
Eenvoud
Dit is een recente e-mail getuigenis waarin God bevestigd wat Hij ons hier bij Take 
His Heart geleerd heeft over eeuwig heil.
Hi Roy!
 
“… Gewoon om u te laten weten dat mijn vader de Heer heeft aangenomen via in het 
onderwijs, die we afgelopen maart ontvingen. Ik stelde hem de vragen en zwakjes 
antwoordde hij,’ja’. Zes weken later, ging hij snel de 
hemel in. Het duurde ongeveer 5 minuten en hij was 
niet meer in deze wereld....precies zoals ik de Heer 
zoveel keren gevraagd had.
 
“En omdat ik de Heer zoveel keren gevraagd, “Waarom 
leeft hij zo lang?” (96 jaar)… het antwoord, ‘Zodat jij 
XXXXX de juiste vragen zou stellen, en dat je Vader, 
een gelovige, in mocht gaan door de rechte poort. 
“Dus dank je, Roy, voor je bediening. …Ik bid dat mijn 
nakomelingen op het rechte pad kunnen zijn en binnengaan door de smalle poort.”
                                                                  
Veel liefde in Jezus!
XXXXX XXXXXXXXX
. . . . . . . .
We hebben een paar voorbeelden toegevoegd hoe je de juiste vraag kunt stellen. Ze 
kunnen elk moment op elke tijd gesteld worden. Een evangelist die in Afika werkt 
vroeg me of hij de jusite vraag aan een mensenmassa van 10.000 kon stellen tijdens 
een samenkomst, zouden ze gered zijn? Het antwoord is ja, als ze ‘ja’ antwoorden en 
dat ja kwam uit hun hart. Alleen God kent het hart!
Wordt de liaison (verbindingsofficier) van de Heer door de mensen belijdenissen te 
laten uitspreken. 
Voorbeelden van vragen:
Geloof je dat Jezus jouw zonden naar het kruis gebracht heeft en dat God Hem uit 
de doden heeft opgewekt? Ja of Nee?
Geloof je dat Jezus de Zoon van God was en dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt? Ja of Nee?
Geloof je dat Jezus zit aan de rechterhand van de Vader en dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt? Ja of Nee?
Do you believe Jesus was God manifest in the flesh? 
Yes or No?
Geloof je dat Jezus het offer van God was om onze zonden te bedekken? Ja of Nee?
Elk van deze vragen kan werken
De stleutel   is dat je je geloof bevestigd tegenover een ander persoon op aarde, 
een van deze voorbeelden kan werken! Het is zoals Jezus uitlegde toen Hij de 
sleutel tot het Koninkrijk onthulde. YJe bevestigd jouw geloof aan een ander 
persoon op aarde en Jezus als de mediator bevestigd het in de hemel.



Sommigen zeggen dat het te simpel is voor eeuwig heil dat het slecht ligt in onze 
belijdenis (verklaring) aan een ander persoon. Bedenk eens wat God zegt dat er in 
onze belijdenis zit? Bekijk nog eens What is in a True Confession?. (wat ligt in een 
ware belijdenis) Het zal ons allemaal helpen om 

de eenvoud die in Jezus Christus is! 
te begrijpen. 
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Rightly Dividing the Word Saved

PDF of Salvation book - book cover
Includes: Rightly Dividing the Word Saved.
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