
DIE UITNODIGING
--------------

Kyk, Jesus staan by die deur van jou hart en klop. As jy luister na sy stem 
en sal jou hart oop te stel, het sy gees en God se Gees sal kom en woon met 
julle gees, en jy sal een van hulle. Hulle sal jou help om hierdie aardse 
lewe, sodat jy kan wees met hulle in die hemel vir 'n ewige lewe as jou 
aardse reis eindig.
Apostel Edward

Bybel verse: Openbaring 3:20-21, Johannes 14:23; 1 Johannes 4:09
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Maak jou HART
------------------

Presies wat beteken dit oop te maak om jou hart op na God en sy eniggebore 



Seun, Jesus die mens? Wel, dit is eintlik baie eenvoudig as jy daaroor 
dink. Is jy lief is nie almal 'n spesiale plek in jou hart "waar vreugde, 
geluk, hartseer en selfs hartseer of hartseer kan optree?

As jy kies om iemand te hou, gaan jy jou hart oop te stel aan al die 
emosies wat verband hou met die liefde. Dieselfde ding gebeur met God. Hy 
wil wees in daardie spesiale plek met die naam van jou hart. Jesus gee vir 
ons 'n tweede kans bied deur klop aan die deur van ons harte te vra om ons 
te "oop te stel."
Hallo! Weet jy dat lewe begin na ons aardse reis eindig? Weet jy oor "Die 
Uitnodiging" van God?

ALLE van jou hart
-----------------

God vir Jesus gestuur om ons te herinner weer dat die "koninkryk van die 
hemele" is eg. Dat daar 'n hiernamaals vir diegene wat berou het en terug 
sal terug na God. Jesus was nie die eerste te bied ons hierdie uitnodiging 
tot 'n ewige lewe.

God het gesê: "Jy sal my te vind as jy my soek, met jou hele hart!" Jeremia 
29:13

Om vir jou om te soek na God met jou hele hart, het jy om te erken dat God 
bestaan, en stap in die koninkryk van die geloof.

"Maar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God 
gaan, moet glo dat Hy [bestaan], en dat HY is 'n beloner van die wat HOM 
ywerig soek." Hebreërs 11:06

OEFENING jou geloof
-------------------

Jy kom God met jou hele hart in die geloof. Uitoefening van geloof beteken 
dat jy nie al die antwoorde. As jy die antwoorde gehad het, sou jy nie 
nodig geloof / hoop oefening.

"Nou is die stof geloof van die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge 
wat ons nie sien nie." Hebreërs 11:01

"Geloof kom deur gehoor, en die gehoor deur die woord van God." Romeine 
10:17

Hoe meer jy weet dat God se Woord, hoe makliker is dit die geloof uit te 
oefen. Slegs deur die uitoefening van die geloof kan jy wedergebore word. 



Jy is eerste gebore van 'n vrou [vlees]. Word gebore beteken weer dat jy 
gebore is van die Gees deur terug te gaan en erken julle God, ons Skepper.

Jy gaan terug na God deur die uitoefening van die geloof van 'n kind, deur 
die aanvaarding van God se Woord as die waarheid.

WORD Born Again
-----------------

Baie verkondig dat jy weer gebore is deur die aanvaarding van Jesus 
Christus as jou Verlosser. Dit is egter nie die volle waarheid van heil. 
Aanvaarding van Christus as verlosser moet gaan verder as net die mond te 
word gestop hom as Here.

Jesus het gesê: "Nie elkeen wat vir My sê: 'Here, Here' sal die koninkryk 
van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader [God] is in 
die hemel." Mattheus 7:21

Jesus verwerp is baie Christene wat beweer dat hy is hulle Verlosser. Ons 
hoef nie te raai hoekom, want Jesus vertel vir ons in vers 23 waarom.

