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“Eens een kind van God,  
altijd een kind van God?!” 
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 “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, die zal behouden worden!” 
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Goedenavond, broeders en zusters! 
Er is u gevraagd om in voorbereiding op deze avond te lezen Hebreeën 6. Ik wil tijdens mijn studie 
daar niet direct over spreken, maar wel na de pauze; dan wil ik kort over Hebr. 6 en ook kort iets 
over Hebr. 10 en ook iets over Johannes 15 zeggen. Maar ik wil me vanavond beperken tijdens de 
inleiding tot een aantal andere teksten. 
En wij willen onze overdenking, onze Bijbelstudie vanavond beginnen met een quizvraag. Stel er is 
hier vandaag iemand die na de uitnodiging om tot geloofsaanvaarding te komen van de Heere Jezus 
Christus, zijn hart en leven opent en de Heere Jezus als zijn verlosser en Heere aanvaardt. Een paar 
weken later wordt hij op geloof gedoopt en sluit zich aan bij de gemeente. Hij stelt zichzelf op als 
een actief lid van de kerk; hij helpt met schoonmaken, hij evangeliseert, vangt nieuwkomers op; hij 
is trouw in het bezoeken van de samenkomsten. Na verloop van enkele jaren wordt hij gevraagd  om 
ouderling van de kerk te worden. Zo nu en dan gaat hij voor in de dienst, en is een geliefd en 
gerespecteerd christen. Hij gelooft dat God hem roept om de zending in te gaan. En 20 jaar op het 
zendingsveld, keert hij terug. En na een serie spreekbeurten komt hij met een gemeente in contact 
die hem beroept tot predikant. Hij is een vurige en enthousiaste, Bijbelgetrouwe prediker. In het 
pastoraat echter komt hij in contact met een ongelovige vrouw, op wie hij verliefd wordt. Hij 
verlaat zijn vrouw, zijn kinderen; hij verlaat de kerk. En wil na verloop van tijd niets meer weten 
van het geloof en niets meer met christenen te maken hebben. De vraag is nu, een meervoudige 
multiple choice: 
A. Deze man verloor zijn behoud en gaat verloren! 
B. Deze man is een vleselijk christen, maar is wel behouden! 
C. Deze man is nooit echt wedergeboren! 
D. Niemand weet het, alleen God weet het! 
 
Wat denkt u, voor uzelf, in stilte! 
Zoekt u met mij op: Mattheüs 24:13. Ik kom op deze vraag straks terug! Mattheüs 24:13, het gaat 
daar over de grote verdrukking, en heel in bijzonder deelt het Joodse volk in de grote verdrukking. 
Ik denk ook dat het Joodse volk, en met name de Messiasgelovigen joden in Israel, de eerste 
geadresseerden zijn van deze tekst. Maar wij lezen in Mattheüs 24:13 deze woorden: 
 
Tekst:  Mattheüs 24 : 13: 
“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, die zal behouden worden!”  
 
Het gaat er om dat je volhardt. En volharden dat betekent actieve weerstand bieden aan de druk 
die op je wordt uitgeoefend om op te geven! Dat is volharding: “Wie volharden zal, actieve 
weerstand biedt aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven, die volhardt tot het einde 
die zal zalig worden!” Alleen zij die volharden tot het einde toe, zullen behouden, dus zalig 
worden. En dat woord volharden: er onder uit houden, onder de druk die op je wordt uitgeoefend! 
Ook in Kolossenzen, in Kolossenzen 1:21, lezen wij een soortgelijke tekst. We gaan vanavond en 
serie teksten met elkaar lezen; het is een onderwerpstudie; we doen gen systematische, 
Bijverklarende prediking, of overdenking, maar een onderwerp-studie rond de vraag: ‘eens een kind 
van God, altijd een kind van God!’ Of anders: is er afval der heiligen? Of de heiligen afval hebben? 
Dat komt in de prullenbak terecht. Maar we bedoelen natuurlijk: kunnen heiligen van het geloof 
afvallen? Voor alle duidelijkheid. Goed, Kolossen 1 : 21, daar lezen we: 
 
 
Schriftlezing:  Kolossen 1 : 21: 
“En Hij heeft u die voorheen vervreemd was, en vijandig gezind als bleek uit uw slechte daden, nu 
ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en 
onberispelijk voor Zich te plaatsen!” 
 
