Volledige 180:
De persoonlijke Verklaring van Andy Esche,
Stichter van MissingPets.com
1. Mijn naam is Andy Esche, stichter van missingpets.com.
2. Tijdens mijn leven, heeft de God me twee visies gegeven om mensen te
3.
4.
5.
6.

helpen.
De eerste visie was missingpets.com in 1997
De tweede visie was „Volledige 180“ in 2004.
In de volgende ogenblikken, zal ik beide visies bespreken.
Nochtans, het belangrijkste doel van deze video is volledige visie 180 met u
te delen.

7.
8. In 1997, bezochten wij mijn schoonouders in New Jersey.
9. Wij namen de hond met ons.
10. De onroerende goederenagent toonde hun huis en verliet de achterpoort
open.

11. Wij keerden aan het huis na het tonen terug.
12. De hond ontsnapte door de open poort.
13. Wij zochten naar een paar notulen en vonden haar met een Duitse herder.
14.
15. Terwijl naar huis het drijven, realiseerde ik dat er een betere manier moest
16.
17.
18.

zijn om het missen huisdieren te vinden dan het posten vliegers op
telefoonpolen.
Terwijl het reizen op de tolweg van Pennsylvania, gaf de God me de visie
voor missingpets.com tien mijlen het oosten van Harrisburg, Pennsylvania.
De visie was zeer intens en duurde een paar notulen.
Ik geloof dat de God het intens maakte omdat ik een gewoonte van
beginnende projecten, maar nooit het beëindigen van hen had.
De god wilde ervoor zorgen dat ik door met missingpets.com zou volgen.

19.
20.
21. De tweede visie is het belangrijkste doel van deze video.
22. De god gaf me de visie voor „Volledige 180“ in 2004.
23. Mijn vader diende aan medebewoners via gevangenisministerie toe vele
24.
25.

jaren.
Ik wilde altijd iets in die aard doen, maar had niet de moed.
In de Lente van 2004, bereed ik de bus onderaan weg Winton in Cincinnati.
Aangezien wij de Begraafplaats van het Bosje van de Lente overgingen, vond
ik de God zegt aan me „dit“ neerschrijf.

26.
27. Ik greep wat document uit mijn aktentas en begon de woorden te schrijven
aangezien de God hen aan me gaf.

28. Tegen de tijd dat ik kreeg te werken, had de God me „Volledige 180“
29.

gegeven.
„Volledige 180“ zijn een preek die 180 seconden duurt.

30. Het doel van „Volledige 180“ is mensen te helpen ervoor zorgen zij zal gaan
naar hemel wanneer zij sterven.

31.
32. Ik predikte „Volledige 180“ bij de Opdracht van het Evangelie van de Stad in
Cincinnati een paar jaren.

33. Telkens als ik predikte, zou ik minder belangrijke veranderingen aanbrengen
om de preekstroom gemakkelijker te maken.

34. Op 29 Maart, 2006, was ik van mening dat „Volledige 180“ niet meer
35.
36.

veranderingen vereisten.
Van nu af aan, zou ik het enkel drukken, zou aan de de nachtdienst van de
Zaterdag drijven en zou het prediken.
Weinig wist ik dat de God de preek om een andere reden had
geperfectioneerd.

37.
38. Op 30 Maart, 2006, riep ik mijn vader in het ziekenhuis.
39. Hij had jarenlang hartproblemen.
40. Hij had een nieuwe aangebrachte hartstimulator.
41. Hij was nog zwak van de chirurgie.
42. Ik probeerde om over om het even wat te spreken maar zijn
gezondheidsproblemen om zijn mening te houden concentreerden zich op
positief iets.
Nochtans, werkte het dit keer niet.

43.
44.
45. De papa vertelde me dat hij niet dacht hij tot het uit het ziekenhuis ging
46.
47.
48.
49.

maken dit keer.
In het verleden, bad ik altijd voor hem.
De god zou hem helen en zou hem uit het ziekenhuis krijgen en alles zou fijn
zijn.
Maar ik kon niet het doen dit keer.
Telkens als ik bad, schenen mijn gebeden om het plafond en het einde te
raken.

