Mag ik jou een vraag stellen?
Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven,
doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of een ernstige ziekte,
of wat het ook mag zijn, weet je dan heel zeker waar je de eeuwigheid door zult brengen?
Als je het niet weet, zou ik je kunnen helpen, door het Woord van God, zodat je het zeker
kunt weten. Stel dat je voor God zou staan en Hij zou je vragen: “Waarom zou Ik jou in de
hemel toelaten?”, wat zou je antwoord daar dan op zijn?
Ten eerste moeten we goed begrijpen dat niemand van ons rechtvaardig is.
RECHTVAARDIGHEID is de “PERFECTIE VAN GOD”. En wij zijn niet perfect. Wij zijn
niet rechtvaardig. Wij hebben onvolkomenheden en problemen in onze levens. We doen
verkeerde dingen. Dat wordt ZONDE genoemd! En dat is precies zoals we zijn! Zoals het
wordt gezegd in Rom.3:10:
“Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één”.
Rom.3:23 zegt:
“Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”.
Als we begrijpen dat we allen hebben gezondigd betekent dat niet dat we zondaars zijn
geworden op het moment dat we voor het eerst zondigden, maar dat we zondigen omdat we
zondaars zijn . We zijn geboren zondaars!
Rom.5:12 zegt:
“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”.
Door één man (Adam), hebben we allen gezondigd. Door de zonde van één man (Adam), zijn
we allen zondaars.
Ik vraag jou: “Heb je ooit een leugen verteld?”. Als je dat hebt gedaan dan ben je een
leugenaar! Heb je ooit iets gestolen? Misschien nam je geld weg uit de jaszak van je vader, of
misschien heb je loon van je baas gestolen door niet te werken op momenten dat dat wel van
je werd verwacht? Heb je ooit iets willen hebben dat niet van jou was, en toen gezegd: “Man,
wat zou ik dat graag willen hebben”, niet op de manier van: “het zou leuk zijn als ik dat ook
had”, maar er begerig naar zijn? Heb je ooit de naam van de Heer ijdel gebruikt? Ik heb nog
nooit iemand gevonden die nog nimmer heeft gelogen – of een leugen heeft verteld - of je het
nu een kleine leugen of een leugentje om bestwil noemt – hoe het ook wordt genoemd – je
liegt dan. En als je liegt dan vertelt de Schrift ( = de Bijbel) jou dat je een “leugenaar” bent.
We moeten beseffen dat het zonde is, en dat we allen hebben gezondigd, ik heb gezondigd en
jij hebt gezondigd, Wij allen hebben gezondigd. We maken allemaal fouten. We hebben het
allemaal verknoeid.
Het probleem is echter dat er een LOON is voor de zonde. Er is een straf voor onze zonde.
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Rom.3:26a zegt:
“Want de bezoldiging (= loon) der zonde is de dood,…..”.
Loon is iets dat je verdient. Zo is het ook als je werkt, je werkt de gehele week, en aan het
eind van de week verwacht je je loon te ontvangen. Je verwacht niet dat je niet wordt betaald
voor de tijd die je hebt gewerkt. Soms denk je dat je meer betaald zou moeten krijgen omdat
je denkt dat je meer waart bent.
Samengevat: je hebt iets in je leven verdiend en dat is de dood.
Het loon der zonde is de dood.
Die dood is niet de lichamelijke dood. We weten dat een ieder lichamelijk zal sterven. We
hebben nog niet iemand gevonden die niet lichamelijk sterft. Men sterft nog steeds één voor
één! Mensen sterven lichamelijk, MAAR, het gaat hier niet om de lichamelijke dood, het gaat
hier om de “geestelijke dood”.
De Schrift noemt dit de “tweede dood”. En deze dood betekent het gescheiden zijn van