En nu vers 23: 
 
Schriftlezing:  Kolossen 1 : 23: 
“Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van de hoop van 
het evangelie, dat u gehoord hebt!” 
 
Paulus zegt dat we moeten standhouden, moeten vasthouden aan het evangelie zoals dat tot ons 
gekomen is. Maar datzelfde lezen we ook in Hebreen 3 : 6. Dus blader nog maar even door,  



 
Lezing 30 oktober 2012                                                         3 van 9 

Hebr. 3:6, daar staat dat wij en huis van Christus zijn, en dan zegt hij: 
 
 
Schriftlezing:  Hebreeën 3 : 6: 
“Christus echter is getrouw over Zijn Huis als Zoon. Zijn Huis zijn wij!” Let u goed op: “Als wij 
tenminste de vrijmoedigheid en de roem van hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden!” 
 
Aha, en ook vers 14: 
 
Schriftlezing:  Hebreeën 3 : 14: 
“Want wij hebben deel aan Christus verkregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond 
van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden!” 
 
Onwrikbaar vasthouden! Je zou zeggen: er wordt hier en voorwaarde opgeworpen: alleen diegenen 
die volharden, allen die degenene  die volhouden, alleen degenen die vasthouden: worden zalig; 
worden behouden! 
De vraag is nu natuurlijk: hoe kan iemand niet vasthouden? Hoe kan iemand niet volhouden? Want 
de Bijbel leert ons, dat elk die door de Heilige Geest is wedergeboren vol zal houden! Daar zal God 
Zelf op toezien! De volgende vraag waar wij ons over willen buigen, luidt: Is God bij machte ons te 
helpen volharden? Is God bij machte om ons te helpen volharden? Om deze vraag te beantwoorden 
lezen wij om te beginnen Judas, het een na laatste Nieuwtestamentische Bijbelboek; Judas. Wij 
lezen daar: 
 
Schriftlezing: Judas : 1: 
“Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broer van Jakobus, aan de geroepenen die God 
door God de Vader zijn geheiligd, en die door Jezus Christus worden bewaard; bewaakt. Moge 
barmhartigheid en liefde en vrede voor u vermenigvuldigd worden!”  
 
Dat woordje ‘bewaard’, bewaakt, dat duidt op iets wat de Heere God in het verleden heeft gedaan, 
maar wat in de tegenwoordige tijd een vrucht heeft. Hij heeft u in Christus Jezus wedergeboren 
doen worden en Hij heeft in Hem bewaard. Dat is iets wat Hij in het verleden gedaan heeft, met de 
tegenwoordige, huidige consequenties, de vruchten daarvan 
Als u doorbladert, naar vers 24, dan lezen wij: 
 
Schriftlezing:  Judas : 24: 
“Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren en uw smetteloos te stellen in Zijn 
heerlijkheid in groet vreugde!” 
 
“Aan hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren!” Is God bij machte om ons voor 
struikelen te bewaren, om ons voor afval te bewaren, om ons voor wegvallen te bewaren? Dan 
antwoordt deze tekst: “Ja, dat is de Heere zeker. Hem nu Die u voor struikelen kan en zal 
behoeden!” De hele Bijbel waarschuwt trouwens tegen dwaalleraars. Mensen die het evangelie van 
de waarheid hebben gehoord,  en het hebben weerstaan, en die nu dwalingen verkondigen. En de 
term ‘struikelen’ die hier gebruikt wordt heeft betrekking op het wegvallen van het geloof, en op 
het afwijken van de geloofswaarheid; want daar gaat het in deze brief over, over de 
geloofswaarheid. Maar de Heere God zegt: “Ik ben machtig, ik ben in staat u voor struikelen, voor 
wegvallen, voor afvallen te bewaren. Wees daarom niet mismoedigd of terneer geslagen. Denk niet 
dat de Heere in je persoonlijke omstandigheden u niet op het oog heeft. Nee, Hij ziet je. Zie op 
Hem, Hij is machtig om u te bewaren; Hij is machtig om u voor struikelen te behoeden. Als u met 
mij terugbladert naar 2 Timotheüs; dat is Paulus’ testament; dat is de laatste brief die hij 
geschreven heeft. Hij zit waarschijnlijk in de Mammatine-gevangenis, op gehoorsafstand van het 
Colosseum in Rome. Hij weet dat over enkele weken de navolging van Christus met de dood zal 
moeten bekopen. En wat schrijft hij dan in 2 Timotheüs 1 : 12B. Hij zegt: 
 