Jesus het gesê: "Ek sal vertel aan hulle [die mense wat Christus verwerp], 
ek het nooit geweet dat jy, weg van My, julle wat die praktyk 
wetteloosheid."
Mattheus 7:23

Jesus se INSTRUKSIES AAN PAUL
---------------------------

Dus, in Jesus se eie woorde, sien ons dat net aanspraak maak dat hy hom, 
soos verlosser met ons monde, is nie genoeg nie, ten spyte van wat baie 
mense preek. Paul verduidelik aan koning Agr ¡ppa in Handelinge, die 
instruksies wat hy ontvang het van Jesus.

Jesus het gesê: "Ek stuur nou u [na die heidene] hul oë oop te maak en om 
hulle te bekeer van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan 
tot God, dat hulle vergifnis van sondes en 'n erfdeel ontvang onder die wat 
geheilig word deur die geloof in my. " Handelinge 26:17-18

Dus, in Christus se oë, jy het ten minste vier dinge te doen om jou erfenis 
wat is 'n ewige lewe in die hemel te kry. Dit is die uitnodiging wat ek 
praat.

VIER verwagtinge van Christus



---------------------------

1. Jy maak jou oë. Dit beteken dat jy jou hart oop te stel en te luister na 
God en sy Seun Jesus. Dat dit jou neem om jou hart die boodskap nou kry.

2. Jy gaan van die duisternis tot die lig. Dit beteken dat jy fokus op God 
se weë, nie op die mens se weë.

3. Jy gaan uit die mag van die Satan tot God. Dit beteken dat jy berou oor 
jou sonde en tap in die krag van God. Dit beteken dat jy kies om een te 
word met God en sy seun Jesus.

4. Jy is geheilig deur die geloof in Jesus Christus. Dit beteken dat jy 
heilig word voor God se oë, omdat jy gekies het om te glo in God se 
eniggebore Seun menslike Ð Jesus Christus van Nasaret. Jou geloof word dan 
gevolg deur gehoorsaamheid.

GEHOORZAAMHEID verwagting van GOD
----------------------------

"Want so lief het God die wêreld dat Hy sy eniggebore [menslike] Seun, 
sodat elkeen wat in Hom glo, [Jesus] nie verlore mag gaan nie, maar die 
ewige lewe." Johannes 3:16

Wat 'n wonderlike vers dit is, maar as jy hier gestop in Johannes, sou jy 
die boodskap in vers 36 ontbreek.

"Hy wat glo in die Seun [Jesus], het die ewige lewe, en wie nie die Seun 
glo, sal lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom." Johannes 
3:36

Sommige Bybels staat die laaste deel duidelik in dat die toorn van God bly 
op diegene wat nie die Seun gehoorsaam. Daarom moet jy nie net glo in 
Jesus, maar jy moet glo wat hy geleer het en sy gebooie gehoorsaam.

Weet wat die HERE CHRISTUS BETEKEND
-----------------------------

Baie Christene is mislei deur valse leringe en nie meer weet dat Christus 
die God gedien. Erger nog, hulle het per ongeluk vervang Christus as hulle 
God. Ons weet dit omdat die mensgemaakte tradisie bekend as die "drie-
eenheid leer" het ontken die werklike leerstellinge van Jesus Christus en 
Paulus in baie kerke. Luister aandagtig, is dit belangrik.



Jesus het gesê: "Hy wat in My glo, nie in My glo, maar in Hom wat My 
gestuur het." Johannes 12:44

As jy 'n ware gelowige in Jesus, jy luister na sy woorde en jy het terug na 
sy Vader, ons God teruggekeer. Dit beteken dat jy weet dat die Vader, God, 
die Almagtige, wat soos die HERE, o HERE Here, en ook in die Hebreeuse 
tekste aangewys deur die vier karakters YWHW bekend is. HERE vervang in die 
Bybels God YWHW aan te wys.

