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Toen de Heer Jezus op weg was naar Jeruzalem, was er iemand die Hem vroeg of er maar weinig
mensen waren die gered zouden worden.
Hij antwoordde hem met bovenstaande woorden:
STRIJDT OM IN TE GAAN
Is het dan werkelijk zo moeilijk om gered te worden?
Van Gods

k a n t n i e t !!

Maar van de kant van de mens zijn er hindernissen die hem er van afhouden om met zijn zonden
naar de Heer Jezus te komen.
Deze hindernissen moeten overwonnen worden en dat kost strijd.
Allereerst is er vaak de gedachte dat men door lidmaatschap van een kerk, door goede werken, door
te leven als christen, of door de doop behouden kan worden.
Maar dat zijn verkeerde gedachten, die niet overeenstemmen met wat de Bijbel (en dat is Gods
Woord) zegt.
Geen van deze dingen draagt iets bij aan ons eeuwig behoud en men wordt er niet opnieuw door
geboren.
Het nieuwe leven, en dat is echt redding, wordt alleen verkregen door de werking van de Heilige
Geest op grond van het Woord van God.
Als een mens naar Gods Woord luistert, berouw heeft, zijn zonden belijdt en zo naar God terugkeert, dan bewerkt God nieuw leven, Goddelijk leven, in hem of haar.
Om gered te worden, moeten echter eerstgenoemde en mogelijk andere onbijbelse gedachten over
boord gezet worden.
Er is ook een probleem in ons zelf.
Dit probleem wordt veroorzaakt door onze trots.
Wij willen vaak gewoon niet toegeven en belijden dat ons natuurlijk leven tekortschiet in Gods
ogen en daarom zondig en onbruikbaar is voor Hem.
Ons mensen valt het erg moeilijk om ons bankroet voor God te erkennen en om ons om te keren
naar Hem.
Maar er is geen andere weg tot eeuwig heil.
Daarom zegt de Heere:
STRIJDT OM IN TE GAAN DOOR DE NAUWE POORT !
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