Schriftlezing:  2 Timotheüs 1 : 12B: 
“Daarom onderga ik ook deze dingen, ik heb aan het lijden van Christus deel. Maar ik schaam mij 
niet dat ik in de gevangenis zit, ik schaam mij niet voor mijn boeien, want ik weet in Wie ik geloofd 
heb. En ik ben er van overtuigd…” (hij zegt: ‘verzekerd’) “…. Dat Hij bij machte is mijn pand bij 
Hem weggelegd, te bewaren tot die dag!”  
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Ik ben ervan overtuigd, zegt hij: “Dat Hij bij machte is en hetgeen Hij aan mij toevertrouwd heeft, 
ook te bewaren tot die dag!” Daar heeft Paulus het over het evangelie natuurlijk! Hij schaamt zich 
niet; hij zegt: “Ik weet zeker dat God mij niet laat vallen, nu ik in feite op de drempel van de 
eeuwigheid sta, maar dat de Heere God mij zal vasthouden, zodat ik straks veilig bij de Heere zal 
zijn, bij Jezus!” Paulus zegt: “Ik weet het, ik ben er van overtuigd, dat dit zo zal zijn!” Dat is heel 
belangrijk om daarvan overtuigd te zijn, dat God ons zal vasthouden. En als je nu even doorbladert 
naar 1 Petrus; 1 Petrus. We gaan kriskras door het N-T, 1 Petrus 1 : 4. We lezen daar dat de Heere 
God ons wedergeboren heeft doen worden. En dan zegt hij in vers 4: 
 
Schriftlezing:  1 Petrus 1 : 4: 
“Op een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt 
voor u!” 
 
De Heere God heeft ons behouden doen worden, Hij heeft ons wedergeboren doen worden. En wat 
zegt hij nu? “Dat is weggelegd, dat is beveiligd in de hemel voor u!” Dat woord ‘weggelegd’ of het 
woord ‘bewaard’ is hetzelfde als ook in Judas 1 gebruikt wordt. De toekomst van een wedergeboren 
mens is dus verzekerd, God Zelf staat garant. In Vers 5 zegt hij: 
 
Schriftlezing:  1 Petrus 1 : 5: 
“U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt 
om geopenbaard te worden in de laatste tijd!” 
 
De kracht van God: dynamis, dynamiet. We worden bewaakt, bewaard door de Heere. Bewaakt ook 
tegen vijandige aanvallen. God bewaart ons van binnen en van buiten. Tot zo ver dit gedeelte. Ik 
wil dat u op dit moment overtuigd bent; want dit is het doel, dat God de Heere bij machte is om 
ons te helpen volharden. Hij kan het; Hij is machtig. Dat is alles wat ik op dit moment van u vraag, 
dat u vanuit de Schrift, vanuit de teksten die wij eenvoudig met elkaar gelezen hebben, juist er 
diep van overtuigd bent: ‘ja, God is machtig om mij te laten volharden!’ Nou, de volgende vraag is: 
wil de Heere mij helpen volharden? Wil Hij dat ook? Hij kan het, maar wil Hij dat ook? De Bijbel 
geeft vele beloften, dat God ons inderdaad wil helpen. God belooft in Zijn Woord overduidelijk: elk 
wedergeboren mens te bewaren. We beginnen in Johannes 6 : 37. Daar lezen we met elkaar: 
 
Schriftlezing:  Johannes 6 : 36: 
“Alles wat de Vader mij geeft zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt zal Ik beslist uitwerpen!” 
 
Hier leren wij dat de gelovige een geschenk van de Vader  aan de Zoon is. Elke gelovige is een 
geschenk van de Vader aan de Zoon. “Alles wat Mij de Vader geeft zal tot Mij komen, en alles en al 
degenen die tot Mij komen zal Ik geenszins uitwerpen!” Vers 39: 
 
Schriftlezing:  Johannes 6 : 39: 
“En dit is de wil van de Vader Die Mij gezonden heeft, dat Hij van alles wat Hij Mij gegeven heeft 
niets verloren gaat, maar het doe opstaan op de laatste dag!” 
 
