Als je vandaag zou sterven
Door Doug Cox
Waar zul je dan de eeuwigheid doorbrengen - in de hemel of in de hel?
Waarom zou God je binnenlaten in Zijn hemel?
Velen hebben het gevoel dat de "goede Heer" hen wel zal binnenlaten. Anderen denken dat God
niemand naar de hel zal sturen of dat noch de hemel noch de hel echt zijn.

Wat moet je doen om naar de hel te gaan? NIETS!
Wat moet je doen om naar de hemel te gaan?
“…….Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,…….” (Hand. 16:31).

Ik vraag je dringend: "Ben je GERED?" Gered van de hel?
We willen allemaal vergeving van onze zonden, maar hoe komen we van onze zonden af? Velen weten

maar ze compenseren die schuld door anderen,
omstandigheden of zelfs God de schuld te geven. Beschuldigen helpt niet.
dat ze schuldig zijn aan zondigen,

Ten eerste wist ik dat ik een zondaar was, omdat ik bij mijn geboorte in zonde geboren was, zie Rom.
3:23:
“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
Adam zondigde en zo kwam de dood over mij, zie Rom. 5:12:
“Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo
de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
Ik zondigde tegen God en deed niet wat juist was, zie Jakobus 4:17:
“Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.

Ten tweede wist ik dat ik niet gered/behouden was. Als tiener hoorde ik een prediker zeggen dat ik
naar de hel ga, tenzij ik persoonlijk vertrouw of geloof wat de Bijbel zegt over het sterven van Jezus
Christus, dat Hij Zijn kostbaar bloed vergoten heeft om mijn zonden om ze voor altijd weg te wassen
en dat Hij voor mij opstond uit de doden, zie I Kor. 15:3-4:
“3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven
is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage,
naar de Schriften;

Ten derde geloofde ik en Christus gaf mij het eeuwige leven, zie Rom. 1:16:
“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een
iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
Toen ik op Christus vertrouwde als mijn persoonlijke Verlosser, vergaf Hij al mijn zonden - verleden,
heden en toekomstige. Ik heb nieuwheid des levens in Christus, zie Rom. 6:4:
“Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden
opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Tenslotte ontving ik Zijn redding met de vaste verzekering dat ik het nooit kan verliezen, zie Kol. 2:2;
en 1 Thess. 1:5:
“Kol.2:2: Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot
allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den
Vader, en van Christus;
“1 Thess. 1:5: Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in
den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om
uwentwil.
Jij en ik zullen de eeuwigheid ergens doorbrengen - in de hemel of in de hel. Als de duivel me aan het
twijfelen brengt, herinner ik hem eraan dat ik gered ben door wat Jezus Christus aan het kruis deed. Ik
werd gered door wat de Bijbel zegt, NIET door hoe ik me voel of door wat ik deed, zie Ef. 2:8-9:
“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit
de werken, opdat niemand roeme.

Hoe zit het nu met jou? God, de Bijbel, de hemel en de hel zijn echt. Hij roept je nu. Ik vraag je
vandaag op Christus te vertrouwen als je persoonlijke Verlosser. Geloof in het volbrachte werk van
Christus aan het kruis en Hij zal je helpen als een nieuwe schepping in Christus, zie 2 Kor. 5:17:
“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is
alles nieuw geworden.

Ben je gered? Lees de Bijbel. God zal tot je spreken door Zijn Woord. Dat deed ik ook, en God is nu
alles voor mij. Hij hoort al mijn gebeden. Ik weet dat wanneer Christus terugkeert in de wolken om de
geredden thuis te roepen, zal ik gaan en God zal me verwelkomen! Ik ben familie! Zie:
“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn,
opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven,
dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder
brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven
zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de
Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den
hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven
zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en

alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18

Zo dan, vertroost elkander met deze

woorden.

Van de vertaler:
Wil je meer weten?
Zie mijn website: www.bedelingdergenade.nl
Zoek onder “artikelen” naar het artikel:
“Vragen over redding/behoudenis” door Pastor Ricky Kurth.

