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Vraag: Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?
Antwoord: Dat, aangesien ek
Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om
nou alreeds die begin van
2 Korintiërs 5:2- met ons woning uit die hemel oorklee te word, as
1
3
ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word
die ewige vreugde in my
nie.
hart ervaar,

Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons
verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal
oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God
staan nie.

Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee
het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my
heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat
U My liefgehad het voor die grondlegging van die
wêreld.
maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en
die oor nie gehoor en in die hart van `n mens nie
opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom
liefhet.

"Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U
My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my
heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee
het omdat U My al voor die skepping van die wêreld
liefgehad het.
Maar soos daar geskrywe staan: "Wat die oog nie
gesien en die oor nie gehoor het nie," en wat in die
hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God
gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.

ek na hierdie lewe volkome
saligheid sal besit - 'n
Johannes 17:24
saligheid wat geen oog
gesien, geen oor gehoor en 2
in die hart van geen mens
ooit opgekom het nie - om
1 Korintiërs 2:9
God daarin ewig te prys

.