Nu dit gedeelte zegt dat en ieder die door de Vader aan de Zoon gegeven is, beslist niet verloren zal 
gaan. Dit is de wil van de Vader. De vastbesloten wil; dat is niet een wensend willen, een 
verlangend willen, maar dit is een besloten, vaste wil van God; een wetmatige wil van God: “Dit is 
Mijn wil, zegt de Heere God!” Dat is en vastbesloten wil; een stellig willen. En de opdracht aan de 
Heere Jezus is: “Alles wat Ik Je gegeven heb, Mijn Zoon, al die mensen die Ik aan Jou heb gegeven: 
Ik wil dat je niemand van hen verloren laat gaan!” Ziet u dat dit er staat? De wil van de Vader is: 
“Mijn Zoon, al wat Ik Je gegeven heb, en laat niemand verloren gaan!” Ja? Dat staat er! Dat is 
belangrijk! Iedereen die tot geloof komt in de Heere Jezus Christus, zal volgens deze teksten ook 
opgewekt worden:  
 
Schriftlezing:  Johannes 6 : 40: 
“Dit is de wil Mijns Vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven 
hebbe! En Ik zal hen opwekken ten jongsten dage!”  
 
Dus deze tekst verzekert ons een behouden aankomst in de hemel. Dus als u straks uit genade door 
het geloof en in geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus in de hemel komt, en u denkt: 
‘ik zal die man van die Bijbelstudie eens even opzoeken, die Maarten Ezinga!’ En u vindt hem niet. 
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En dan zegt u: ‘ik dacht het al dat hij ergens onderweg verloren zou gaan!’ Zo is het dus niet. U zult 
mij daar vinden; u zult mij daar vinden. Maar niet omdat dit aan mij te danken is, maar omdat God 
mij in staat gesteld heeft om te volharden, omdat Hij over mij waakt; omdat de Heere Jezus 
Christus ook voor mij bidt. De Heere Jezus ziet toe op en behouden aankomst. Hij Zelf heeft 
gezegd: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: die gelooft heeft eeuwig leven!” Dat is de kortste tekst over 
dit onderwerp in de Bijbel, in Johannes 6 : 47: 
 
Schriftlezing:  Johannes 6 : 47: 
“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: die gelooft heeft eeuwig leven!” 
 
Dat kun je nooit meer kwijt raken. God bewaart het voor iedere gelovige. Als je doorbladert naar 
Johannes 10, vers 27. Daar zegt de Heere: 
 
Schriftlezing:  Johannes 10 : 27: 
“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze, en zij volgen Mij!” 
 
D.w.z.: zij luisteren naar het evangelie en ze aanvaarden het als waarheid, en Hij kent ons door en 
door: “Ik ken ze!” Zoals Psalm 139 dat zegt: “Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van 
verre mijn gedachten!” “Ik ken ze!” zegt de Heere. Dat wil zeggen: Hij kent ons door en door, 
precies zoals Psalm 139 zegt. “En zij volgen Mij!” Dat wil zeggen: ze gaan in Mijn voetsporen. Ze 
doen Mijn wil. Ze mogen misschien tijdelijk afdwalen, dat is schapen eigen. Die soms zijn eigenwijs 
en die gaan dan hun eigen weg. Maar ze zullen zich laten corrigeren en terugkomen bij de Goede 
Herder. Vers 28: 
 
Schriftlezing:  Johannes 10 : 28: 
“En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal 
ze uit Mijn hand rukken!” 
 
