
Hoe leef ek IN die lig?

- Jy moet Jesus aanneem as jou persoonlik
   Verlosser en Saligmaker

-  Wanneer jy DIT doen, dan belei jy jou
   sondes, en jy maak jou LOS daarvan

-  Jy draai jou rug daarop

-  Jy maak klaar daarmee

-  En dan begin jy ‘n nuwe pad saam met
   Jesus, ‘n pad van lig en nie donkerte nie

-  Die probleem is, dat baie mense vir Jesus
    aanneem as hulle Verlosser en
    Saligmaker, maar hulle verander nie,
    en wat hulle doen verander nie,

-  Jy kan nie van die duisternis na die lig
    oorstap, maar jy leef nog in duisternis
    nie, dan beteken dit niks

      Hoe maak ek as ek by Jesus wil uitkom / my 
      lewe  vir Hom wil gee?

 Ek moet belei dat ek ‘n sondaar is, en ek belei my 
sondes voor God 

 
 1 Joh 1:8-9 – 83 vertaling – 
“As ons beweer da tons nie sonde het nie, 
bedrieg ons onself, en is die waarheid  
nie in ons nie.  Maar as on sons sondes bely – Hy 
is getrou en regverdig, Hy vergewe on sons 
sondes en reinig  ons van alle ongeregtighede”

      Hoe maak ek as ek by Jesus wil uitkom / my 
      lewe  vir Hom wil gee?

 Ek moet vir Jesus sê dat ek my HELE lewe vir 
Hom gee, dat ek my rug gaan draai op die 
verlede en die ou lewe, en dat ek van vandag af, 
voluit vir Hom gaan lewe  

Fil 3:13 – 83 vertaling – “Maar een ding doen ek: 
ek maak my los van wat agter is, en strek my uit 
na wat  voor is”

       Hoe maak ek as ek by Jesus wil uitkom / my  
       lewe vir Hom wil gee?

 Ek erken dat Jesus God se Seun is, en dat ek NET 
deur Jesus by God die Vader kan uitkom

Joh 14:6 – 83 vertaling – “Jesus het vir hom gesê: 
Ek is die weg en die waarheid en die lewe. 
Niemand kom na  die Vader toe behalwe deur 
My nie”

       Hoe maak ek as ek by Jesus wil uitkom / my    
       lewe  vir Hom wil gee?

 En dan gee Jesus so mooi belofte.

Joh 8:12 – 83 vertaling – “Ek is die lig vir die 
wêreld.  Wie My volg, sal nooit  in die duistenis 
lewe nie, maar sal  die lig hê wat lewe gee”

         Hoe laat ek my liggie aanhou brand as ek my lewe  
         vir Jesus gegee het?

-  breek met verkeerde vriende
-  breek met die verkeerde goed wat jy gedoen
    het
-  kry vir jou vriende wat ook hierdie pad stap
-  stiltetyd:  Bybel lees en bid
-  Jeugsel
-  Sondagskool
-  Kerk
-  Jeugsel by Otto
-  Jy moet so veel as moontlik gevoed word met
    God se Woord – moenie wegbly van die
     plekke waar jy gevoed
     kan word nie, dit sal hou help om te groei en
     sterk te staan sodat jou liggie kan aanhou
     brand!!!


