooft in de Zoon [Jezus] heeft eeuwig leven, en hij die niet
geloven dat de Zoon is het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op
hem." Johannes 3:36
Sommige bijbels staat het laatste deel duidelijker dat de toorn van God
blijft op degenen die niet de Zoon ongehoorzaam is. Daarom moet u niet
alleen in Jezus geloven, maar je moet geloven wat hij onderwees en zijn
bevelen te gehoorzamen.

Het kennen van de ambtsperiode CHRISTUS GOD
----------------------------Veel christenen zijn misleid door valse leerstellingen en niet meer weet
dat Christus de God geserveerd. Erger nog, hebben ze per ongeluk vervangen
door Christus als hun God. We weten dit omdat de door de mens veroorzaakte
traditie genaamd de "drie-eenheid leer 'heeft ontkend de werkelijke leer
van Jezus Christus en Paulus in vele kerken. Luister aandachtig, het is

belangrijk.
Jezus zei: "Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in Hem die mij
gezonden heeft." Johannes 12:44
Als je een ware gelovige in Jezus, jij luistert naar zijn woorden en je
hebt terug naar zijn Vader, onze God teruggekeerd. Dat betekent dat je weet
dat de Vader, God de Almachtige, die bekend staat als de HEERE, HEERE,
HEERE, en tevens is aangewezen in het Hebreeuws de teksten door de vier
karakters YWHW. HEERE vervangt YWHW in bijbels aan te wijzen God.
Jezus zei: "Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, en naar mijn God en uw
God." Johannes 20:17
Dit zijn zeer eenvoudige woorden van Jezus. Hij spreekt van de God die wij
allen dienen, inclusief hijzelf. Echter, veel mensen die geloven in de
Drie-eenheid leer, niet instemmen met deze woorden als ze zijn geschreven.
Perverse doctrines nu vervalsen en verdraai de woorden van Christus voor
het oog van de meest vooraanstaande mensen naar de hel. Is het belangrijk
om de God te kennen dat Christus gediend? Ja, het is, en de apostel Paulus
vertelt ons waarom in 2 Thess. 1:8.
"Toen de Here Jezus is geopenbaard van den hemel met zijn machtige engelen
van God, in vlammend vuur [Christus] wraak te nemen op A) die God niet
kennen, en b) degenen die niet gehoorzamen het evangelie van onze Heer
Jezus Christus. "
2 Thessalonicenzen 1:08
GET GODS IDENTITEIT RECHTS
-----------------------Zeven Bijbel leringen:
1. Christus is onze Hogepriester. Hebreeën 7:16-17
2. In alle dingen, Christus moest worden gemaakt als zijn menselijke
broeders, zodat hij kon een effectieve Hogepriester. Hebreeën 2:17
3. Degenen die niet geloven dat Christus te gehoorzamen en Christus zijn
niet echt opgeslagen. Johannes 3:36
4. Christus leerde ons te aanbidden en dienen alleen de vader, "zijn God en
onze God." Matteüs 4:10
5. Christus leerde ons bidden alleen aan de vader, "zijn God en onze God."
Johannes 4:23-24; Matteüs 6:6

6. Christus leerde ons dat hij was de eerste van Gods scheppingen.
Openbaring 3:14
7. Er zijn zeven Geesten van God. Openbaring 1:4
"Vrees God [Jezus en Paulus, die geïdentificeerd als de vader] en geeft Hem
eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die hemel en
aarde, de zee en de waterbronnen." Openbaring 14:7

PAUL NOEMT God als de Vader
--------------------------------Jezus leerde ons dat de Vader Zijn God was en ook onze God. De apostel
Paulus leerde ons hetzelfde over God in 1 Korintiërs hoofdstuk 8!
ONE God, de Vader
"Er is geen andere God is dan een. Want zelfs als er zogenaamde goden,
hetzij in de hemel en op aarde (zoals er vele goden en vele heren), maar
voor ons E
Er is maar een God, de Vader van wie alle dingen zijn en wij voor hem, en
Een Heer, Jezus Christus
Een Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en door wie wij leven.
"1 Korintiërs 8:4-6
Dit betekent dat wij van God en door Hem geschapen, maar we leven door
Jezus Christus en door geloof in Christus we gehoorzaam zijn aan God.
Het is ons geloof in Christus, dat zijn geest en de Geest van zijn God in
ons hart ingenomen. Als we actief zijn in het geloof, zonder dat aan alle
menselijke antwoorden, de deur naar ons hart opent zich wijd om onze
Verlosser Jezus en zijn God. Het is onze gehoorzaamheid aan God, die
vervolgens laat ons toe om deze wereld te overwinnen.

