Jezus is de Deur. Jezus is de Weg.
Jezus is de Deur... Jezus zeide, in Joh 10:9 - “Ik ben de
Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.”
Jezus is de Weg... “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en
het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.”
(Joh 14:6)
Jezus is de enige Deur naar de hemel!
Mijn vriend, mag ik een levensbelangrijke vraag aan u
stellen, probeert u de hemel op een andere weg to
bereiken? Als dat zo is, zegt Jezus, dan bent u een dief
en een moordenaar. “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden:
Die niet ingaat door de deur in de stal der schapen,
maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.”
(Joh 10:1)
Jezus is de enige Deur naar de hemel. “En de
zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den
hemel geen andere naam, die onder de mensen
gegeven is, door welken wij moeten zalig worden”.
(Hand 4:12) Geloof is de deur niet! De predikant of de
priester is de deur niet! De doop is de deur niet!
Gemeentelid zijn is de deur niet! Een goed mens zijn is
de deur niet! Veel goede werken doen is de deur niet!
Er is niets dat u zelf kan doen, om zaligheid te
verdienen en zo naar de hemel te gaan. “Doch wij allen
zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als
een wegwerpelijk kleed;” (Jes 64:6a) Alleen door Jezus
Christus als uw Heere en Redder te accepteren kan u
het koninkrijk Gods ingaan.

Hoe komen wij de Deur door...
Wij gaan door de deur, door Jezus in ons hart te vragen
en ons te redden. “Maar zovelen Hem aangenomen
hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”. (Joh 1:12)
“Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den
Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem GOD uit
de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want
met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met
den mond belijdt men ter zaligheid”. (Rom 10:9-10)
“Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal
aanroepen, zal zalig worden”. (Rom 10:13)
Laat de satan u niet verleiden, door te geloven dat er
een andere weg is. “Wanneer hij de leugen spreekt, zo
spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de
vader derzelve leugen”. (Joh 8:44b)
Zaligheid en het eeuwige leven is een gift aan allen,
die Jezus eenvoudig in hun hart willen vragen. “Want uit
genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat
niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat
niemand roeme”. (Efez 2:8-9)
Jezus zegt in Markus 1:15 - “De tijd is vervuld en het
Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u en gelooft het
Evangelie”. Om het Evangelie te geloven, moet men
geloven “...dat Christus gestorven is voor onze zonden,
naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is
opgewekt ten derde dage, naar de Schriften”; (1 Kor
15:3b-4 Jezus stierf aan het kruis, werd begraven, en
stond op door de kracht van God, voor onze redding.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe”. (Joh 3:16)
Mijn vriend, als u zeker wilt weten dat u gered bent,
en de hemel uw thuis zal zijn; bid dan dit eenvoudig
zondaars gebed en meen het met uw ganse hart.
Oh God, wees mij zondaar genadig, ik geloof dat
Jezus voor mijn zonden gestorven is, ik bekeer mij van
mijn zonden, en vertrouw op Jezus als mijn Heere en
Redder. Dank U Heere Jezus voor mijn redding. Amen.
“Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven;
maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven
niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Joh 3:36)
A.U.B. Stuur dit tractaat aan ons terug nadat u het
gelezen hebt en laat ons weten, als u besloten hebt om
Jezus Christus te vertrouwen als uw Redder.
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