Er is geen middenweg in onze reis door het leven
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Deze boodschap is een aanmoediging voor iedereen om zichzelf te onderzoeken en er zeker van te zijn op welke weg zij nu aan
het reizen zijn. Wat zal de uiteindelijke bestemming na deze reis zijn? Wie zijn de mensen die ons zullen verwelkomen op de
eindbestemming? I Koningen 18:21 zegt, "Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het
Baal is, volgt hem na!" Kies een weg uit waar u over reist.
Deuteronomium 30:15 zegt, "Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en
den dood, en het kwade. Vers 19 vervolgt: "Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den
hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek!
Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad'' God schiep geen middenweg, het is de
hemel of de poel van vuur, goed of kwaad, het paradijs of de hel, ziet u, er is geen
middenweg als sommigen het vagevuur mogen zien.
Een van de wegen werd aldus beschreven, Mattheüs 7:13, "Gaat in door de enge poort;
want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door
dezelve ingaan. Dit is een beschrijving van de wegen die we vandaag de dag vinden, wijd
is de poort (Jesaja 5:14 zegt "Daarom zal het graf zichzelf wijd opensperren, en zijn mond
opendoen, zonder maat; opdat nederdale haar heerlijkheid, en haar menigte, met haar
gedruis, en die in haar van vreugde opspringt'') het omvat bedrieglijke prediking, zoals dat de komst van de Heere niet spoedig
is, we hebben nog een heleboel dingen te doen, daarna nodigen we Hem uit om terug te keren, dit is bedrog en ultieme
misleiding, ren weg van zulke predikers; sommige hameren op welvaart, laat mij een eenvoudige vraag stellen, waar zal u uw
rijkdom mee naartoe nemen? Hoe oud zult u zijn als God u zal terugroepen? Wanneer zal hij u terugroepen? Niemand die sterft
of teruggeroepen wordt neem geld met zich mee. De brede poort omvat alle misleidingen, bedrog, zoals de Las Vegas leefstijl.
Alles dat tot zonde leidt is onderdeel van de brede weg, of het nu medisch door middel van abortus is, euthanasie; of door
middel van technologieën zoals chip implantaten, pornografie, gokken en nog veel meer. Wanneer kerken uitgroeien tot
franchisers, wees dan voorzichtig want het is een van de manieren waarop de hel zichzelf vergroot heeft; het is een onderdeel
van de brede weg. De Bijbel zegt dat deze sporen die op de brede weg gevonden worden naar het verderf leiden. Het verderf
betekent hier de poel van vuur, (Openbaring 20:14-15, En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de
tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.) De
Bijbel zegt dat veel mensen reizen op deze brede weg die naar de vernietiging leidt. Vraag uzelf nu eens biddend af, op welke
weg u aan het reizen bent, wie zullen er op mijn komst wachten en wat is de bestemming?
De andere weg is beschreven in Mattheüs 7:14, "Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn
er, die denzelven vinden. De weg is smal en eist offers van ons (NEEM UW KRUIS OP EN VOLG MIJ, VEROOCHENE
ALLES MET INBEGRIP VAN UZELF), aanpassingen (NIET MIJN WIL, MAAR UW WIL GESCHIEDE), focus (JEZUS
CHRISTUS ZAL DE ENIGE FOCUS EN DE ENIGE WEG ZIJN) deze smalle weg leidt ten leven; dit leven wordt gevonden in
een plaats de hemel (weest gezeten in hemelse gewesten), het leven van de hemel is alleen te vinden in één bron of persoon en
die persoon is Jezus Christus, de HEERE. Hij is het eeuwige leven, Hij alleen kan leven geven en het is het leven van God, dat
geen begin of einde heeft. Dit leven wordt gegeven aan mensen die Jezus Christus als hun Verlosser en Heere aanvaarden en de
Heilige Geest ontvangen. Wanneer u dit leven hebt zult u opnieuw geboren zijn en verwachten om uw Heere te zien, en
ontelbare engelen en broeders wachten verlangend om ons te zullen zien. Dergelijke broeders waaronder Adam, Eva, Abel,
Henoch, Noach, Abraham, de profeten, de apostelen, Stephanus en geweldige broeders die we niet eens kennen. Het wordt een
dag van vreugde, geen verdriet, pijn, dood en zonde meer.