Jesus het gesê: "Ek is stygende na my Vader en julle Vader, en my God en 
julle God." Johannes 20:17

Dit is baie maklik woorde van Jesus. Hy praat van die God wat ons almal 
aan, waaronder hy homself. Dit kan egter baie mense wat glo in die drie-
eenheid leer, nie aanvaar nie hierdie woorde soos dit geskryf is. Verkeerde 
leerstellings nou verdraai en draai die woorde van Christus vir die doel 
van die voorste mense na die hel. Is dit belangrik om te weet dat Christus 
die God gedien? Ja, dit is, en die apostel Paulus sê vir ons in 2 Tess 
hoekom. 01:08.

"Wanneer die Here Jesus is geopenbaar uit die hemel met God se magtige 
engele in vuur en vlam [Christus] wraak te neem op 'n) vir diegene wat nie 
God ken nie, en op B) vir diegene wat nie die evangelie van onse Here Jesus 
Christus gehoorsaam. "
2 Thessalonicense 1:08

AOO GOD se identiteit REGS
------------------------

Sewe Bybel Leringe:
1. Christus is ons Hoëpriester. Hebreërs 7:16-17

2. In alle dinge, Christus moes gemaak word soos sy menslike broers, sodat 
hy kon word om 'n doeltreffende Hoëpriester. Hebreërs 2:17

3. Diegene wat nie gehoorsaam is Christus en Christus glo is regtig nie 
gestoor. Johannes 3:36

4. Christus het ons geleer om te aanbid en dien net die VADER, "het sy God 
en ons God." Mattheus 4:10

5. Christus het ons geleer om te bid net vir die VADER, "het sy God en ons 
God." Johannes 4:23-24; Matteus 06:06

6. Christus het ons geleer dat hy die eerste van God se skeppings.
Openbaring 3:14



7. Daar is sewe Geeste van God. Openbaring 01:04

"Vrees God [wat Jesus en Paulus geïdentifiseer as die VADER] en gee Hom 
heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die 
hemel en aarde, die see en die waterfonteine gemaak het." Openbaring 14:07

PAUL identifiseer God as die VADER
---------------------------------

Jesus het ons geleer dat die vader was sy God en ook ons God. Die apostel 
Paulus leer ons dieselfde ding oor God in 1 Korintiërs hoofstuk 8!

EEN God, die Vader

"Daar is geen ander God is nie maar een vir selfs al is daar die sogenaamde 
gode, of dit nou in die hemel of op die aarde (as daar is baie gode en baie 
here)., Maar vir ons 'n e

Daar is net een God, die Vader van wie alle dinge is en ons tot Hom, en

EEN Here, Jesus Christus
Een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en deur wie ons lewe "1 
Korintiërs 8:4-6.

Dit beteken dat ons uit God is en geskep deur Hom, maar ons lewe in 
Christus is en deur die geloof in Christus is ons gehoorsaam aan God.

Dit is ons geloof in Christus wat sy gees verheug en die Gees van sy God in 
ons hart. Wanneer ons in geloof funksioneer, sonder om al die menslike 
antwoord, die deur na ons hart wyd oopgemaak, ons Verlosser, Jesus en sy 
God. Dit is ons gehoorsaamheid aan God wat dan kan ons hierdie wêreld te 
oorkom.

Om een in die gees
----------------------

Die geeste van my vrou Jackie en ek het my een-vlees. Natuurlik, ons was 
letterlik een vlees nie, maar in geestelike terme is ons een vlees. Ons is 
van dieselfde gees, in dieselfde gees en as gevolg van hierdie ons gedink 
het beide op byna alles. Ons is nie robots. Beide van ons het verskillende 
menings te keer, maar nog steeds, ons het basies van een gedagte.

Omdat ons as een met mekaar, ons dikwels voltooi mekaar se sinne en selfs 



geweet wat die ander het al baie te dink voordat enige woorde is gespreek. 
Ek kon haar stem dikwels hoor praat met my of haar gedagtes te dink oor my 
hoor. Dieselfde ding gebeur met haar.

