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KLEIN TUIN VAN 
JESUS

My hart is Jesus se EFFENS
TUIN
Vrugte en Ek sal
Daaglikse produksie
En goeie dade
Jesus doen MTANIONA
EN vriendelike woorde
Hy sal my hoor sê

Jesus is lief vir jou in 'n groot manier 
en
Ek weet dat jy Hom liefhet, ook!
Net vra hom om te neem jou hele
hart en maak jy hom net wil!
Sê, "Jesus, ek is lief vir jou! Maak my
net soos jy in elke opsig! "
Sy luister elke woord wat jy aansoek 
doen
Hom! Hy is jou Hemelse
Vader, en Hy is lief vir jou meer
as wat jy kan dink!
Hy is lief vir jou so lief dat Hy
Hy sterf op die kruis vir jou te red
jou van jou sondes. Die Bybel
Hy het gesê, "Christus Jesus het
in die wêreld gekom om sondaars te 
red. "
Ek Timoteus 1:15 dat jy en
Ek!
Hy het 'n groot liefde vir almal
en Hy verlang daarna om vir elke een 
persoon
na hom toe kom met al hul
hart! Hy wil hê om hulle te vertel
dat hulle is jammer vir hulle sondes
en vra hom help om op te hou 
sondig

"En julle sal My soek, en
My vind, as jy kyk
My met jou hele hart. "
Jeremia 29:13
Jy kan hom help deur
wys jou liefde vir
elke persoon en vertel
Jesus is lief vir jou en nie 
bekommerd wees oor
en hulle wil help
met hul probleme.
Jesus is nie hier nie persoonlik
mense oor hom vertel nou, so
dit is vir ons om dit te doen.
Dit is 'n wonderlike ding om te 
doen, want
vir mense vertel van Jesus! Ek
Ek weet jy wil almal
weet omtrent hom!
Jy kan vir mense vertel dat Jesus
maar dit help as hulle moet 
omdraai
Hom met hulle hele hart
en vra hom! Jesus is
altyd op soek na opregte
hart!
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Aanvanklik het die King James
Die Bybel is die enigste een wat
vars en onveranderd, om te 
probeer
kry dat 'n mens.
Luister na jou ouers ook.
Hulle is lief vir jou en wil
wat is die beste vir jou, en 
gehoorsaam
hulle gewillig, selfs as jy
nie altyd saamstem met hulle.

Die Here sal julle seën kan wees
En hou jou! Waarskynlik HOM
Genade vir julle!
Sy gesig kan dra
YOU! En mag Hy jou gee
Vrede, altyd!

Jy kan jou eie
probleme. Net te praat Jesus
en hom alles vertel oor dit. hy
wil om dit te hoor! as net
glo dat Hy het gehoor jou
gebed en glo net dat
Hy sal jou help! Dit kan
'n tyd vir hom om te werk
dinge uit, maar hy het
Hy het belowe in die Bybel dat 
Hy
ons altyd sal help, en Hy
hou sy woord! sy is lief vir
jou! Hy is lief vir jou!
Hy sal jou help ander wat
vra, ook! Dit lyk
soos om hom te ondersteun of 
hul
maar hy weet wat die beste is
en wanneer jou antwoord
Kwessie. Sy het nooit te vroeg
of te laat reageer, en Hy is nooit 
verkeerd nie.

Nadat jy versoek het, kan slegs
Swyg in sy liefde en sy trou dienste
julle en die ander wat jy vra!
Die Bybel sê, "Rus in die Here
en wag vir Hom ". Psalms
37, paragraaf 7
"Jesus is vir ons 'n toevlug en sterkte,
ondersteuning sal gesien word in die 
moeilikheid! "
Psalm 46, vers 1.
"Umtwike jou sorg op die HERE,
Hy sal jou te onderhou! "Dit
manier om te gee Jesus al jou 
bekommernisse
probleme en hy sal
dien om jou te help! Moet hy,
as jy voel dit is nie! Psalm
55, vers 22
Lees asseblief jou Bybel of kry
ander lees dit vir jou. Jesus
Hy het gesê: "Ek is die Weg, die 
Waarheid, en
Lewe "Johannes 14 vers 6. Jy
jy sal vind 'n manier van denke en wat
om gehoorsaam te wees en Hom 
welgevallig is in
Jou Bybel.
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