God. Wat je hebt verdiend, door je zonde, is het voor eeuwig gescheiden zijn van God.
2Thess.1:8 zegt:
“Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die
het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn”.
Het gaat hier om mensen die het evangelie van de Heere Jezus Christus niet gehoorzamen. Ze
geloven het evangelie niet. In vers 9 gaat het verder met:
“Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van
de heerlijkheid Zijner sterkte”.
Het is dus mogelijk om met een eeuwig verderf gestraft te worden. Het is dus mogelijk om
een straf te krijgen die tot in de eeuwigheid duurt. Niet voor een korte tijd, niet voor slechts
duizend jaar, maar een eeuwige straf. En de sleutel is hier: “van het aangezicht des Heeren”.
Deze tweede dood heeft het ‘gescheiden zijn van God’ tot gevolg. Dat is wat we verdienen
vanwege onze zonde. We hebben dat verdiend vanwege onze zonde. We hebben dat
gescheiden zijn van God verdiend. We hebben die straf verdiend, en die straf is een eeuwige
straf. Waar is dat?
Openbaring 21:8 spreekt over: “…den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en
doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars………..”. Als ik deze hele
lijst overdenk dan denk ik niet dat ik daar bij hoor. Die mensen zijn werkelijk slecht.
MAAR……. de rest van het vers zegt: “en al den leugenaars, hun deel is in den poel, die
daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood”. Het gaat hier over leugenaars; ik
heb nog nooit iemand gevonden die niet heeft gelogen, want als je ook maar één leugen hebt
verteld, dan ben je een leugenaar. Wat gebeurt er als gevolg van ons liegen? Waar gaan deze
mensen heen? Ze krijgen hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is
de tweede dood.
Als gezegd wordt dat het loon van de zonde de dood is, dan is dat de tweede dood, in de poel
van vuur. Mensen, dat is slecht nieuws. En als iemand jou dit artikel geeft dan wil je het
waarschijnlijk niet lezen.
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Maar als je nog even bij me blijft dan komt hier het goede nieuws.
“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als
wij nog zondaars waren”.
Is dat niet geweldig? God dacht meer aan jou als dat Hij dacht aan Zichzelf. God bekommert
zich meer om jou dan om Zichzelf. Dat is wat het woord “liefde” betekent. Liefde is meer
bekommert zijn om iemand anders dan om jezelf. God bekommerde zich meer om jou dan om
Zichzelf. Maar hoe weet ik dat? Omdat Hij Zijn liefde jegens ons bevestigde als wij nog
zondaars waren. Christus stierf voor ons. God heeft nimmer gezegd dat wij ons leven op
orde moeten brengen. God heeft nimmer gezegd dat we niet moeten liegen. God heeft nimmer
gezegd dat we niet moeten stelen. God heeft nimmer gezegd dat we niet moeten schelden.
God heeft nimmer gezegd dat we naar de kerk moeten gaan. God heeft nimmer gezegd dat we
moeten beginnen met het betalen van geld. God heeft nimmer gezegd dat we moeten beginnen
te bidden. God zegt, omdat wij zondaars waren, Christus voor ons is gestorven. Zie je wel dat
God niet op ons wachtte totdat wij ons leven op orde hadden gebracht, daarvóór zei Hij: “Ik
zal voor je sterven”. Eigenlijk zei Hij: “omdat je niet in eigen kracht je leven op orde kunt
krijgen, heb Ik mijn Zoon gezonden om voor jou te sterven”.
Het Evangelie (het goede nieuws) is 1Kor.15:3 en 4:

“3 Want ik (Paulus) 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”.
Dat is wat het evangelie is. Het punt is dat Christus stierf VOOR ons. Hij nam onze plaats in.
De Heere Jezus Christus was onze plaatsvervanger. Wij hadden die dood moeten sterven,
maar de Heere Jezus Christus stierf aan het kruis, en Hij stierf daar niet alleen lichamelijk
aan het kruis, Hij stierf de tweede dood. Hij was gescheiden van God de Vader. Hij stierf
de tweede dood en Hij betaalde de straf. Waarom? Zodat jij en ik dat niet hoeven te doen.
Daarom deed Hij dat. Wat een geweldig liefdes verhaal! God dacht meer aan mij, en Hij dacht
meer aan jou, en liet Zijn Zoon in onze plaats sterven.

Wat moeten wij doen om gered te worden? De gevangenbewaarder te Filippi vroeg dat aan
Paulus en Silas toen hij op het punt stond zichzelf om het leven te brengen. Ze zeiden hem dat
hij zichzelf niet om het leven moest brengen en vroegen hem naar binnen te komen in de cel;
en toen zei hij: “Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?”. En zij zeiden:
“….Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis”
(Hand.16:30-31).
Wat moeten we dan geloven? “Dat Christus gestorven is voor onze zonden, en dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt” . En dat is het wat je moet geloven.
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Rom.6:23 zegt:
“Want de bezoldiging (= loon) der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige
leven, door Jezus Christus, onzen Heere”. God heeft je iets te geven. Er is een genadegift
voor iedereen.
Hij heeft een gift voor jou, Hij heeft een gift voor mij, en die gift is het eeuwige leven. Het is
het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Hij wil dat jij dat aanneemt en Hij wil dat
ik het aanneem. Je kunt er niet voor werken. Hij heeft jou deze gift, uit Zijn genade, gegeven.
Rom.4:4 zegt: “Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar
naar schuld”. Voor iets dat je als gift krijgt kun je niet werken! Het is iets dat iemand je
geeft uit de goedheid van zijn of haar hart. Je kunt voor iets dat je cadeau krijgt niet werken.
Rom.4:5 zegt: “Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”. Breng in herinnering hoe ik
je heb verteld dat je onrechtvaardig was – en dat het een probleem is die we allemaal hebben.
Ik ben onrechtvaardig, jij bent onrechtvaardig. Maar door geloof in wat God zegt, heeft God
mij rechtvaardig verklaard. God zei: “Ik heb jou gekozen om rechtvaardig te zijn vanwege je
geloof in wat Ik heb gezegd”. God heeft er voor gekozen om dat uit genade te doen.
Ef.2:8 en 9 zeggen: “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”.
God heeft de gave van eeuwig leven gegeven. Hoe? Uit Zijn genade! Door wat? Door
geloof in hetgeen Hij voor jou deed. Hij zond Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, om voor
jouw en mijn zonden aan het kruis te sterven. En deze vrije gave van Hem, het eeuwig leven,
ligt gereed en wacht op een ieder om het te nemen.
Een hoop mensen sterven om daarna de eeuwigheid, gescheiden van God, door te brengen in
de poel van vuur. Waarom? Het is niet vanwege het feit dat er niet betaald is voor hun
zonden. Christus stierf voor hun zonden.

Maar het is omdat ze er voor hebben gekozen om het evangelie niet te
geloven.
Het is omdat ze er voor gekozen hebben om de Heere Jezus Christus niet te vertrouwen. En
daarom zullen ze voor eeuwig gescheiden blijven van God.

Als je graag eeuwig leven wil hebben, en als je er van overtuigt bent dat je
een zondaar bent, en als je weet dat je straf verdiend hebt door het loon dat
je hebt verdiend, en het gescheiden zijn van God betekent dat je dan naar
de poel van vuur gaat, wat moet je dan doen?
Denk er aan wat de gevangenbewaarder te Filippi vroeg: “Lieve heren, wat moet ik doen,
opdat ik zalig worde? Het is heel eenvoudig. Je moet geloven in de Heere Jezus Christus. Je
moet geloven dat de Heere Jezus Christus stierf voor je zonden, dat Hij is begraven, en
dat Hij op de derde dag weer is opgestaan.
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“Ef.1:13: 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”.

Op het moment dat je je vertrouwen stelt in wat de Heere Jezus Christus
voor jou heeft gedaan – wanneer je enkel en alleen daarop vertrouwt, en
rust in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis – op
het moment dat je dat met je gehele hart gelooft, met geheel je wezen,
ontvang je de gave van het eeuwige leven.
Er zullen geen donderslagen zijn, of flitsende lichten; sommigen zullen huilen, anderen niet,
je zult geen angst voelen, dit is alleen iets tussen jou en God.
Jij moet een beslissing nemen. De beslissing is aan jou. DOE JE HET NU?
Als je er voor hebt gekozen om Christus vandaag te vertrouwen, als je er voor gekozen hebt
om het evangelie te geloven en er op vertrouwt dat Christus stierf voor je zonden, is begraven
en weer opgestaan – als je alleen dat gelooft voor je redding, dan heb je op dit moment de
vrije gift van het eeuwige leven. En zul je voor eeuwig leven met Christus in de Hemel.
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