50.
51. Voor de laatste 8 jaar, ontving ik telefoongesprekken in het midden van de
nacht, vertellend me aan aandrijving twee uren aan het ziekenhuis omdat
mijn vader stierf.
Het kreeg aan het punt waar ik zou springen telkens als de telefoon belde.
Ik kon niet enkel het meer doen.
Vandaar, dit keer, besliste ik te laten van Papa gaan.

52.
53.
54.
55.
56. Ik vertelde mijn papa dat ik van hem hield en hem voor het groot leven
57.
58.
59.
60.

dankte.
Mijn papa was mijn voorbeeldgever en held.
Wij hadden samen het groot leven.
Wij hadden ons definitief gesprek een paar keer, zodat was er geen
onafgedane kwestie tussen me en mijn papa.
Ik overhandigde de telefoon aan mijn vrouw en zoon en vertelde hen dat ik
dacht dit de laatste tijd was die zij aan mijn vader ter wereld zou spreken.

61.
62. Zij vertelden hem zij hielden van hem en baden voor hem.
63. Zij de telefoon aan overhandigden me. Het laatste ding mijn vader zei ooit
64.
65.

aan me dat hij van me hield was, was hij trots van me en dat hij me niet
droevig wilde zijn.
Ik dacht aan mij „hoe I ben die wordt verondersteld om dat te doen?“
Nochtans, hield ik dat aan mij, omdat ik vond ik reeds hem om genoeg raad
voor één leven had gevraagd.

66. In plaats daarvan, vertelde ik hem „o.k.“ en hing omhoog de telefoon.
67.
68. De volgende dag, riep mijn zuster en gaf me het nieuws.
69. Mijn vader was overleden.
70. Zij zei dat een verpleegster de Bijbel aan hem op Vrijdag ochtend las.
71. Een paar later ogenblikken, zelfde verpleegster die door zijn ruimte wordt
gelopen en opgemerkt hoe vreedzaam hij sliep.

72. Nochtans, bekeek zij zijn hartmonitor en merkte op dat het vlak was.
73.
74. De verpleegster zei zij binnen ging en mijn vader een kus op het voorhoofd
gaf.

75. De verpleegster zei zij hoopte die met ons o.k. was.
76. Het was fijn met me.
77. Als om het even wie een kus voor de manier verdiende leefde hij zijn leven,
was het mijn papa.

78.
79. Aangezien ik aan de kant van bed het schreeuwen zat, kwam het aan me
voor hoe uniek deze dag was.

80. Aangezien I over mijn 41 jaar ter wereld dacht: kleuterschool, weinig
ligahonkbal, middelbare school, universiteit, huwelijk en vaderschap,
realiseerde ik plotseling die vandaag de eerste dag was die ik ooit op aarde
heb gelopen geen die mijn vader door het met me liep.

81.
82. Tijdens de begrafenis van mijn vader, waren er tijden dat ik zo hard
schreeuwde, kon ik nauwelijks ademen.

83. Nochtans, in het midden van de HARDSTE dag van mijn leven, stapte de God
84.

en gaf me binnen het BESTE ogenblik van mijn leven.
De god gaf me de sterkte en de moed om een hulde aan mijn vader te lezen
en combineerde het met „Volledige 180“.
Alles over God is perfect en verbazend, met inbegrip van Zijn timing.
Het volgende is „Volledige 180“.

85.
86.
87.
88. In de volgende 180 seconden, wil ik ervoor zorgen dat iedereen dat op deze
video let naar hemel gaat wanneer u sterft.

89. U kunt op dit ogenblik gezond zijn, maar één van deze dagen, zullen wij allen
op ons doodsbed zijn.
Wij zullen voor één laatste adem worstelen.
Wij zullen uit deze wereld uitglijden en zullen in volgende gaan.
Wij elk zullen ons alleen vóór God bevinden.