Een Worden in de Geest
---------------------De geesten van mijn vrouw Jackie en ik werd een-vlees. Natuurlijk waren we
niet letterlijk een vlees, maar in spiritueel opzicht waren we een vlees.
We waren van dezelfde geest, dezelfde geest en omdat we dachten dat dit
zowel op bijna alles. We waren geen robots. Beide van ons waren
verschillende meningen op keer, maar toch, we waren eigenlijk van een

geest.
Omdat wij een met elkaar, we vaak vulden elkaar's zinnen en zelfs wist wat
de ander was lang wikken en wegen voordat er woorden werden gesproken. Ik
vaak hoorde haar stem tot mij te spreken of haar geest te horen denken over
mij. Hetzelfde gebeurde met haar.
Ik kan niet volledig verklaren dit in menselijke termen, want het is een
spirituele mysterie dat komt in het spel wanneer een liefde obligatie is
zeer sterk tussen twee mensen. Echter, velen die een toezegging gedaan om
liefde voor een leven lang kunnen getuigen dat de verwondering dat zij van
een vlees-waren met hun echtgenoot.
Nadat mijn vrouw Jackie stierf in 2003, kon ik nog horen haar gedachten. Ik
wist wat ze zou denken dat in elke situatie. Bijvoorbeeld: Toen ik voor de
verkeerde shirt, ik kon zelfs haar horen in mijn hoofd zeggen: "Je kunt
niet dragen van dat shirt met die broek."

Geef God een trouwe HART
---------------------Jackie en ik naar deze plek van verwondering van het een-vlees door met
vermelding van alle van ons hart voor elkaar. Onze harten werden gepleegd
en ongetwijfeld loyaal aan elkaar. God wil niets minder dan een toegewijde
en trouwe hart van je. Als je hart is loyaal en toegewijd aan Hem zal je
versteld staan van het avontuur Hij zal in je leven.

De ogen van God zoekt trouwe harten
----------------------------------------"Voor de ogen van de Heer [God] rennen heen en weer over de gehele aarde,
om zich te tonen sterke namens degenen wier hart is trouw [zich] voor hem."
2 Kronieken 16:9
Denk hier eens over! God, de Almachtige zal blijken zich sterk namens u als
u hem een trouw hart. Het begint allemaal wanneer je alleen maar open je
hart in het geloof om Zijn Zoon Jezus.

Wij zijn wedergeboren door het woord van GOD
----------------------------------------U vindt de zinsnede geboren opnieuw gebruikt in de Bijbel in drie locaties:
Johannes 3:3, 3:7; en, in 1 Peter 1:23. Jezus praat met Nicodemus in

Johannes 3:3 bevestigt die je nodig hebt om opnieuw geboren worden om het
koninkrijk van God binnen te gaan. In Johannes 3:7-8, bevestigt Jezus dat
geboren worden betekent weer dat je geboren bent van de Geest.
Peter leert ons dat het om "wedergeboren" komt door de "onvergankelijke
woord van God."
"Omdat je je ziel gezuiverd in gehoorzaamheid aan de waarheid door de Geest
in de oprechte liefde van de broeders, hebt elkander lief vurig met een
zuiver hart, inmiddels opnieuw geboren, niet uit vergankelijk maar uit
onvergankelijk zaad, door het woord van God, die leeft en blijft voor
eeuwig. "
1 Peter 1:22-23
____________
PAUL'S FORMULA wedergeboren
------------------------"Maar wat zegt het? 'Het woord is dichtbij u, zelfs in je mond en in uw
hart.' (Dat wil zeggen, het woord des geloofs dat wij prediken): dat als je
met uw mond belijdt de Heere Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit
de doden opgewekt, zult u worden gered. Want met het hart gelooft men tot
gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. " Romeinen 10:8-10