Het zegt, "dat er weinigen zijn die de smalle weg zullen vinden. Er zijn velen die de brede weg vinden en volgen, het ziet er
aangenaam uit, velen zijn in vriendschap met de wereld, er zijn populaire mensen en dingen, er zijn vele shows en aantrekkelijke
activiteiten op deze weg, maar wie zijn zij die deze weg als voorbeeld hebben gevolgd en waar zijn ze terecht gekomen? Maar
de andere weg is de smalle. Smal betekent dat er voorzichtigheid moet zijn, goddelijke vrees, een constante focus op de Heere,
vriendschap met de wereld vermijden, vol verwachting zijn van degenen die kostbare beloften gedaan heeft, en verheugd zijn
over waar de smalle weg u naar toe leidt.
De brede weg leidt tot het verderf, en velen zijn er, die hem vinden. Er zijn zoveel lanen of paden in de brede weg; elke laan
staat voor een andere vorm van religieus geloof, met inbegrip van degenen die hun geloof met de naam van Jezus Christus
camoufleren. Dit zijn verschillende paden op dezelfde brede weg, maar hebben een gemeenschappelijke factor, ze onderhouden,
geloven of de gehoorzamen de geboden van Jezus Christus niet. Dat is de reden waarom het tot vernietiging en veroordeling
leidt (Johannes 3:18-21). Veroordeling is een sterk woord wanneer het door de bijbel gebruikt wordt, deze veroordeling leidt tot

het einde van de weg voor degenen op de brede weg, de poel van vuur (Openbaring 20:11-15). De persoonlijkheden die mensen
aan het einde van de brede weg zullen verwelkomen omvatten, het beest (de antichrist) de valse profeet en de Satan zelf,
(Openbaring 20:10). En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Mattheüs 23:33, Lucas 16:23 en Matteüs
13:41-42 waar staat, "En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.'' Dit is in
werkelijkheid de hel.
Het einde van de smalle weg is afgewikkeld in de belofte gevonden in Johannes 14:1-4, (Zo kome Ik weder en zal u tot Mij
nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.) Deze smalle weg is vol van overgave aan de woorden van de bijbel, (I Johannes
3:23) En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een
gebod gegeven heeft. Deze smalle weg eindigt bij de voeten van Jezus Christus. Wij zullen aan het eind van deze weg de Heere
zelf zien, (Als we hem zullen zien zullen wij zijn zoals hij is), de vier dieren, de vierentwintig oudsten, de profeten, de
opgenomen heiligen en een heerschaar engelen. Het einde van de smalle weg leidt naar de hemel, en een nieuwe aarde; alleen
degenen wier namen in het boek des levens staan zullen de hemel ingaan en dat ALLEEN via de smalle weg. DIE SMALLE
WEG IS JEZUS CHRISTUS. Johannes 14:6 zegt, "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.'' Het einde van deze smalle
weg leidt ons naar twee belangrijke Bijbelse passages; Johannes 14:2 (In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins
zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.) Het volgende Schriftgedeelte is OPENBARING 21:9-27 en
22:1-7.
Er zijn eigenlijk maar twee wegen op de aarde voor de mensheid om te volgen, waarvan de keuze welke te nemen op elk
persoon rust. De ene weg heet de brede weg die leidt tot vernietiging en dood; de andere is de smalle weg die leidt tot het
eeuwige leven. Velen vinden een van de wegen in de brede weg en er zijn maar weinigen die de andere vinden (de smalle).
Welke weg bent u aan het gaan? Waar zal het eindigen en wat voor soort mensen zullen op uw komst wachten; en waar bent u
naar op weg? Het is vandaag nog niet te laat om de aard van de weg waarop u reist te veranderen, MORGEN kan te laat zijn.
Keer u tot Jezus Christus want vandaag is de dag van verlossing. Kom naar het kruis van Jezus Christus, heb berouw en bekeer
u, opdat uw zonden vergeven zullen worden en verwelkom JEZUS CHRISTUS in uw leven als Heere en BEGIN te genieten van
zijn beloften en deze te verwachten.

