De god kent Mijn Naam
U hebt Hoop omdat:
• U kunt op de belofte van de God vertrouwen.
“Whosoever vragen=zal= op de naam van
Lord zal worden gespaard" (Romeinen
10:13)

•

Gecreeerd door Ann Mason-Nuttige Hearts

Uw leven is eternally veilig in God.
"Voor word ik overreed, die noch de dood,
noch het leven, noch engelen, noch principalities, noch bevoegdheden, noch dingen voorstelt, noch thngs aan come... shall kunnen o
afzonderlijk ons van de liefde van God, die in
Christus Jesus onze Lord" is (Romeinen 8:3839)

Dutch

De god kent Mijn Naam
U hebt Hoop omdat:
• U kunt op de belofte van de God vertrouwen.
“Whosoever vragen=zal= op de naam van
Lord zal worden gespaard" (Romeinen
10:13)

•

Gecreeerd door Ann Mason-Nuttige Hearts

Uw leven is eternally veilig in God.
"Voor word ik overreed, die noch de dood,
noch het leven, noch engelen, noch principalities, noch bevoegdheden, noch dingen voorstelt, noch thngs aan come... shall kunnen o
afzonderlijk ons van de liefde van God, die in
Christus Jesus onze Lord" is (Romeinen 8:3839)

Dutch

De god maakte de wereld en alles daarin, en de
God kent ook alles. Hij weet zelfs hoeveel
haren op uw hoofd zijn. Hij kent uw favoriete
kleur en hoeveel sterren in de hemel zijn. Hoe?
Omdat hij hen maakte en hen daar zette.
(Romeinen 6:23)
Alvorens ik geboren was, wist de God over me,
wat elke dag van mijn leven zou gebeuren, wanneer ik om uitga te spelen, of wanneer ik bij
nacht slaap. Hij behandelt ons omdat hij niet
moet slapen.
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De god weet ook wanneer wij slechte dingen
doen. Hij roept deze slechte dingenzonde.
Iedereen wie de zonden moet worden gestraft,
maar God houdt zo veel van ons dat hij dacht
van een manier wij niet te hoeven om Zijn
Zoon, Jesus worden gestraft, kwam en nam
onze plaats en werd gestraft! Wegens dat, kunnen wij met God in Hemel leven als wij dat
Jesus dit voor ons deed geloven en deze gift
zeer voor ons goedkeuren.
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Als u dit in uw hart gelooft, kunt u aan God,
recht spreken waar u bent. Een eenvoudig gebed aan God zou om hem in uw hart uit te
nodigen kunnen zijn,"Beste God, ben ik zo blij
dat u allen over me en houdend van me kent.
Ik heb slechte dingen gedaan en ik ben droevig.
Ik wil Jesus in mijn hart leven en me helpen om
van u te houden elkere dag. Dank u voor het
sturen van uw Zoon Jesus om mijn plaats te
nemen en voor me worden gestraft. Amen."
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