* Twee delen PAUL'S FORMULA wedergeboren
--------------------------------------I) u met uw mond belijdt dat God Jezus uit de doden opgewekt [u gelooft in
de opstanding], en,
II) Je gelooft in gerechtigheid uw hart tot God. U wilt om te doen wat
recht is in Gods ogen.
Don't Miss Deel II
Veel ministeries te bevorderen een bericht dat alles wat je hoeft te doen
is "mond" dat Jezus je Heer en Verlosser is en dan heb je het eeuwige
leven. U kunt nu zien dat Jezus een andere boodschap verkondigd en dat Paul
het heil formule is uit twee delen en niet slechts een deel waar je "mond
Jezus als je Heer."
Veel mensen negeren deel II van het onderwijs van Paulus!
Iedereen die volledig accepteert Christus keert terug naar God, onze Vader,
en echt weet God en het feit dat Jezus niet God is. Ze aanbidden niet Jezus

of zelfs bidden tot Jezus. Zij gehoorzamen aan wat Jezus hen leerde:
"Aanbidt alleen de Vader, onze God, en, Bid tot alleen de Vader in Jezus
'naam. We bidden tot God in Jezus 'naam eer aan zijn offer aan het kruis en
omdat hij is onze leraar.
Deel II is het geloof in onze harten tot Gods gerechtigheid. Met andere
woorden, we gehoorzaam geworden aan Gods gerechtigheid standaard.

MINIMUM gerechtigheid STANDARD
-----------------------------Jezus leert er een minimum Gerechtigheid Standaard Wij hoger mag zijn dan
vóór het invoeren in de Hemel
Jezus zei: "Want Ik zeg u, dat, tenzij uw gerechtigheid dan de
gerechtigheid van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u geenszins het
koninkrijk der hemelen." Mattheüs 5:20
In het bovenstaande vers leert Jezus ons duidelijk er is een minimum
standaard gerechtigheid te krijgen in de hemel. Onze gerechtigheid moet
groter zijn dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën. Zij hebben vaak
alsof rechtvaardig te zijn met God, maar in plaats daarvan goddeloos waren,
ze waren huichelaars.
Gerechtigheid betekent gewoonweg dat je doet wat recht is in Gods ogen.
Vaak kan dit worden afgezet als tegenovergestelde van wat goed is in de
ogen van de mens. We weten wat God van ons verwacht, omdat de Bijbel
vertelt ons alles over God's karakter en zijn voorkeuren en antipathieën.

Falling in love met GOD
-----------------------Velen geloven dat de Bijbel gaat over Jezus, maar dit niet waar is. Deze
mensen slagen er niet om Jezus te erkennen was een boodschapper van God.
Het echte verhaal in de Bijbel is een geweldig liefdesverhaal over onze
God, die ons geschapen en hield zoveel van ons dat Hij zou sturen en
opoffering Zijn enige Zoon in de mens een laatste poging om ons "de
uitnodiging."
Jezus zei: "Ik moet het koninkrijk van God verkondigen aan de andere steden
ook, want voor dit doel heb ik al verstuurd." Lukas 04:43
"Voor veel dwaalleraren in de wereld die niet belijden dat Jezus Christus
komen in het vlees. Dit is een verleider en de antichrist."

