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(The Good News Message – Frisian) 
It goede nijs Berjocht 

 

Jezus libbet. Jezus stoarn is en wer opstien.1 Jezus komt werom.2 Jezus is 

de iennichste wei nei de himel.3 Jezus rêdt.4 Jezus is by steat om te dwaan 

alles lykas neamd yn Lukas 4.5 Jezus is kening, en Hy hat in Keninkryk.6 

De ienige wize yn dit keninkryk is te berne wurde wer.7  

 

Jezus stoar oan it krús en naam alle sûnde op syn lichem. Troch syn 

slaggen, wy wurde better makke.8 Hy lijen sterk foar ús allegearre, dus we 

koenen trochbringe ivichheid mei Him foar altyd.9 God mei de wrâld, sa bot, 

dat hy stjoerde syn Soan Jezus to stjerren yn ús plak.10 God wist dat wy 

koenen net betelje de priis. De priis wie great, en wy koenen nea foldwaan 

Gods noarmen.11 Dêrom Jezus kaam.  

 

Jezus is it Wurd dat minske wurden is. Jezus is in minske wurden.12 Jezus 

rûn dizze ierde, en belibbe alle foarm fan pine en ôfwizing op himsels.13 Hy 

waard ôfwiisd en ferachte. Nimmen woe sels sjen op Him,14 dochs hy die in 

grut ding foar ús: Hy formoedsoene ús werom nei de Heit. Fanwegen wat 

Jezus dien, wy net mear moatte wurde skieden fan God. Jezus stoar dus 

we koenen ris wer hawwe mienskip mei de Heit.15 Jezus stoar sadat we 

koenen hawwe it libben.16 Troch Jezus, wy hawwe it ivige libben.17 Troch 

Jezus, wy hawwe ferjouwing fan sûnde.18 Dejingen dy't leauwe yn Jezus sil 

noait echt stjerre, om't Jezus is de Iene, dy't libben makket.19 Jezus jout it 

libben foar allegearre dy't leauwe yn Him.20 En dat ivige libben begjint it 

momint dat jo ûntfange Him yn dyn hert.21  

 

Jo hawwe net te dwaan goede wurken of dieden te krijen yn de himel.22 

Alles watst dwaan moast is leauwe yn Jezus. Rop syn namme. Freegje 

Him te rêden dy. Freegje Him te leverjen jimme. Hy is hjir. Syn Geast is hjir 
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te helpen. Rop op 'e namme fan de Hear. Rop op Jezus, en jo sille wurde 

bewarre. Want as jo mei dyn mûle belidest, dat Jezus is Hear en leau yn 

dyn hert leauwst dat God Him út 'e deaden, dan wurdest rêde.23 Jo sille 

hawwe ivich libben. Jo wurdt in bern fan God, in boarger yn Gods 

Keninkryk.24 Gods Keninkryk is ivich.25 Gods Keninkryk is hjir no en is 

beskikber foar allegearre dy't ûntfange Jezus as Hear en Rêder. Jezus is 

de iennichste wei nei de himel. Der is gjin oare namme ûnder de himel 

troch dêr't wy kinne bewarre wurde.26  

 

Op in dei, Jezus sil weromkomme. Hy komt wer op 'e nij.27 En op in dei, hy 

scil hearskje en kening fan dizze ierde.28 Dit berjocht is net te skrikken jim, 

leave ien. Dit berjocht is te litten jim witte dy tiid is koart, en Kristus werom 

komt gau. Jezus de Christus sil weromkomme wer.29 Ik sis "wer", omdat Hy 

kaam ien kear as in poppe, mar as Hy komt, de twade kear, Hy scil komme 

as feroverjende Kening.30  

 

No is it tiid om te wêzen klear, leave freon. No is it tiid om te harkjen. No is 

de tiid. Net forhirdzje jimme hert. Doch net opstean tsjin God.31 Hjoed is de 

dei fan it heil.32 Nim in momint rjocht no en opleverje sels ta de Heare. Jou 

Him dyn libben. Surrender sels ta Him. Hy is hjir foar jim hjoed. Stean Him 

te dwaan it djippe wurk fan genêzing-genezing dyn hert, en it skjinmeitsjen 

jim fan alle sûnde. Hy is by steat. Hy is hjir. Litte wy bidde byinoar:  

 

Achte Jezus, ik freegje Jo om te ferjaan my fan al myn sûnden. Ik freegje 

Jo te rêden my. Ik haw draaide my wer oan Jo, mar no ik kom by Jo. 

Please reinigje my fan alle ûngerjochtichheid. Nim dan better meitsje my. 

Nim dan better meitsje my yn alle gebiet fan myn libben. It wichtichste is, 

nim dan komme te wenjen yn my. Ik wol it witte Jo. Ik wol hawwe in 

relaasje mei Jo. Ik bin fan dy. Ik bin Yours foar altyd, myn God, myn 

Kening; en ik kies te tsjinjen Jo foar de rest fan myn dagen. Thank You, 

Hear, foar stjerren foar my en foar it bewarjen fan my. Ik ûntfang alles dat 
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Jo hawwe foar my. Ik sjoch der nei út om te wêzen mei Jo yn ivichheit. 

Amen.  

 

Achte bruorren en susters, no't jimme hawwe bidden dit gebed en ûntfong 

Jezus yn dyn hert, troch it leauwe, do bist no in nije skepping yn Kristus.33 

Do bist net mear itselde. Jo binne net langer dat persoan jo wienen in pear 

minuten lyn; Jezus is no yn dyn hert.34 Wat is prachtich is dat syn Geast is 

mei jimme. Ja, de hillige Geast is mei jimme. Hy sil liede jo en jo liede, 

toane wy dy de wei troch Syn wierheid, dat komt út God.35  

 

No, der binne in pear dingen dy't jo moatte dwaan: Regelmjittich lêzen it 

Wurd fan God.36 Skriuw dy yn foar in Bibel, en begjinne yn it boek fan 

Johannes. Lês en bestudearje it Wurd fan God, omdat dat sil omfoarmje 

jimme geast.37 In oar ding: trochbringe tiid bidden ta God alle dagen. Leare 

om te harkje ek. Dit is mienskip. Dit is hoe't je leare te hearren Syn stim-

troch útjaan tiid mei Him.38 Hy wol mei jo prate, dus do moatst leare om te 

harkje ek. Bliuw fuort fan dy dingen dy't leechlis Kristus. Freegje de Hillige 

Geast te helpen jo fine in plak dêr't jo kinne leare mear oer Jezus.39 Ik bin 

sa bliid we hiene dizze kear byinoar. Ik bin sa bliid dat jo joegen dyn libben 

oan de Heare. Jo sille noait wêze itselde. Groeie yn 'e genede en de kennis 

fan ús Hear en Ferlosser Jezus Kristus.40
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