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Er is een heel bijzondere deur,  
heb je ’t al gehoord?

Voor rijk en arm, voor jong en oud  
– de hemelpoort.

Je mag er gratis door, zonder  
te betalen. Dat is fijn!

Want in de hemel, daar wil je  
heel graag zijn.
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Er is één deur,
 ja, er is er maar één,

en die is er voor allemaal, 
voor iedereen.

je kunt er niet alleen doorheen,
dat heeft te maken met 

een grote steen.



4
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Adam en Eva wandelden met 
God in het paradijs,

maar de duivel bracht ze met 
zijn woorden van de wijs.

Ze wilden naar de woorden 
van God niet meer horen,
daarom worden wij nu als 

zondaars geboren.
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Zondaars mogen niet in de 
hemel naar binnen.

Wat moeten we nu toch 
beginnen?

Pas als je zonden zijn 
weggedaan, 

mag je de hemel 
binnengaan.
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Die ark wil iets vertellen 
aan mij en aan jou,

iets wat God jaren later doen zou.
In het paradijs, 

meteen na Adams zonde,
beloofde God een ark 

waar wij in konden.
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God heeft voor zondaars 
Zijn Zoon gegeven,
zodat wij voor altijd 

bij Hem mogen leven.
Hij stierf aan een kruis 

en werd gelegd in een graf.
Maar hoe kom je daardoor

 van je zonden af?
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De deur van het 
graf is opengegaan,
Jezus, Gods Zoon, 

is opgestaan.
Hij heeft de prijs voor al onze 

zonden betaald, is dat niet fijn?
En Hij wil dat we op een dag 

allemaal bij Hem in de 
hemel zijn.
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Jezus is de deur voor jou 
en voor mij,

de deur waar je doorheen mag,
 frank en vrij.

Het is een gratis geschenk, 
God heeft het beloofd

aan iedereen die zijn zonden 
belijdt, en gelooft.



Aan: Jou

Van: Jezus

Ik hou van je!
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Neem het geschenk aan 
dat Jezus je biedt!

Vrije toegang tot de hemel, 
wacht dus niet!

Neem dat geschenk aan, 
het is nog niet te laat.

Weet dat je alleen door Jezus 
naar de hemel gaat!


