Recept voor het behoud van uw ziel.

De Bruiloft is onze hereniging met Jezus, de opname in zijn geestelijk lichaam. Dit gebeurt op het moment van
bekering.

De Bijbel – Gods woord een korte opsomming voor het behoud van uw ziel.
Er zijn vele aanwijzingen gegeven in de Bijbel over het verkrijgen van het Eeuwige leven. Dit kunt u lezen op
mijn website en natuurlijk in de Bijbel zelf. Ik volg de Schrift dat wil zeggen ik verkondig wat er in de bijbel
staat zoals het ooit is verkondigd door de Heere Jezus zelf en de Apostel Paulus daarna door de Apostel Paulus
die het Evangelie heeft aangevuld en zeker niet heeft verandert, Hij heeft het niet aangevuld uit eigen
overdenking maar door openbaringen van God aan Hem de zgn geheimenissen.
God is een god van Genade maar ook van waarheid en trouw aan Hem en Zijn woord.

Ziel en redding.
De mens blijft zelf verantwoordelijk voor zijn ziel en redding. U staat straks zelf voor Jezus en niet samen met
uw familie, voorganger of iemand anders. Wat zult u dan zeggen als blijkt dat Hij u niet kent? Dan is het te laat
op dat moment is er geen bekering meer mogelijk.
Hoop
Maar er is hoop als u dit leest! U kunt het nu, op dit moment nog veranderen, God wil het graag voor Hem maar
ook voor u. Eeuwig leven en weg uit de klauwen van de satan die hier de dienst uit maakt, het is zijn Koninkrijk
En heel de wereld misleid de vader van de leugen en mensenmoordernaar. Een andere naam is lucifer.
Waar te beginnen
Om te beginnen, u moet Wedergeboren zijn. Dat betekent gedoopt met de Heilige Geest, door Jezus Christus
om daarna met zijn hulp verder te kunnen groeien in geloof en Heiliging een proces van intimiteid en verder
groeien in uw relatie met Jezus door correctie en hulp op alle gebied van uw leven en karakter.
Wedergeboren is nodig om het koninkrijk te kunnen zien/binnengaan. Handelingen 2.38-39.
Dopen met water betekent met de Heilige Geest. Water staat symbool voor de Heilige Geest. Een mens kan niet
de Heilige Geest overbrengen dat lezen we in de Bijbel. U kunt de Heilige Geest niet ontvangen van een mens
dit blijkt uit Johannes 14.
Vraag om vergeving van uw zonden en u ontvangt de Heilige Geest.
Vergeving van zonden is alleen mogelijk door het bloed van Jezus wat voor ons is vergoten op Golgotha. Het
wil zeggen dat er geen andere manier van zalig worden/behouden is voor het verkrijgen van de eeuwigheid.
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Op dat moment bent u overgezet in zijn Koninkrijk. en zijn ze in de Hemel blij met weer een gerede ziel. Zijn
Koninkrijk is het lichaam van Christus en dat zijn alle bekeerden bij elkaar.
U kunt de Heilige Geest niet ontvangen van een mens dit blijkt uit Johannes 14,
U hoort dan ook bij de kerk van Jezus christus, waarvan Hij het hoofd is. Beschreven in het Bijbelboek Korinthe
bijvoorbeeld.
Zo mooi, dat ik het even hier uitschrijf.
“ weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en die u van God hebt ontvangen, en
dat u niet van u zelf bent”
1 Korinthe 6:19; 20.
Een goed voorbeeld van een kerk is die in Korinthe.
Kerk is niet het juiste woord, het is meer de bijeenkomst van gelovigen zonder vaste voorganger en religieuze
handelingen of gebruiken uit het Oude Testament, er is ook geen vermenging met andere goden.
Jezus komt straks niet voor een denominatie, maar voor iedereen die Hem zijn ziel heeft toevertrouwd. Hij is de
Koning van uw ziel. Hij komt niet voor het collectief maar voor u.
Meer is er niet nodig. Er bestaat geen ritueel of voorwaarde voor bekering. Laat dit niet instaan tussen u en
Jezus.
Zo eenvoudig is het Evangelie. God houdt van ons en wil niet dat we verloren gaan. En we gaan verloren als we
niet het woord van God serieus nemen en naar Jezus gaan en zijn geboden in acht nemen.
.
De stap naar Jezus mag u zelf zetten. Hij kent u allang, al voor dat u bestond op deze aarde. Openbaringen 3:20.
"Ik sta aan de deur en klop".
We zijn zelf verantwoordelijk voor onze redding en wat nu de kerk genoemd wordt is geen garantie voor eeuwig
leven en vergeving van zonden.
Lidmaatschap is geen garantie voor het behoud van uw ziel het is ook geen voorwaarde. Aanbidding kan ook
zijn God danken, bidden en Bijbel lezen. De Bijbel is geen religie en God ook niet. De ware eredienst bent u.
“Ik roep er dan toe op, broeders door de ontferming van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend
offer, heilig en voor God welbehaaglijk, dat is de redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld
gelijkvormig…”
Romeinen 12.1-2
"Mij vind je niet in stenen gebouwen" vertelde Jezus. Dit zei Hij ook omdat Hij na uw bekering in u is, en u in
Hem, u bent de kerk want God leeft in u. Lukas 17.
De rest is door mensen verzonnen door overheden en anderen die macht willen uitoefenen. Dit is Historisch zo
gegroeid en vergroeid met de wereld, een werelds gebeuren waarvan de bijbel (Jezus) zegt om daar uit weg te
gaan. Openbaringen 18.4.
Geen deel hebben aan bijeenkomsten of mensen die een ander evangelie prediken dan die er in de Bijbel staat.
Het evangelie, zolas Jezus dat kwam verkondigen.
Er is een groot verschil tussen de Bijbel en de kerkelijke leer, zeker wat betreft het behoud van je ziel. Het
houden van de geboden en Gods woord in het algemeen is een voorwaarde behouden te blijven.
Dat komt wel goed want als je je bekeert bent wordt de behoefte aan kennis van het woord steeds groeter, Het is
de Heilige Geest die in u is. En het is uit liefde voor Jezus dat je niet wilt zondigen. Want Hij zegt dit zelf in zijn
woord. Als je mij liefhebt zondig dan niet meer.
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Genade is er voor het verkrijgen van uw zonden, geen werk of offers meer. Het is geen vrijbrief voor een
losbandig leven.
Belangrijke waarschuwing; De relatie met Jezus is ook een voorwaarde voor de opname, de Bruiloft. Laat uw
relatie niet versloffen en Jezus u wegsturen op de dag dat Hij terug komt in de wolken omdat Hij u niet kent.
Leest u ook de pagina over de Heilige Geest, of download deze voor een reis door de Bijbel.
Tips
*Begin met lezen van de eerste vier Evangeliën.
*Vraag de Heilige Geest je alles duidelijk te maken.
* De belangrijkste: Bekeer u vandaag nog.
* Ga voor alles eerst naar Jezus bij vragen of moeilijkheden over of in uw leven.
*In dit proces hoeft u geen mensen te consulteren, Jezus weet alles over u en zal het op de gepaste tijd duidelijk
maken. Het werkt twee kanten op u wordt een ander mens en u groet naar Jezus toe.
* Niet het merktken nemen, want u gaat verloren Openbaringen 13.
Geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent: wees daarin overvloedig
met dankzegging.
Kolossenzen 2:7

