Aanleveren stukjes
De eerst volgende Two4You
verschijnt 26 Mei wil je hier een
stukje in geplaatst hebben lever
dit dan in voor 19 Mei
Aan: Wilco Neerhof ,
Spreeuwenhof 57 ,7051 XJ
Varsseveld
Tel: 0315-242819
e-mail:
kerkleven.two4you@gmail.com

Romeinen 8:31-39
Gods liefde overwint alles
31 Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij
dan nog bang moeten zijn?
32 God liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen.
Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven
zal geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft.
33-34 Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker: hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast
God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek.
35 Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al
moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd.
Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons
leven in gevaar.
36 In de heilige boeken staat: «Omdat we bij u horen, moeten
we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.»
37 Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.
38-39 Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus
Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt.
En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen
machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel.
Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu
leven of sterven: God houdt van ons!