2 Johannes 7
Te worden opgeslagen, je mond moet bekennen dat de mensheid [komende in het
vlees], de dood aan het kruis en de opstanding van Jezus.
"En we weten dat de Zoon van God [Jezus Christus] is gekomen en heeft ons
het verstand gegeven, dat wij hem [God leren kennen, de Vader], die is
waar, en wij in Hem [God, de Vader] Wie is waar , [als we] in Zijn Zoon
Jezus Christus. Dit [God, de Vader] is de ware God en het eeuwige leven. "
1 Johannes 5:20
Als u instemt met Jezus Christus in je hart als redder, hij heeft je terug
naar zijn God. Je hebt, zoals ik dat deed Ð verliefd geworden op met onze
Schepper God die gemeenschap zoekt met ons. Op dit punt, wordt u
enthousiast over uw toekomstige eeuwigheid en je wilt meer weten. Je zult
wel honger naar Gods Woord en zal de hele Bijbel te lezen.
Het was meer dan 31-jaar geleden dat ik viel in liefde met God. Worstelen
met het leven leek de never ending story van mijn bestaan tot op een dag
God raakte mijn leven op een manier die absoluut wist ik dat hij echt was.
De uitnodiging wordt u gevraagd om te erkennen dat er meer aan de hand in
dit aardse leven dan wat je menselijke zintuigen kunnen waarnemen. Er is
een andere kant aan dit leven, een spirituele kant. Tenzij je wordt opnieuw
geboren in de geest, je kunt niet beginnen te begrijpen, of voor die
kwestie zelfs zien dat de volledige waarheid bestaat in dit aardse leven.
Evenementen in het leven gebeuren om vele redenen, maar vaak deze redenen
hebben een spirituele basis. God zond Zijn Zoon als laatste offer voor de
zonden van de mensheid. In het proces, God heeft ons de gelegenheid om uit
te stappen in het geloof.
Stepping out in het geloof vereist dat we ons hart open te stellen toe te
staan en de Geest van God en Zijn Zoon om in te gaan en leert ons de weg
naar huis om onze eeuwige leven. Dit is je eeuwige uitnodiging en het kan
de enige die je ooit zal krijgen in dit leven. Luister naar God.
God spreekt
---------"Toen die vreesde de Here [God] sprak met elkaar, en de HEERE [God]
luisterde en hoorde hen; ja, een gedenkboek werd geschreven vóór Hem voor
mensen die vrezen voor de HEER en die mediteren op zijn naam. ' zijn ze van
mij, zegt de HERE der heerscharen, op de dag dat ik ze maak mijn sieraden,
en ik zal hen sparen als een man spaart zijn eigen zoon die hem dient. "
Dan ben je weer onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze,

tussen degene die God dient en degene die niet Hem dienen. "
Maleachi 3:16-18
"De redding komt van onze God, die op den troon zit, en het Lam [Jezus aan
de rechterhand van God]." Openbaring 7:11
Jezus zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft
in hem [God, de Vader] die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, en niet
in het oordeel, maar heeft [reeds] overgegaan van de dood in [eeuwige]
leven. " Johannes 5:24
Als u weet dat de God die Jezus zond, heeft u al het eeuwige leven en je
zult niet worden beoordeeld op het moment van uw overlijden.
Jezus zei: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen [God, de Vader],
de enige ware God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt."
Johannes 17:3
Jezus zei: "Mijn leer is Mijne niet, maar zijn [God, de Vader], die mij
gezonden heeft." Johannes 7:16
God heeft altijd al wilde het beste voor je leven. Zijn uitnodiging voor
een eeuwig leven niet gewoon beginnen met Jezus. Een uitdrukking van Gods
grote liefde voor u te vinden in Ezechiël hoofdstuk 18. Vanaf het begin van
de geschiedenis vind je God, de hoop voor onze beste en hoop dat we zouden
afkeren van goddeloosheid en een leven van gerechtigheid.
Gerechtigheid brengt ons in gemeenschap met God. Dat is wanneer wij
werkelijk Zijn volk geworden voor de eeuwigheid.
Het is een keuze voor God, in geloof, wetende dat we slechts alleen hier op
een tijdelijke aardse reis. Onze grote beslissing op aarde zal worden aan
de realiteit dat God bestaat en dat het leven echt overstijgt dit bestaan
te aanvaarden. Weten in ons hart dat Jezus herrees zo is, zal God ons te
doen herleven.
"Niet de liefde van de wereld of de dingen in de wereld. Als iemand de
wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem." 1 Johannes 2:15
Jezus zei: "Het is de Geest die leven geeft, het vlees winst niets. De
woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven." Johannes 6:63
Ik ben de apostel Edward. Ik schrijf om zielen te bereiken met Gods
uitnodiging van een eeuwig leven. Dit is "De uitnodiging" Ik heb hier
aanwezig. Maar ik schrijf met name die zielen die het heil vordering door
middel van Christus, maar zijn misleid om te denken dat Christus is God.