*Begin te bidden, voor u zelf, dank de Heere in alles en altijd en bid ook voor uw naasten.
Over de zonde
Zonde is in vele opzichten niet oke, het bedroeft de heilige geest, het zorgt ervoor dat uw bescherming afneemt
die u nodig heeft in deze wereld waar het demonische enorm is toegenomen. Het zorgt er zelf voor dat u steeds
verder van u zelf en het geloof af komt te staan en daarmee van God.
Zonde geeft satan en zijn demonen een legitieme reden en toestemming om uw leven binnen te komen.
Biecht alles gewoon eerlijk op aan Jezus en stop met het zondigen, lukt dit niet, dan vraagt u om zijn kracht. Het
is mogelijk over dit te overwinnen door de overgave aan Hem.
Ovegave is lastig maar een voorwaarde om een gezonde en volledige relatie met Jezus te hebben.
Geef “gewoon” alles aan Hem en hij neemt de controle en zal u zeker niet in de steek laten of veroordelen.
In het begin van uw bekering zal het nog vaak fout gaan, geeft niet belijden en weer doorgaan.
Het is mij ook (bijna) gelukt en dat was ook niet gemakkelijk soms. Ik ben erg gemotiveerd en dat helpt
natuurlijk en ook de liefde voor Jezus en mijn Hemelse vader werken daaraan bij.
Komt goed, als u maar eerst in zijn wereld bent!

Mattheus 28:20
“En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”. Amen.

Ik wens u Gods zegen toe.
Met dankzegging aan de Heilige Geest, voor alle onderwijs,
bemoediging en leiding in mijn leven.

Tot slot: Een rede die Jezus heeft gehouden vlak voor zijn kruisiging
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Aan zijn apostelen.

Het huis van de hemelse Vader
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg
weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader
dan door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en
hebt u Hem gezien.
8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.
9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u
spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de
werken zelf.
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en
hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt zal worden.
14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
De belofte van de andere Trooster
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u
blijft tot in eeuwigheid,
17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet
Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef
en u zult leven.
20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij
liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem
openbaren.
22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult
openbaren en niet aan de wereld?
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht
nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem
intrek nemen.
24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet
van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u
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in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw
hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij
liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn
Vader is meer dan Ik.
29 En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult
geloven.
30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft
geen macht over Mij.
31 Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden
heeft.
Sta op, laten wij hier vandaan gaan.

www.onzegezegendehoop.nl
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Gods woord is Geest.
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