Ek kan nie ten volle verduidelik dit in menslike terme, want dit is 'n 
geestelike verborgenheid wat kom in die spel wanneer' n liefde is baie 
sterk band tussen twee mense. Maar baie wat 'n verbintenis om lief te hê 
vir' n leeftyd kan getuig van die verwondering dat hulle van die een-vlees 
met hul gade gemaak.

Na my vrou sterf in 2003 Jackie, ek kan nog steeds haar gedagtes hoor. Ek 
het geweet wat hulle sou dink dat in elke situasie. Byvoorbeeld: As ek vir 
die verkeerde bereik hemp, ek kan selfs hoor haar in my gedagte gesê: "Jy 
kan nie dat die hemp dra met die broek."

Gee aan God 'n lojale HART
----------------------

Jackie en ek het by hierdie plek van verwondering as een-vlees deur die gee 
van al van ons hart met mekaar. Ons harte was sonder twyfel verbind en 
getrou aan mekaar. God wil hê dat niks minder as 'n toegewyde en lojale 
hart van jou. As jou hart is lojaal en daartoe verbind om hom is, sal jy 
verbaas wees oor die avontuur Hy sal jou lewe.

Die oë van God soek 'n BETROUWBAAR HEARTS
-----------------------------------------

"Want die oë van die HERE [God] hardloop heen en weer oor die hele aarde 
met 'n sterk toon namens diegene wie se hart is lojaal [gepleeg] na hom." 2 
Kronieke 16:09

Dink oor hierdie! God, die Almagtige sal wys om homself te versterk in jou 
naam as jy hom 'n lojale hart. Dit begin alles wanneer jy net jou hart oop 
te stel in die geloof aan sy seun Jesus.

BORN ons weer deur die woord van GOD
-----------------------------------------

Jy sal vind die woorde gebore is weer gebruik in die Bybel op drie plekke: 
John 03:03, 03:07, en in 1 Petrus 1:23. Jesus praat met Nikodemus in 
Johannes 3:03 bevestig dat jy moet weer gebore word die koninkryk van God 
te kom. In Johannes 3:7-8: Jesus het bevestig dat die geboorte beteken dat 
jy weer gebore uit die Gees.



Petrus leer ons dat om "wedergebore" is deur die "onverganklike woord van 
God."

"Aangesien jy jou siel gereinig het in gehoorsaamheid aan die waarheid is 
deur die Gees in opregte liefde vir die broeders en liefde vir mekaar vurig 
met 'n suiwer van hart is, nadat hy wedergebore nie uit verganklike saad 
nie, maar uit onverganklike, deur die woord van God, wat die lewe vir en 
bly vir ewig. "
1 Petrus 1:22-23
____________

Paulus se weer gebore FORMULE
-------------------------

"Maar wat sê dit?" Die woord is naby julle, selfs in jou mond en in jou 
hart. " (Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig): dat as jy met 
jou mond bely dat die Here Jesus Christus en glo in jou hart dat God Hom 
uit die dode opgewek, jy sal gered word. Want met die hart glo ons tot 
geregtigheid een en met die mond bely ons tot redding. " Romeine 10:8-10

* Twee dele Paulus se weer gebore FORMULE
---------------------------------------

I) Jy met jou mond bely dat Jesus God opgewek uit die dood [u glo in die 
opstanding], en

II) Jy glo in jou hart vir God se geregtigheid. Jy wil om te doen wat reg 
is in God se oë.

Don't Miss Deel II

Baie ministeries bevordering van 'n boodskap dat al wat jy hoef te doen is 
"mond" dat Jesus is jou Here en Verlosser en het jy dan die ewige lewe. Jy 
kan nou sien dat Jesus 'n ander boodskap verkondig het en dat Paulus se 
redding formule is twee dele, en nie net' n deel waar jy "mond Jesus as jou 
Here."