“En zij zullen beslist niet verloren gaan!” De Heere Jezus heeft dat in de Griekse taal niet sterker 
kunnen zeggen dan hier; dit is de sterkste negatieve ontkenning die je kunt bedenken. “En die zal 
voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid!” Duidelijker, krachtiger had de Heere dat niet in het 
Grieks niet kunnen zeggen: absoluut verzekerd. Tijdelijk wegdwalen? Jazeker! Verloren gaan? 
Absoluut niet! Zo spreekt de Heere voorzeker niet in eeuwigheid, zo staat er. Niemand! Zelfs de 
satan niet; zelfs de satan niet is in staat om ons los te weken van de Heere. Om ons van de Heere te 
scheiden. “Niemand” zo staat er in het laatste gedeelte: “….zal ze uit Mijn hand roven!” De satan 
niet! Ja, zegt iemand: ‘niemand? Maar wijzelf kunnen dat toch wel doen?’ Dat is dan de redenatie: 
‘wijzelf kunnen toch wel uit de hand van de Heere weglopen?’ Weet u, dat is hetzelfde als een van 
mijn kleinkinderen…..; ik had vanmiddag één van mijn kleinkinderen in de armen…; …. stel dat die 
tegen mij zou zeggen; ….een klein, klein mannetje…..; …..tegen mij zou zeggen: “Ja, maar opa ik 
kan wel uit uw hanen weglopen. Als ik dan zeg: “Jongen, probeer het maar!” Dat lukt hem nooit; 
dat lukt hem nooit! Dat is ook de intentie van deze tekst; de intentie van al deze teksten is maar 
een boodschap duidelijk maken, en dat is dat al degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven 
zijn, voorzeker niet verloren zullen gaan in eeuwigheid. En de Vader zegt: “Zoon, let er op, dit is 
Mijn wil, dat je niemand van hen verloren lat gaan!” (Johannes 6) Niemand van hen; dat is de 
intentie, de natuurlijke uitleg van deze tekst. Het is eigenlijk iets vreemds om dan ook te zeggen: 
“Ja, maar je kunt het zelf ook wel!” Eigenlijk wil deze tekst duidelijk maken, dat er niets meer is 
wat ons kan scheiden van de liefde van God welke is in Jezus Christus, onze Heere. Niets! Ook niet 
iets wat in de toekomst is. Ik kom daar zo nog op terug. Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking, of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Want ik ben 
verzekerd dat engelen noch machten noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch 
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus 
Jezus onze Heere!” Weet u, de Heere God heeft als Grote Visser geen gaten in Zijn net, waardoor 
er vissen verloren kunnen gaan! Maar als de Grote Visser der vissers, heeft Hij een absoluut 
fijnmazig net. En een ieder die door Hem gevangen wordt in het evangelie, zal behouden 
aankomen; zal door de Heere God op een dag omhoog getrokken worden. Nou er zijn vele 
soortgelijke beloften met deze inhoud. Ik lees u er twee. U hoeft het niet op te zoeken. Als u het 
wil, kunt u het noteren. 1 Korinthe 1 : 8 en 9. Daar staat: 
 
Schriftlezing:  1 Korinthe 1 : 8 en 9: 
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“De Heere zal u doen standhouden tot het einde. God is getrouw Die u geroepen heeft. Hij zal u 
doen standhouden tot het einde!” 
En dan zegt de Bijbel: “God is getrouw!”  
 
‘Jij bent misschien ontrouw, maar God is getrouw, en Hij zal u doen standhouden tot het einde 
toe!’ En ook Filippenzen 1:6; 
 
Schriftlezing:  Filippenzen 1 : 6: 
“Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat Hij Die in u en goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten tot de dag van Christus!” 
 
Hij begon en Hij zal het voleindigen. Hij laat niet varen de werken Zijner handen. Dat wordt nota 
bene elke zondag in de kerk verkondigd: “Genade zij u en vrede. En Hij laat niet varen de werken 
Zijner handen!”  
Goed! Ik hoop dat u nu overtuigd bent van het feit dat God niet alleen maar bij machte is om ons te 
doen volharden, maar ook dat Hij de wil heeft om ons te laten volharden. Hij heeft de wil om ons te 
behouden. Goed, de volgende vraag is: welke voorzieningen heeft God getroffen om ons behouden 
in het Vaderhuis te laten aankomen? En op die vraag mogen wij zeggen dat al de drie personen van 
de Godheid daarbij betrokken zijn. Zowel God de Vader als God de Zoon als God de Heilige Geest, 
zijn betrokken bij een veilige aankomst in het Hemels Vaderhuis. Allereerst de Vader. God de 
Vader! Romeinen 8 : 31. Dan komen we eigenlijk bij de aanleiding van deze Bijbelstudie. De laatste 
keer hebben we gesproken over de vergeving, rechtvaardigmaking. En hier leren wij nu dat God de 
vader Zelf garant staat en door Zijn voorzieningen voor een behouden aankomst. Vers 31: 
 
Schriftlezing:  Romeinen 8 : 31: 
“Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” 
 
Als eerste: God is voor je! Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? 
 
Schriftlezing:  Romeinen 8 : 33: 
“God is het Die rechtvaardigt. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? 
God is het Die rechtvaardigt!” 
 