90.
91.
92.
93.
94. Op dat punt, zal de God ons naar hemel of hel voor eeuwigheid sturen.
95. Ik zou het volgende verhaal willen gebruiken helpen ons op die dag
voorbereiden.

96. In 1985, kwam te weten ik ik diabetes was.
97. Het deel van mijn dagelijkse routine controleert mijn bloedsuiker.
98.
99. Ik por mijn vinger.
Ik tap op een teststrook af
100.
101.
Ik plak het in de meter
De meter antwoordt met mijn bloedsuiker
102.
Meestal wanneer ik op een teststrook aftap, krijg ik een reactie.
103.
104.
Nochtans, soms tap ik op een strook af en word geen reactie.
105.
Ik moet het nemen uit de meter, en het werpen in het afval.
106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.

Dit is frustrerend om 2 redenen.
Aantal: Deze teststroken zijn zeer duur.
Nummer Twee: Ik sneed me en tapte om geen reden af.
Wanneer de meter niet antwoordt, herinnert het aan Jesus-Christus

Waarom? Omdat voor de eerste 24 jaar van mijn leven, de manier ik
leefde, dacht en sprak brak het hart van God.
Jesus werd gemarteld, werd gekruisigd, en werd afgetapt zo I dat ik
113.
een manier kon hebben om naar hemel te gaan wanneer ik sterf, maar HIJ
kreeg GEEN reactie van me.
114.
Tijdens die 24 jaar, kon Jesus dat over me gezegd hebben
„Wat betreft Andy Esche, tapte ik om GEEN reden af.“
115.

116.
117.
118.

Op elke doos van teststroken, is er een verwerpingsdatum.
Als u niet aan bloed door de verwerpingsdatum antwoordt, bent u
verondersteld om hen weg hoe dan ook te werpen allen
119.
Als ik mijn „verwerpingsdatum“ zonder het antwoorden aan het bloed
van Jesus-Christus had bereikt, zou Jesus me weg geworpen hebben.
Waarom? Omdat er niets geregistreerd in het boek van het Lam van
120.
het Leven zou zijn om me op de Dag van het Oordeel te beschermen wanneer
ik me alleen vóór God bevind.

121.
122.
123.
124.
125.
126.

Als de teststroken, was ik zeer duur.
De bijbel zegt dat ik met een prijs werd gekocht.
De prijs was het leven en het bloed van Jesus-Christus.

U kunt deze teststrook bekijken, en zien dat ik op het aftapte, die een
reactie hoopt te krijgen.
Nochtans, omdat het niet aan mijn bloed antwoordde, is het nutteloos
127.
aan me.
Ik moet het nemen uit de meter, en het werpen in het afval.
128.
Eveneens, zijn vele mensen van Jesus op de hoogte, of over het bloed
129.
van Jesus gehoord.
Maar tenzij u „AAN“ het bloed van Jesus ANTWOORDT, zal er niets
130.
geregistreerd in het boek van het Lam van het leven zijn om u op de Dag van
het Oordeel te beschermen wanneer u zich alleen vóór God bevindt.
Die dag komt voor wij allemaal.
131.

132.
133.

In John Chapter 14 - Jesus doet twee dingen: Hij geeft ons een beeld
van hemel, en vertelt ons hoe te daar te worden.
John 14:2 - 3
134.
Hij zei in „in mijn Vader het huis vele herenhuizen is:
135.
136.
Als het niet zo was, zou ik u verteld hebben.
En ik ga daar een plaats voor u voorbereiden.
137.
En als ik ga en een plaats voor u voorbereid, zal ik, opnieuw komen en
138.
ontvang u unto zelf.
Zodat waar ik ben, u kunt ook zijn.
139.

140.
141.

De wereld zegt er vele manieren in hemel zijn, maar dat is NIET wat
Jesus in JOHN 14:6 zei.
142.
John 14:6
Jesus zei: Ik ben de manier, de waarheid, en het leven: geen mens
143.
komt unto de Vader, BEHALVE DOOR ME!