Baie mense ignoreer deel II van Paulus se onderrig!

Enigeen wat ten volle Christus terugkeer terug na God aanvaar nie, ons 
vader, maar weet waarlik God is en die feit dat Jesus nie God is. Hulle 
doen nie aanbid nie Jesus of selfs bid dat Jesus. Hulle luister na wat 
Jesus hulle geleer het, aanbid net die Vader, ons God, en gesê: Bid tot 
slegs die Vader in Jesus se Naam. Ons bid tot God in Jesus se Naam te eer 



sy offer aan die kruis en omdat Hy is ons Onderwyser.

Deel II is geloof in ons harte na God se geregtigheid. Met ander woorde, 
word ons gehoorsaam aan God se geregtigheid standaard.

MINIMUM GEREGTIGHEID STANDARD
------------------------------

Jesus leer Daar is 'n minimum Geregtigheid Standard Ons moet meer as voor 
die aanvang van die Hemel

Jesus het gesê: "Want Ek sê vir julle dat as julle geregtigheid groter is 
as die geregtigheid van die skrifgeleerdes en Fariseërs, jy sal op geen 
manier in die koninkryk van die hemel." Mattheus 5:20

In die bogenoemde vers, Jesus leer ons daar is duidelik 'n minimum 
standaard te kry geregtigheid in die hemel. Ons geregtigheid moet meer as 
dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs. Hulle het dikwels asof hy reg 
is met God, maar in plaas daarvan was sleg, maar hulle was geveinsdes.

Geregtigheid beteken eenvoudig jy doen wat reg is in God se oë. Dikwels is 
dit kan gekontrasteer word as teenoorgestelde van wat reg is in die mens se 
oë. Ons weet wat God van ons verwag, want die Bybel vertel ons alles oor 
God se karakter en SY voorkeure en afkeure.

Verlief GOD
------------------------

Baie glo dat die Bybel gaan oor Jesus, maar dit is nie waar nie. Hierdie 
mense te erken nie Jesus was ook 'n boodskapper van God. Die ware verhaal 
in die Bybel is 'n groot liefde storie oor onse God ons geskape het en wat 
ons liefgehad het so baie dat hy sou stuur en offer sy enigste menslike 
Seun in' n laaste poging om ons "die uitnodiging."

Jesus het gesê: "Ek verkondig die koninkryk van God moet aan die ander 
stede ook, want vir hierdie doel en ek is gestuur." Lukas 4:43

"Want baie verleiers het uitgegaan in die wêreld wat nie bely dat Jesus 
Christus as komende in die vlees Dit is 'n bedrieër en' n Antichris.."
2 Johannes 7

Om 'gered, jou mond moet die mensdom bely [komende in die vlees], die dood 
aan die kruis en die opstanding van Jesus Christus.



"En ons weet dat die Seun van God [Jesus Christus] het gekom en het ons 'n 
verstandhouding dat ons Hom [God kan weet, die Vader] wat is waar, en ons 
in Hom [God, die Vader] wat is waar , [as ons] in sy Seun, Jesus Christus. 
Hierdie [God, die Vader] is die waaragtige God en die ewige lewe. "
1 Johannes 5:20

As jy aanvaar Jesus Christus in jou hart as verlosser, het hy jou terug na 
sy God. Jy het, soos ek gedoen het wat verlief Ð met ons Skepper God wat 
beoog om met ons gemeenskap. Op hierdie punt, sal jy opgewonde oor jou 
toekoms wees ewigheid en jy meer wil weet. Jy moet honger wees vir God se 
Woord en die hele Bybel sal kan lees.

Dit was meer as 31-jaar gelede het ek verlief geraak het met God. Worstel 
met die lewe was soos die never ending story van my bestaan tot een dag God 
my lewe aangeraak het op 'n manier dat ek absoluut geweet dat hy werklik 
is.

