
GENEZING EN VERLOSSING – DE GOEDE HERDERHij  is  waarlijk  de  goede  Herder!  Christus  is  de  Herder  der  schapen,  en  Zijn  schapen  horen  Zijn  Stem! Realiseert u zich wel dat zij niet met de wolf worden geconfronteerd? Ze horen de duivel niet brullen als 
een leeuw, maar ze horen de Stem van de Heere! "Dit is omdat zij Zijn Woord kennen, zegt de Heere!" Hij leidt Zijn schapen! Hij leidt Zijn schapen, en Hij weet exact wat Hij met Zijn schapen doet! Hij weet waar het groene gras is, en waar het water des eeuwigen levens aanwezig is! Amen? Hij gaat voor Zijn schapen uit!  Hij is de Deur der schapen! Er is geen andere Deur! Johannes werd door deze Deur opgenomen in de hemel,  waar hij iemand op de troon zag gezeten! Johannes werd vanuit zijn tijd in de eeuwigheid getransporteerd!  Prijs de Heere Jezus! Hij is de Deur der schapen! Als iemand door Hem binnengaat, dan zal hij behouden worden. Maar eerst zal men deze Deur moeten vinden; en dit zal moeten geschieden door de Heilige Geest en  het Woord, want anders zal men deze Deur nimmer kunnen vinden. Hij is de Herder die Zijn schapen leidt, en hen tot de Deur leidt. En als u de goede sleutel niet hebt, en als u niet door de Heilige Geest geleid wordt dan  zult u aan deze Deur voorbij gaan, en met duizenden andere deuren geconfronteerd worden die wel op deze Ene  Deur  lijken,  maar  het  niet  zijn.  Kunt  u  Prijs  de  Heere  zeggen!  Anderen,  die  niet  door  deze  Deur  binnengaan, zijn dieven en moordenaars. We hebben het hier over geestelijke dingen. Wist u dat mensen die het Evangelie op de ver keerde manier prediken, zielen aan het stelen zijn? Het zijn dieven! Als u niet door de Deur, de Heere Jezus, binnengaat, dan wordt u geestelijk met een  dief en een moordenaar vergeleken. Dan zult u met de Witte Troon worden geconfronteerd. Daar zult u niet aan kunnen ontkomen. En als u niet door deze Deur binnengaat, dan betekent dat dat u een dief en een moordenaar bent! Dat betekent dat u een bedrieger bent! Er zijn vandaag aan de dag heel wat bedrieglijke organisaties en systemen, is het niet? De Deur is de Heere Jezus Christus! Als u zegt, "Vader, verlos mij!"  

dan zult u niet ver komen! Als u zegt, "Zoon, verlos, mij," dan zult u ook niet ver komen! U zult tot de Deur moeten geen, en zeggen, 
"Heere Jezus, verlos mij," en dan zult u niet langer een dief en een moordenaar en een bedrieger zijn! Dan hebt u een Geestelijke 
Leider! Men kan alleen maar in de Naam van de Heere Jezus Christus behouden worden! Onthoud dat goed. Hij heeft de verlossing op een zeer eenvoudige manier naar voren gebracht. Het is zo eenvoudig, zodat Hij maar één Naam heeft gegeven, en wel, "De Heere Jezus Christus!" Daar is  de Deur! Als u op een andere manier probeert binnen te gaan, dan bent u in geestelijk opzicht een bedrieger, en het zal niet werken! Uw naam zal dan niet in het boek des Levens voorkomen. De Farizeeën probeerden op allerlei verschillende manieren binnen te gaan, maar ze konden het niet! Jezus zei tegen de Farizeeën, "Je kunt alle andere deuren wel sluiten, want Ik ben de Herder!" Zijn schapen zullen geen vreemde volgen, want de vreemde heeft het ware woord niet, ze zullen de Farizeeën niet volgen, want uiteindelijk zullen ze toch door hen worden  uitgestoten. Ze zullen de Heere volgen. Ze zullen daar aanwezig zijn waar Hij Zijn wonderen verricht! Misschien zullen ze wel eens verschrikt zijn en weglopen, maar ze zullen weer terugkeren. De Heere zal aan het einde bij hen zijn. Zijn schapen zullen geenszins een vreemde volgen! 
Allen die voor Hem waren geweest, waren dieven en moordenaars, ze hadden het juiste Woord niet, en ook hadden ze de juiste Naam 
niet, zegt de Heere!" Vandaag aan de dag zijn er allerlei verschillende "ismes", geen van deze "ismes" leidt tot de juiste Deur! De Deur is de  Heere Jezus Christus! De Deur zal direct tot de Koning moeten leiden, en dat is de Heere Jezus! In dit opzicht zult u voorzichtig moeten zijn,  want de organisaties en de systemen stelen zielen. Misschien noemen ze zichzelf onafhankelijk, toch zal men waakzaam moeten zijn, want ze  stelen zielen. Zijn schapen kennen Zijn Stem, en zij willen het Woord horen! Prijs God. De dief komt om te roven en te vernietigen, maar de Heere is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. De Heere is gekomen om leven te geven, en de duivel brengt alleen maar de dood.  Hoe vreemd het ook mag schijnen, de meeste mensen zullen het vale paard des doods volgen, hoewel Hij (de Heere) is gekomen om het Leven  te geven! Maar door alle tijdperken heen heeft de Heer een groep mensen voor Zichzelf verzegeld! De huurling zal de schapen in de steek laten,  als hij de wolf aan ziet komen. Hij zal de schapen in de steek laten omdat hij een huurling is. Dit betekent dat hij niet door God is geroepen. "Ik  ben de goede Herder, De goede Herder zet Zijn leven in voor Zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht, en de wolf rooft en jaagt ze uiteen want hij is een huurling en de schapen gaan  hem niet ter harte! – "Joh. 10:11-14. Wanneer de grote verdrukking over de wereld zal komen, en wanneer het merkteken van het beest zal  gaan komen, dan zal de huurling op de vlucht slaan, en zijn mensen niet beschermen. Dan zullen ze in de wildernis (woestijn) moeten vluchten, want hij (de huurling) zal zijn schapen niet langer beschermen! Al deze organisaties en systemen kunnen tot de huurling worden gerekend. Dit  heeft alles te maken met Openb. 3:15-19. Aan het einde van dit tijdperk zullen deze schapen in de wildernis moeten vluchten, en wel in de grote  verdrukking. De opname zal voor deze tijd reeds hebben plaatsgevonden. Maar in die tijd zal de huurling hen totaal geen bescherming meer  geven. Hij zal dan niet opstaan voor diegene die zich tegen het merkteken zullen verzetten. Dan zullen ze vluchten in de grote verdrukking.  Velen zullen dan gedood worden door datgene waarvan ze dachten dat het de waarheid was! Maar dat was het niet, het was alleen maar een  Imitatie van het ware Leven! Uiteindelijk werden ze met de dood geconfronteerd. Ze zullen dan voor deze schaduw des doods moeten vluchten  in de wildernis. Ik wil dat u door de Deur in Openb. hoofdstuk 4 zult binnengaan, waar u de Stem zult horen gelijk een bazuin. "De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: hoelang houdt  Gij  onze ziel  nog in  spanning? Indien Gij  de  Christus  zijt,  zeg het ons ronduit.  Jezus  antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken die Ik doe in de Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij; maar gij  gelooft niet, omdat gij niet tot Mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar Mijn Stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig  leven en zij zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles  te boven en niemand kan iets roven uit de Hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn Een!" Joh. 10:24-31 
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