144.

145.
146.

De Roman Weg:
In het boek van Romeinen, zijn er vier verzen die als de Roman Weg
worden bekend. Dit is wat zij zeggen:

147.
148.
149.
150.
151.
152.

Het 3:23 van Romeinen
Iedereen heeft sinned en plotseling gevallen van de glorie van God.
Het 6:23 van Romeinen
De sanctie voor zonde is dood, MAAR de gift van God is het eeuwige

leven.

153.
154.
155.

Het 5:8 van Romeinen
De god toont zijn liefde voor ons in dit aan, zelfs terwijl wij zondaars
waren, Christus stierf voor ons.

156.
157.
158.

Het 10:9 van Romeinen
„Als u met uw mond bekent dat Jesus Lord is, en u in uw hart gelooft
dat de God hem van de doden ophief, zal u worden gered“

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Gespaard
Gespaard
Gespaard
Gespaard

van
van
van
van

wat?
Hel.
het oordeel van de God
de toorn van de God.

Mijn naam is Andy Esche
en ik beken dat Jesus-Christus mijn Lord en redder is.
en ik geloof dat de God hem van de doden ophief.
Daarom volgens de eenvoudige belofte van de God in het 10:9 van
Romeinen, wanneer ik sterf, ga ik naar hemel.
De tijd om aan het bloed van Jesus-Christus te antwoorden is
169.
VANDAAG!

170.
171.
172.

Gelieve te sluiten iedereen uw ogen
De wereld wil u denken dat de belangrijke dingen in Hollywood,
Washington en New York gaan.
Maar ik waarborg dat de ogen van de God op dit ogenblik op u die
173.
zijn, wachten te zien wat u in de volgende 30 seconden gaat doen.
Als u op deze video let, en u 100 percenten dat wilt zeker maken u
174.
naar hemel gaat wanneer u sterft, dan herhaling dit eenvoudige gebed na
me:

175.
176.

Hieronder is het Gebed van de Zondaar om Jesus-Christus als Lord en
Verlosser te ontvangen zodat zult u naar hemel gaan wanneer u sterft:
Beste Jesus,
177.
Ik heb sinned.
178.
Ik heb uw wetten gebroken, en ik ben droevig.
179.
180.
Gelieve te vergeven me voor mijn zonden.
Ik keur u als mijn Lord en Verlosser goed.
181.
Ik geloof de God u van de doden ophief.
182.
183.
en ik vertrouw op u om me in hemel te krijgen wanneer ik sterf.
184.
Dank u Jesus, Amen.

185.
186.
187.

Gelieve te openen iedereen uw ogen?
Als u enkel dat gebed bad, toen Gelukwensen!

188.
189.
190.

u hebt net het belangrijkste besluit van uw leven genomen.
Jesus zei als u me vóór de mens bekent, zal ik u vóór God bekennen.
Zo, als u bekent dat Jesus-Christus uw Lord en Verlosser is, wil ik u
drie dingen doen:

191.
192.

Aantal: Het begin dat een kerk bijwoont die de Bijbel gelooft is het
Woord van God.
Nummer Twee: Vertel de predikant dat u enkel Jesus-Christus als uw
193.
Lord en Verlosser goedkeurde.
Nummer Drie: Krijg een Bijbel en lees het Evangelie van John. Dit zal
194.
u helpen krijgen om Jesus-Christus te kennen.

195.
196.
197.

Laat me u met één definitieve gedachte verlaten:
Als u Jesus-Christus goedkeurt aangezien uw Lord en Verlosser, deze
wereld de enige hel zijn zult u ooit het weten.
Als u geen Jesus-Christus goedkeurt aangezien uw Lord en Verlosser,
198.
deze wereld de enige Hemel zijn zult u ooit het weten.
199.
Dank u voor het letten op en dank u voor het laten van me spreken.

200.
Huis

