Een eenvoudig Gebed:
Wij allen doen slechte dingen (zonde), en de God
zegt dat al zonde moet worden gestraft. Het
goede Nieuws!! De god verstrekte ook iemand
anders wie zich om voor ons zou aanmelden
worden gestraft. Allen u moet doen is vertelt hem
u heeft sinned en vraagt hem om u te vergeven. U
kunt iets in die aard bidden „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 elpen 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.“

Ooooh Yuk!!
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John 14:6 - „Jesus zei unto hem, „ik ben de
manier, de waarheid, en het leven; geen
mens komt unto de Vader, maar door me“.
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De god maakte ons in Zijn Beeld (enkel als hem)

De god maakte de insecten (zelfs
spinnen en
wormen), de

vogels, de

zon, maan &

sterren.

Hij maakte ons slim om dingen
in school te

.

De god toont ons op zo vele manieren hoeveel hij van ons houdt.
•
•
•

leren, dingen
zoals auto's en

Hij maakte bomen en

gebouwen kunnen bouwen.

bloemen, dieren en mensen.

.

De god wil enkel Één Ding van ons:
Hij wil ons van hem houden. Wij kunnen
hem door hem te vragen in onze harten en
te leven voor hem

Wij kunnen te eten voedsel

danken.

vissen en verstrekken.
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