Mijn geloof, heb ik uitgebeeld in een schilderij.

We zitten nu in de tijd van de kruisiging, dit gedenken we op goede vrijdag, en zondag
herdenken we de opstanding van Jezus, dit is het grote verschil met andere geloven.
Jezus, werd onschuldig veroordeeld, de geest van mensen kan zo maar verziekt worden
zodat ze bewust, maar meestal onbewust door de verleider, verzieker, verkrachter,
aangezet worden, om verkeerde keuzes te maken.
Maar met deze weg waarin, de Here Jezus zweet, bloed en tranen heeft laten vallen om
deze weg niet te gaan, en Hij was de enige die dit niet verdiend had.
Toch wilde Zijn Vader dat Jezus deze weg ging, om te laten zien dat Satan, veroordeling,
verzieking, verkrachting van de mens niet het laatste is, daarom heet het
Goede Vrijdag.
Door het offer van Jezus, is het door bloed besmeurde kruis, tot een teken van
liefde geworden, door de roos die uit het kruis komt.
De derde dag, na de kruisiging, was er de opstanding,
Pasen.
God is sterker dan het donker, de dood.
In de Bijbel, staat Jezus is opgewekt uit de ’ doden ‘.
De dood is maar één vijand uit een groot leger van macht en duisternis.
De doden daar hoort ook bij, satan, gevallen engelen, misdadige overheden,
dwaalleraars, zonden, verzoekingen, ziekte, pijn, angsten, verdriet, ruzie,
oorlog, rampen, zelfverheerlijking, zelfverrijking ten koste van anderen, noem
verder maar op.

Jezus, is opgestaan uit de dood, zo mogen wij ook weten, wat ons ook overkomt
in dit leven, door het genade offer van Jezus, mogen we weten dat we ook
gedragen worden, door Gods hand.
Onder het kruis was ook de hand van God die Jezus weer in het licht bracht, met
een verheerlijkt, gezond lichaam.
In het geloof mogen we ook weten, dat we uit genade, onze geest weer een
nieuw lichaam zal krijgen, als de christelijke opdracht, de hele wereld deze
boodschap te vertellen is volbracht.
Dan zal Jezus terug komen en afreken met de grote verzieker verleider
verkrachter, met zijn leger helpers.

Hoe kunnen we vervuld worden van liefde, als teken de roos.
Dit kan alleen als we De heilige Geest, als teken van de duif toelaten in onze
geestelijke ruimte, het is de heilige, Gods geest die ons wil helpen, en leren om
het goede te doen en het verkeerde te laten.
Zoals boven in het schilderij het witte licht uitstraalt.
ZO WIL HET LICHT, GOD DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE,
het licht uitstralen, zo wil GOD ons door Zijn heilige Geest,
MET ZIJN LIEFDE VERVULLEN,
EN ONS KRACHT TROOST EN WIJSHEID SCHENKEN!

GOD ZEGT, JEZUS, DOOR JOUW STERVEN
HEBBEN DE MENSEN EEN TEKEN DAT DE WERELD GERED ZAL WORDEN.

ALS JE HET MOEILIJK HEBT,
VERGEET DAN NIET, DAT HET NOOIT HOPELOOS IS,
WANT DE OVERWINNING OP DE DODEN,
OP ALLES WAT HET LEVEN ZWAAR EN KAPOT MAAKT,
IS AL BINNEN!
CHRISTUS IS DE OVERWINNAAR!

