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liefde van Jesus 
(love of jesus)

Jesus het sy liefde deur die
baie wonderwerke wat geskryf is in 
die
evangelies, maar die grootste 
wonderwerk van
was dat Hy in staat is om ons te 
vergewe
van ons sondes, want Hy het aan die
Kruis om dit moontlik te maak!
Daar is geen groter liefde as dit nie,
dat Hy vir ons gesterf het, sodat ons
vry kan wees om vergewe te word en 
leef
ons lewe in oorwinning en spandeer
Ewigheid in die hemel saam met 
hom!

Maak nie saak hoe sleg die dinge wat 
ek het
gedoen het, was Hy in Sy genade het
vergewe my! En ek nog steeds na Hom 
toe kom
dikwels vir vergifnis en Hy is altyd
reg om daar te liefhê en vergewe my!
Hy sal enigiets wat jy gedoen het, 
vergewe
maak nie saak hoe afskuwelik is dit!
"Die Here is genadig en vol van
medelye, lankmoedig en
groot genade "Die Here is vir almal 
goed,
en sy barmhartighede is oor al sy
werke "Psalm 145:8, 9
"So ver as die ooste verwyderd is van 
die weste, so
ver verwyder Hy ons
oortredinge van ons af! "
Psalm 103:12
"As ons ons sondes bely, Hy is getrou
en net om te vergewe ons ons sondes, 
en om
reinig ons van alle ongeregtigheid. "
1 Johannes 1:9
"In Hom het ons die verlossing het 
deur
Sy bloed, die vergifnis van sondes,
volgens die rykdom van Sy genade.
Efesiërs 1:07

Jesus het gesê: "Ek is die deur; 
deur my
indien enige mens ingaan, sal hy
gered word, en gaan in en uit,
en weiding vind "Johannes 10:09.
Jesus het gesê: "Kyk, Ek staan by
die deur en Ek klop: As iemand
luister na my stem, en maak die
deur is, sal ek kom na hom toe, en
saam met hom maaltyd hou en hy 
met
Me "Openbaring! 3:20
Jesus die enigste Verlosser is:
"Is ook nie hulle redding in enige
anders nie, want daar is geen 
ander
Naam onder die hemel wat
onder die mense, waardeur ons
sal gered word "Hand. 4:12
"Maar God lei Sy liefde
teenoor ons, in die sin dat, terwyl 
ons nog
nog sondaars was, het Christus vir 
ons gesterf het. "
"Veel meer dan, nou
geregverdig deur Sy bloed, sal ons
gered word van die toorn (hel) deur
Hom "Romeine 05:08, 9
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Vergewe my asseblief vir elke 
sonde wat ek
al ooit begaan het of
gedoen in my hart.
Here Jesus, vergewe my
en kom in my hart as my
persoonlike Verlosser en Here 
vandag!
Ek het jou nodig om na my Vader 
en
Vriend. Ek gee jou my lewe, en
vra jou om my te help om my 
lewe om te lewe
die manier waarop jy wil hê ek 
moet van nou af
aan. Ek bid dit in die Naam van
Jesus Christus! "
                          Amen.

"Want God het ons nie bestem
tot toorn nie, maar om die 
saligheid te verkry
deur ons Here Jesus Christus. "
"Wie vir ons gesterf het, sodat, of
ons waak en of ons slaap, leef
saam met Hom! "
1 Tessalonisense 5:09, 10
En Jesus het "Hy volmaak is,
(Volledig) Hy het die skrywer
van ewige saligheid vir almal
wat Hom gehoorsaam is 
"Hebreërs 5:09.
Die Bybel sê: "Maar wat sê
dit? Die Woord is naby jou, selfs
in jou mond en in jou hart:
dit is die woord van die geloof 
wat
ons verkondig:
"Dat as jy bely met
jou mond die Here Jesus, en
jy in jou hart glo dat
God het Hom uit die
dood is, sal jy gered word.

"Want met die hart glo ons tot
geregtigheid en met jou mond,
bely ons tot redding. "
"Want die Skrif sê: Elkeen wat
Hom glo, sal nie beskaam word nie. "
(Skande gemaak word 'n skande) 
Romeine
10:8-11
As jy wil om gered te word wat jy kan 
sê
hierdie ...
"Hemelse Vader, ontferm U oor my,
'n sondaar is. Ek glo in U en dat jou
Woord is waar.
Ek glo dat Jesus die Seun van die
Lewende God en dat Hy gesterf het 
op die
Kruis, sodat ek kan nou
vergifnis vir my sondes en die ewige 
lewe.
Ek weet dat sonder U in my hart,
my lewe is betekenisloos.
Ek glo in my hart dat U, Here
God, het Jesus opgewek,
uit die dood.
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