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Een goede reis!
Misschien bent u op reis of gaat u de komende tijd op reis of op
vakantie. Dan wens ik u een goede reis en een fijne vakantie toe.
Wees voorzichtig, want reizen is gevaarlijk in het steeds drukker
wordende verkeer. Veel mensen zijn op een andere plek terecht
gekomen dan de bedoeling was!
Het drukke verkeer eist elk jaar zijn tol en daarom wensen wij u
nogmaals een goede reis en een behouden aankomst toe!
Eigenlijk is heel ons leven een reis. Miljarden mensen hebben
deze reis in de loop van de tijd al gemaakt en zijn op hun eeuwige
eindbestemming aangekomen. En ook u en ik zullen op een dag
het eindpunt van onze levensreis bereiken.
En dan? Weet u wat het eindpunt van uw levensreis is? Het is belangrijk om daar nú over na te
denken! Graag zou ik u de beste Routeplanner willen aanbevelen die er bestaat. Het is de Bijbel, het
Woord van God. De Bijbel geeft twee eindbestemmingen aan en u beslist zélf wat úw
eindbestemming wordt!
• Om in de hemel te komen moet u erkennen dat u van nature een zondaar bent en zonder God tot
geen goede dingen in staat bent. U moet zich omkeren naar God en uw schuld tegenover Hem
belijden. Als u gelooft dat de Heere Jezus voor uw zonden de straf van God heeft gedragen en Zijn
bloed heeft gegeven om u met God te verzoenen; en als u Hem vraagt om u te redden dan zegt Gods
Woord dat u behouden in de hemel aankomt (Johannes 3:16)
• Om verloren te gaan hoeft u niets te doen (Johannes 3:18).
• God dwingt niemand; u zult uit eigen overtuiging moeten kiezen.
Maar uw keus heeft wel vergaande consequenties! En die kunt u
niet zelf kiezen!
Als u de Heere Jezus aanneemt dan zult u een gezegende levensreis
hebben die eindigt in de eeuwige heerlijkheid! In Gods Woord, de
Bijbel zegt de Heere Jezus:
• ‘Ik Ben de Weg en de Waarheid en het Leven, niemand komt tot
de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6)
Beste lezer, kies voor de Heere Jezus nu u nog de tijd hebt om te
kiezen:
• ‘Kiest dan het leven’ (Deuteronomium 30:19).
• ‘Laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:20).
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