
GLIMLACHEN

Vier Redenen
waarom je mag 



Eerste Glimlach
God houdt waarachtig van jou

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Hoe je je ook voelt of wat je ook hebt meegemaakt, de kracht
van Gods liefde voor jou zal niet veranderen.  Hij gaf Zijn enige
Zoon in ruil voor jou.

Tweede Glimlach
Jezus is voor jou gestorven
Het bewijs van waarachtige liefde wordt geleverd als iemand
zijn eigen leven voor jou wil opgeven.  Er is geen grotere liefde
dan dit.  De geschiedenis bewijst dat Jezus geleefd heeft en aan
het kruis is gestorven.  De Bijbel zegt dat Hij dit voor jou en mij
deed.

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van
God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”
(Romeinen 6:23)

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

“Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd
opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.” 
(Romeinen 4:25)



Derde glimlach
God heeft een doel voor je leven

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb
jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een
hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11)

Achter ieder meesterwerk zit in een schepper.  In ieder
meesterwerk zit het doel waarvoor het gecreëerd is, vervolgens.
Je bent bijzonder voor God en Hij heeft werkelijk een doel voor
je leven.  Gods eerste doel voor jou is Zijn liefde te vinden.
Alles zal op zijn plaats vallen als je in Zijn liefde wandelt.

Vierde glimlach Vandaag is jouw dag

“Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de
redding.” (2 Korinthiërs 6:2)

“Hij (Jezus), “maar God heeft hem op de derde dag weer
tot leven gewekt en hem aan de mensen laten
verschijnen.” (Handelingen 10:40)

“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart
gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u
worden gered.” (Romeinen 10:9)

De Bijbel is duidelijk.  'Morgen' wordt je niet beloofd, je hebt de
belofte van 'nu' om met je hart en relatie met God (jou schepper)
goed te krijgen, zijn liefdevolle armen staan nu voor jou klaar om je
te omhelzen.Luister naar wat de bijbel zegt "je moet opnieuw
geboren worden" je hoeft alleen maar te bidden en God zal voor
jou doen wat jij niet kan doen, dat is de kracht van zijn liefdevolle
genade



Wacht niet!  Bid nu!
Bid dit gebed met mij
Onze Vader die in de Hemelen zij, in Jezus' naam, vergeef mijn
zonden. Ik geloof dat Jezus heeft geleefd en is gestorven en dat 
U hem hebt doen herrijzen en dat allemaal omdat U van mij
houdt. Heer Jezus, kom in mijn hart en wees de Heer van mijn
leven. Geef mij de zekerheid van mijn verlossing die uw Heilige
Geest is, die mijn hart vervult als een kind van de levende God.
In naam van Jezus Christus bid ik, Amen.

Mijn gebed voor u
Vader God, in Jezus' naam geef ik de zalving van de Heilige 
Geest vrij om deze persoon te bedekken en iedere ketting van
verwarring en ongeloof te breken. Ik vraag dat de dienende
engelen deze persoon mogen omringen, die door U wordt 
geliefd, om hem te beschermen en te helpen.  Vader, blijf Uw
waarheid en liefde onthullen voor deze dierbare persoon.  Maak
hun lichaam gezond en verlos hun geest, in Jezus' naam, Amen
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