Beth Yeshua

Geihinom of
haShamayim?
Wij leven helaas in een tijd van
grote g'ddeloosheid, een tijd die
steeds meer begint te iijken op
S'dom v'Amora (Sodom en Gomorra)! Het is een tijd waarin
liefdeloosheid, onverdraagzaamheid, haat,

drugsgebruik,

nijd,

oorlog,

medelijden met mij en zend La-

'zar, opdat hij de top van zijn
vinger in water dope en mijn
tong verkoele, want ik lijd in
deze vlam. Maar

Avraham zeide:

Kind, herinner u hoe gij het

maar! We komen er heus niet
door in Geihinom (de hel), want

vangen en insgelijks La'zar het
kwade; nu wordt hij hier vertroost en eij lijdt pijn. En bij dit
al1es, er js tussen ons en u een
onoverkomelijke kloof, opdat zij,
die van hier tot u zouden willen
gaan, dit niet zouden kunnen en
zij vandaar niet aan onze kant
zouden kunnen komen. Doch hij

die bestadt immers niet." Nou en
ofdie bestaat! In Lucas 16:19-31
lezen wij: 'Er was eens een rijk

zendt, want ik heb

mishandeling

ontucht en egoïsme hoogtij vie-.
ren. Dat alles is niet meer weg te
denken. Toch zijn er, net a1s toen,

mensen die waarschuwen voor

G'ds toorn. Maar door velen

wordt lachend gezegd:

,,Ho

man, die gekleed ging in purper
en fijn linnen en elke dag schitterend feest hie1d. En er was een
bedelaar, La'zar genaamd, vo1

zweren, nedergelegd bij zijn
voorportaal, die verlangde zijn

zeide: Dan vraag ik u Avi, dat gij
hem naar het huis van mijn vader

vijf broeders.

Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze

plaats der pijniging

komen.
Maar Avraham zeide: Zij hebben
Moshe en de navi'im (profeten),

honger te stillen met wat van de
tafel van de rijke afviel; zelfs
kwamen de honden zijn zweren

naar hen moeten zij luisteren.

de

doden tot hen komt, zullen zij
zich bekeren. Doch hij zeide tot
hem: Indien zij naar Moshe en de
navi'im niet luisteren, zullen zij
ook indien iemand uit de doden

likken. Het geschiedde dat

arme stierf en door de mai'achim

(engelen) gedragen

werd

in

Avraham's schoot. Ook de ri.jke
stierf en hij werd begraven. En
toen hij in Sh'o1 (het dodenrijk)

zijn ogen opsloeg onder de pijni-

gingen, zag hij Avraham van verre en La'zar in zijn schoot. En hij
riep en zeide: Avi Avraham, heb

t

goede tijdens uw leven hebt ont-

Doch hij zeide: Neen, Avi Avraham, maar indien iemand van de

opstaat, zich niet laten gezeggen.'Welnu, er is inderdaad iemand uit de doden opgestaan om

ons nog een kans te geven: Yes-

hua haMashiach! Maar het ligt

aan ons of Avraham gelijk krijgt
of niet. Geihinom is een realiteit
(Dani'el 12:2) en staat iedereen te
wachten, die een bandeloos leven
leidt en Yeshua bewust als zijn

Verlosser
13:4'9-50

in:

afivijst!

Matityahu

is daar heel duidelijk

,,De engelen zullen uitgaan

om de bozen uit het midden der
rechtvaardigen afte zonderen en
zij zullen hen in de vulige oven
'werpen, daar za1 het geween zijn
en tandengeknars.' Tot in alle
eeuwigheid in Geihinom vertoeven zonder enige hoop op verlos-

sing: welk een vreseiijke straf!
En die zal er zeker komen. Voor
een ieder van ons - tenzij iemand anders deze strafvoor onze
zonden op zich wil nemen. Maar
wie doet zoiets tegenwoordig
nog? Yeshua deed het! Ook voor
u! Grijp die kans! Geihinom (hel)

of

haShamayim (hemel)? De

keuze is aan u!
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