Ga ik naar de Hemel ?
Vink hieronder aan wat u denkt wat nodig is om naar de hemel te gaan;

O--De 10 Geboden gehoorzamen
O--Goed je best doen
O--Een goed leven leiden
O--Goede werken doen
O--Proberen de Gulden Middenweg te volgen (d.w.z. "Wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook
een ander niet)
O--Tienden geven, of geld geven aan de kerk
O--Kerklidmaatschap of naar de kerk gaan
O--Gebeden
O--Waterdoop
O--Heilig Avondmaal
O--Geboren zijn uit Christelijke ouders
O--Geloofsbelijdenis opzeggen voor de gemeente
O--Vergeving van zonden vragen; Boetedoening tijdens een viering

Uitleg
Als u één of meer van de punten uit de lijst heeft aangevinkt dan heeft u de test niét doorstaan. Denk
nu niet te min over u zelf, of vindt uzelf niet dom hieromtrent, de meeste mensen falen. De meesten
zijn tot op een bepaalde hoogte "religieus", maar religies zijn niets anders dan door de mens
bedachte manieren en pogingen om God te bereiken. Het enige ware antwoord hoe u in de Hemel
kunt komen wordt niet gevonden in één of ander religieus systeem of in de mens zijn eigen
gerechtigheid.
God heeft verklaard dat:
"…………Er is niemand rechtvaardig, ook niet één" (Romeinen 3:10).
En:
"Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" (Romeinen3:23).

Verder leert Gods Woord dat zonde een zeer serieuze zaak is :
"Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren..." (2
Thessalonicenzen 1:9).
En :
"En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel
des vuurs" (Openbaring 20:15).
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Wat kunt u doen met uw zonde probleem? Kunt u uw leven opschonen door goede werken te doen
en dan maar hopen dat aan het einde de goede werken op zullen wegen tegen de boze werken?

Nee, zo werkt het absoluut niet!
Redding/behoudenis wordt niet verkregen door degenen die er voor werken, maar wordt verkregen
door degenen die juist stoppen met hun eigen werken om gered te worden, ze moeten hun
vertrouwen stellen in de Heere Jezus Christus.
Romeinen 4:5 maakt dit duidelijk:
"Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn
geloof gerekend tot rechtvaardigheid"
In Efeziërs 2:8-9 staat:
"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."

Het punt is dat het niet gaat om wat u voor God doet, maar wat Hij voor u
heeft gedaan:
"Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars
waren" (Romeinen 5:8).
"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft , heeft Hij zonde voor ons gemaakt , opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in Hem" (2 Kor.5:21).
U heeft geen rechtvaardigheid van uzelf. Om eeuwig leven te krijgen moet u de rechtvaardigheid van
Jezus Christus hebben:
"Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij,
en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is" (Rom.3:26).
Wat is dan uw verantwoordelijkheid? God heeft u een vrije wil gegeven om te accepteren of te
verwerpen wat Hij voor u gedaan heeft. Om Gods rechtvaardigheid te krijgen moet u geloven dat:
"1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt
op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 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" (1 Korinthe 15:1-4).
Uw reactie op het Evangelie moet zijn zoals wij lezen van de Efeziërs :
"In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid
gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen
Geest der belofte" (Efeziërs 1:13).
Dit zegel is de garantie dat uw redding voor eeuwig is - u kunt het nooit meer verliezen! Zie ook
Efeziërs 1:14; 4:30, 2 Kor.1:22.
“Ef. 1:14: Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner
heerlijkheid.
“Efeziërs 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag
der verlossing.
“2 Kor. 1:22: Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.
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Als u het voorgaande aandachtig heeft gelezen dan is het aan u om een keus te maken. Als u
overtuigd bent door het Woord van God dan kunt u nu, op dit moment heel eenvoudig gered worden
door een besluit in uw hart te nemen om uw vertrouwen geheel en al te stellen in het bloed van de
Heere Jezus Christus als de volledige betaling voor al uw zonden.
“Ef. 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden,
naar den rijkdom Zijner genade,
En:
“Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;
Op het moment dat u dat doet vergeeft God al uw zonden en redt Hij u voor altijd en eeuwig van het
doorbrengen van de eeuwigheid in de Poel des Vuurs.

De keus is nu aan u.... Wat heeft u besloten?
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