Die Uitnodiging vra jou om te erken dat daar meer gaan in hierdie aardse 
lewe as wat jou menslike sintuie kan waarneem. Daar is 'n ander kant aan 
hierdie lewe,' n geestelike kant. Tensy jy weer gebore geword in die Gees, 
dan kan jy nie begin om te verstaan of vir daardie saak ook sien die volle 
waarheid wat daar bestaan in hierdie aardse lewe.

Aktiwiteite in die lewe gebeur om verskeie redes, maar dikwels dié redes 
het 'n geestelike grondslag. God sy Seun gestuur het as 'n finale offer vir 
die sondes van die mensdom. In die proses, God het ons met 'n geleentheid 
om te stap in geloof.

Stepping out in die geloof vereis dat ons ons harte oop en laat die Gees 
van God en sy Seun om in te gaan en leer ons die pad huis toe aan ons die 
ewige lewe. Dit is jou ewige uitnodiging, en dit mag wees die enigste een 
wat jy ooit sal kry in hierdie lewe. Luister na God.

God praat
----------

"Toe het die wat die HERE [God] gevrees het met 'n ander, en die HERE [God] 
geluister en gehoor het, ja,' n boek van herinnering is geskryf vir die wat 
die HERE vrees en voor Hom wat op sy naam oordink." Hulle sal myne wees, sê 
die HERE van die leërskare, op die dag dat Ek hulle MY juwele, en Ek sal 
met hulle medelyde hê soos 'n man onderdele sy eie seun wat hom dien. " Dan 
moet jy weer die onderskeid tussen die regverdige en die goddelose, tussen 
die een wat God dien en die een wat HOM nie dien nie. "
Maleagi 3:16-18

"En die saligheid behoort aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam 



[Jesus aan die regterhand van God]." Openbaring 7:11

Jesus het gesê: "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en 
glo in Hom [God, sal die VADER] wat My gestuur het, het die ewige lewe, en 
kom nie in die oordeel nie, maar het [reeds geslaag] uit die dood in 
[ewige] lewe. " Johannes 5:24

As jy weet dat die God wat Jesus gestuur het, het jy al die ewige lewe het 
en jy sal nie geoordeel word nie by die tyd van jou dood.

Jesus het gesê: "En dit is die ewige lewe, dat hulle kan weet dat U [God, 
die Vader], die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het."
Johannes 17:03

Jesus het gesê: "My leer is nie myne nie, maar sy [God die Vader] wat My 
gestuur." Johannes 7:16

God het nog altyd wou net die beste vir jou lewe. SY uitnodiging vir 'n 
ewige lewe het net nie begin met Jesus. 'N uitdrukking van God se groot 
liefde vir jou kan gevind word in Esegiël hoofstuk 18. Aan die begin van 
die geskiedenis sal jy God hoop vir ons die beste en hoop ons sal weg te 
draai van boosheid en om 'n lewe van geregtigheid.

Geregtigheid bring ons in gemeenskap met God. Dit is wanneer ons werklik 
word ons Sy volk tot in ewigheid.

Dit is 'n keuse vir God, in die geloof, omdat julle weet dat ons maar net 
reisigers hier op' n tydelike aardse reis. Ons groot besluit op die aarde 
sal wees om die werklikheid dat God bestaan en dat die lewe werklik bestaan 
transendeer hierdie te aanvaar. In ons harte om te weet dat as Jesus weer 
opgestaan het, so sal God ons wek.

"Moenie die wêreld liefhê of die dinge in die wêreld. As iemand die wêreld 
liefhet, sal die liefde van die Vader nie in hom nie." 1 Johannes 2:15

Jesus het gesê: "Dit is die Gees wat lewe gee, die vlees is van geen nut 
nie. Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe." Johannes 6:63

Ek is die apostel Edward. Ek skryf siele te bereik met God se uitnodiging 
van 'n ewige lewe. Dit is "DIE UITNODIGING" Ek het hier teenwoordig. Ek het 
egter veral te skryf aan die siele wat deur Christus verlossing eis nie, 
maar is mislei om te dink dat Christus God is.

