Veel te jong om aan God te denken

Veel te gelukkig om aan God te denken

Veel te speels om aan God te denken

Veel te druk om aan God te denken

Veel te overmoedig om aan God te denken

Veel te moe om aan God te denken

Veel te veel zorgen om aan God te denken

Veel te oud om aan God te denken

TE LAAT om aan God te denken

“IS DIT HET BEELD VAN UW LEVEN?”

4. Ik leef toch netjes en probeer iedereen het zijne
te geven? Al leven we in eigen oog goed, toch velt
de Bijbel een oordeel over al onze gedachten,
woorden en werken. Wie een vrouw aanziet om
haar te begeren, doet al overspel. (Matth. 5:28) De
burgerlijke rechter kan niet in ons hart kijken,
maar de Goddelijke Rechter wel. God is volkomen
heilig en is enkel liefde, en daarom kan Hij de zonde
niet verdragen. Die moet gestraft worden. Wij
hebben daarom allen de dood verdiend door onze
opstand tegen God. (Rom. 1:32) We hebben tegen
God gezegd: Wijk van mij, want aan de kennis van
Uw wegen heb ik geen lust (Job 21:14). We hebben
er geen zin in. Echter, al zijn wij bij Hem vandaan
gelopen, God heeft recht op ons aller leven. Een
eenvoudig voorbeeld: Als u 1000 euro leent van
iemand en u verkwist alles zodat u het niet meer
terug kunt betalen, dan blijft de geldlener toch
recht op het geld houden. Maar hoe kan het dan
ooit nog goed komen tussen God en mij, roept u
uit? Wat moet ik dan doen om zalig te worden,
roept een mens uit die zijn zonde en schuld inleeft?
(Hand. 16:30, Rom. 3:20) LEES VERDER…

5. God Zelf heeft een Middel uitgedacht om de
zonde en schuld weg te nemen! Hij heeft Zijn Zoon,
de Heere Jezus Christus naar de aarde gezonden. Hij
is Mens geworden echter zonder zonde, en heeft de
toorn van God over de zonde gestild en een
volkomen verlossing verworven. Hij heeft geleden,
ten tijde van Pontius Pilatus zo’n 2000 jaar geleden,
is gekruisigd, en op de derde dag is Hij opgestaan
uit de doden. JEZUS betekent Zaligmaker, want Hij
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Matth.
1:21) Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. (Joh.
14:6) Zelfs onze jaartelling getuigt ervan: 2011 na
Christus. Wij mensen voelen ons van nature niet
zondig. Net als een mens, die geen weet heeft van
een dodelijke kwaal, zich niet ziek voelt en niet naar
de dokter gaat. Als Gods Geest ons overtuigd van
zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8), en dus
de diagnose stelt, en we het met God eens worden
dat we straf verdiend hebben (Luk. 23:40-42), dan
is er het hemelse Medicijn tot genezing van de
dodelijke kwaal: Jezus Christus. Hij nodigt: Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven. (Matth. 11:28)

6. Hij schenkt vergeving van zonden, vrede
met God en het eeuwige leven. Dat is het
grootste kado wat een mens ontvangen kan.
Geen mens is te zondig of te goddeloos om dat
te ontvangen. Jezus, de Zoon van God, heeft
alles volbracht. Die in de Zoon gelooft, die heeft
het eeuwige leven, maar die de Zoon
ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien,
maar de toorn van God blijft op hem. (Joh. 3:36)
Zo u Zijn stem dan heden hoort, verhardt u niet,
maar laat u leiden!

Aan de bewoner(s) van dit huis

2. eindjes aan elkaar te knopen. Ik ben druk bezig
met mijn carrière. Mijn gezin slokt al mijn tijd op.
De vakantie moet gepland worden. Als scholier ben
ik druk bezig met de studie, vriend of vriendin. De
hobby’s nemen alle tijd in beslag zoals sporten,
muziek, computers en uitgaan. ‘s-Avonds ben ik
uitgeteld en lig ik liefst uren achter de buis films te
bekijken. Geen tijd om aan God en de eeuwigheid te
denken. Vergeet echter niet: Het is de mens gezet te
sterven en dan het oordeel! (Hebr. 9:27) God heeft
de hemel en de aarde, de mensen, dieren, bomen
en planten geschapen. Waarom? Opdat Hij Zijn
vermaak zou hebben in de schepping en dat Zijn
schepselen Hem zouden liefhebben en eren. Dat er
harmonie is tussen God en de mens, en tussen de
mensen onderling! U zegt: Daar zie ik niets van
terug. Er zijn oorlogen, rampen en ziekten.

3. De maatschappij verloedert. Er is haat en nijd
tussen mensen. Het milieu vervuilt enorm. Er is
werkloosheid. De Bijbel leert ons de oorzaak!
Wij zijn van God afgevallen. De tegenspeler van
God, de duivel, heeft de eerste mens verleid, en
de mens is ongehoorzaam geworden en heeft
God moedwillig en vrijwillig de rug toegekeerd.
(Genesis 3) Wij hebben allen tegen God
gezondigd door ongeloof en daardoor zijn wij
God kwijtgeraakt. Zonde betekent dat we ons
doel missen. God is van de troon gehaald en wij
hebben onszelf op de troon gezet. Door de zonde
is de dood in de wereld gekomen als straf op de
zonde, omdat God rechtvaardig is. Onze ellende
is dus niet de schuld van God, maar van onszelf.
U denkt wellicht: Ben ik dan een misdadiger?
Is het zo erg met mij gesteld?

1. Beste lezer, u treft hierbij een folder aan,
waarvan wij vragen om deze eens aandachtig te
lezen. Het gaat over het beeld van uw leven. Elk
mens die geboren wordt heeft een begin maar ook
een einde op deze aarde. Heeft u wel eens beseft
dat we allen op reis zijn naar een nooit eindigende
eeuwigheid? Elk mens van nature plukt de dag
ofwel Carpe Diem. In de Bijbel lezen we dat ook:
Laat ons eten en drinken want morgen sterven wij.
(1 Kor. 15:32) Een mens heeft helemaal geen besef
dat hij moet sterven, en dan God moet ontmoeten
om rekenschap af te leggen van alles wat hij/zij
gedaan heeft. U zegt misschien: Ik geloof wel dat
er wat is, maar ik zie het wel. We leven toch in het
hier en nu, en ik heb het al moeilijk genoeg om de
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