Veel christenen weten niet dat Christus de God geserveerd. Als dit u, uw
eeuwig leven in het geding is. Je moet naar rechts met God en de Kerk
afvalligheid die mensen nu bidden tot Jezus aanbidden heeft en de plaats
van de God die Jezus zelf geserveerd en leerde ons over te verwerpen
krijgen.
Iedereen die aanbidt de Zoon van God als 'God de Zoon "afgoderij pleegt in
Gods ogen. Zulke mensen zijn niet echt opgeslagen, maar in plaats daarvan
zijn in de "spirituele warm water." De verering van Jezus is hetzelfde als
het aanbidden van een priester of dominee. God heeft gezegd dat er geen
andere god naast Hem. Dat geldt ook voor Zijn Zoon.
Bestudeer de Schrift aangehaald in dit hoofdstuk [DE UITNODIGING] zeer
zorgvuldig. Terwijl in de Geest, God gaf mij deze Schrift in uw voordeel.
Dat geldt voor vrijwel alle andere hoofdstukken in dit boek ook. [Ik
verwijs naar de Zeven-End Times boodschappen van God boek, dat kan online
worden gevonden op http://www.sevenmessages.com. Open je hart voor Gods
Woord en laat Jezus Christus, onze leraar, wordt het voorbeeld volgt u
helemaal terug naar je eigen hemelse huis.
Doe dit en je zal niet alleen de liefde van Jezus en het offer maakte hij
voor onze zonden aan het kruis, zal je ook verliefd op God. U kunt bellen
naar HIM hemelse Vader in al uw gebeden.
Apostel GEBED
---------------Hemelse Vader en God van mijn broer Jezus Christus, die is onze leraar,
hoor mijn gebed. Zegen iedere ziel die dit hoofdstuk leest en opent hun
hart aan Uw Zoon Jezus en ook voor uw geest. En aan allen die het gebed
hieronder en uw uitnodiging accepteren, verleent hen berouw.
Apostel Edward
Gebed om Gods uitnodiging ACCEPT
--------------------------------Vader God, ik accepteer dit speciale uitnodiging van jou om een eeuwig
leven in de hemel.
Ik moet bekennen met mijn mond, dat je Jezus Christus uit de doden opgewekt
en dat hij de eerste van vele mensen worden opgewekt te worden met u, als
uw zonen en dochters.
Ik geloof in mijn hart tot gerechtigheid en ik zal mijn best doen om een
rechtschapen leven in uw ogen wonen. Ik zal het voorbeeld volgen van Jezus
en trouw te blijven aan mijn eigen dood.

Vader, ik dank u dat u en uw zoon zal een te worden met mij
helpen overwinnen dit aardse leven. Ik weet dat dit ons zal
geest is en dat Uw Geest in mij zal wonen op mijn pad terug
sturen. Leer mij uw wegen des HEEREN. [Let op: Aanmelden en
tot God.

om mij te
maken van een
naar huis te
datum, uw gebed

DE SLEUTEL TOT UNLOCK SCHRIFT
--------------------------Als u houdt van de relatie tussen God en Zijn eniggeboren Zoon Jezus
Christus mens rechtdoor, u zult begrijpen uw Heilige Bijbel en God's
uitnodiging voor een eeuwig leven zal worden voor de echte. Deze relatie is
de sleutel tot succes het begrijpen van Gods Woord. Probeer niet om de
Schrift te interpreteren met behulp van de drie-eenheid leer, het maakt
Jezus een leugenaar in zulke eenvoudige verzen zoals Johannes 8:40 en
Johannes 20:17. Het maakt ook Paulus een leugenaar in zulke eenvoudige
verzen als 1 Timoteüs 2:5 en 1 Korintiërs 8:06.