Baie Christene weet nie dat Christus die God gedien. As dit so is, jy en 
jou die ewige lewe is in vraag. Jy moet reg met God en die Kerk 
afvalligheid wat mense nou bid en aanbid Jesus te plaas van die God wat 



Jesus self bedien en leer ons oor die verwerping te kry.
Wie aanbid die Seun van God as "God die Seun" begaan afgodery in God se oë. 
Sulke mense is werklik gered nie, maar is in "geestelike warm water." 
Aanbidding van Jesus is dieselfde as die aanbidding van 'n priester of 
pastoor. God het gesê: geen ander god naas Hom. Dit sluit in sy Seun.

Bestudeer die Skrif aangehaal in hierdie hoofstuk [DIE UITNODIGING] baie 
versigtig. Terwyl hy in die Gees, God het hierdie Skrif vir my vir jou eie 
voordeel. Dit is van toepassing op feitlik elke ander hoofstuk in hierdie 
boek as goed. [Ek is verwys na die sewe End-Times Boodskappe Van God boek, 
wat gevind kan aanlyn gedoen word by http://www.sevenmessages.com. Hou jou 
hart oop te stel aan God se Woord en laat Jesus Christus, ons Meester, word 
die voorbeeld wat jy volg al die pad terug na jou eie hemelse huis.

Doen dit en jy sal nie net lief vir Jesus en die opoffering wat hy gemaak 
het vir ons sondes aan die kruis, sal jy val ook in die liefde met God. Jy 
kan hom hemelse Vader in al jou gebede.

Apostel se gebed
----------------

Hemelse Vader en God van my broer, Jesus Christus, wat is ons Meester, hoor 
my gebed. Seën elke siel wat hierdie hoofstuk lees en sal hulle hul hart 
oop te stel aan jou seun Jesus en ook vir jou gees. En, aan almal wat die 
gebed bid hieronder en jou uitnodiging aanvaar, gee hulle bekering.
Apostel Edward

Gebed tot God 'n behae se uitnodiging
---------------------------------

Vader God, ek aanvaar hierdie spesiale uitnodiging van jou na 'n ewige lewe 
in die hemel.
 
Ek bely met my mond dat Jesus Christus, U wat uit die dood en dat hy die 
eerste van baie mense te word opgewek te wees met u, as jou seuns en 
dogters gehad.

Ek glo in my hart tot geregtigheid en Ek sal my bes doen om 'n regverdige 
lewe in jou oë om te lewe. Ek sal die voorbeeld van Jesus volg en getrou 
tot my eie dood.

Vader, ek dank U dat jy en jou kind een sal wees saam met my na my help om 
hierdie aardse lewe oorkom. Ek weet dat dit ons sal maak van een gedagte en 
dat jou Gees in my sal woon my pad terug by die huis te lei. Leer my u weë 
HERE. [Let wel: Om en datum jou gebed tot God.



DIE SLEUTEL TOT ONTGRENDELEN SKRIFGEDEELTE
---------------------------
As jy die verhouding tussen God en SY geboorte van die mens Seun Jesus 
Christus, reguit, sal jy verstaan jou Heilige Bybel en God se uitnodiging 
tot 'n ewige lewe sal wees vir die ware. Hierdie verhouding is die sleutel 
tot sukses begrip van God se Woord. Moenie probeer om die Skrif te 
interpreteer met behulp van die drie-eenheid leer, dit maak Jesus 'n 
leuenaar in so' n eenvoudige verse soos Johannes 8:40 en Johannes 20:17. 
Dit maak ook Paulus 'n leuenaar in so' n eenvoudige verse soos 1 Timoteus 
2:05 en 1 Kor 08:06.