Nu, door het geloof in het verzoenend lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus heeft God 
ons eens en voor altijd gerechtvaardigd! En ik ga nog een keertje dat voorbeeldje duidelijk maken. 
Want dat is de aanleiding geweest voor deze Bijbelstudie voor deze avond. De laatste keer hebben 
we met elkaar gesproken over de algehele vergeving van zonden. De vergeving van onbewuste, van 
onbekende zonden; en de vergeving van bekende zonden. Wat worden we verondersteld daarmee te 
doen? We hebben lang stil gestaan bij de vergeving van alle zonden uit verleden, heden en 
toekomst. Stel u voor om dat nog weer even duidelijk te maken. Op het moment dat u onder het 
overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding komt van de Heere Jezus Christus, 
de vergeving van al uw zonden en hete eeuwige leven, dan spreekt de Heere God u vrij van alle 
zonden uit verleden, heden en toekomst. Die vrijspraak vindt plaats voor ons in het raamwerk van 
de tijd. Stel je voor, je bent 25 en je komt tot geloof. Wij leven in het raamwerk van de tijd, in 
seconden, in minuten en in uren, en in dagen en in weken en in jaren. Wij volgen gewoon ons leven, 
zolang als de Heere ons dat geeft. Op mijn 25e kom ik onder het overtuigende werk van de Heilige 
Geest tot geloof. Dan spreekt de Heere de vergeving uit over alle zonden die ik in die 25 jaar zich in 
mijn leven hebben voorgedaan; en Hij spreekt ook de vergeving uit over de zonden van die dag, en 
ook over de zonden die ik in de toekomst ga doen. Was het nu zo dat er een zonde zou zijn die ik 
zeg maar op mijn 50e jaar zou doen, die niet vergeven is, dan zou ik op mijn 25e geen kind van God 
kunnen zijn. Waarom niet? Nou, wij leven binnen het raamwerk van de tijd. Maar de Heere God is 
De Eeuwige God en Hij leeft niet binnen dat raamwerk. Wij wel, maar de Heere God niet! De Heere 
God leeft boven het raamwerk van de tijd. Als de Eeuwige Soeverein leeft Hij in het eeuwige nu, in 
de eeuwigheid, waar geen tijd, geen jaren zijn; in de eeuwigheid. Dat betekent dat Hij vanuit de 
eeuwigheid het overzicht over mijn leven heeft, van de wieg tot het graf. Dus Hij heeft gezien die 
eerste tijd, die eerste 25 jaren, en toen heeft Hij mij op mijn 25e onweerstaanbaar geroepen, en ik 
ben tot Hem gekomen. En op dat moment weet ik alleen van die 25 voorgaande jaren, maar de 
Heere vanuit het eeuwig nu, heeft ook een overzicht van wat nog gaat komen. En op het moment 
dat Hij mij op mijn 25e als Zijn kind aanvaardt, weet Hij al van die ene zonde die nog niet vergeven 
is. Dus kan Hij mij hier niet aanvaarden als een heilig God. Als een heilig God kan Hij alleen maar 
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kinderen hebben van wie de zonden compleet vergeven zijn. Kijk, ik heb dat denk ik toen ook 
geïllustreerd met het voorbeeldje: als ik Utrecht wil verkennen dan kan ik daar een hele middag 
door die binnenstad lopen en dan heb ik nog niet alle steegjes en straatjes gezien. Maar wanneer ik 
de Dom opklim en ik kijk naar beneden: één oogopslag; en ik zie niet alleen de binnenstad, ik zie 
heel Utrecht en ver voorbij op een heldere dag! Moet je je eens voorstellen dat de Heere God 
vanuit die hoogte, neerkijkt. En voor dat geen waar ik normaal een hele middag voor nodig heb, en 
op de Dom een oogopslag, zo heb ik een heel leven nodig om mijn leven te leven. Maar de Heere 
God niet. Want Hij staat vanuit de hoogte, ziet vanuit het eeuwige nu, buiten het raamwerk van de 
tijd mijn leven. En als daar en zonde zou zijn in de toekomst die niet vergeven is…., dan kan ik op 
25e jaar geen kind van God zijn. Want de Heere God moet al mijn zonden vergeven wil ik een kind 
van God zijn. Er is ook niets meer in de toekomst dat mij kan scheiden van de liefde van God! Als ik 
op mijn 25e ben wedergeboren en een kind van God werd, dan ben ik dat ook aan het eind van mijn 
leven. God is voor mij, staat er; Hij heeft mij gerechtvaardigd: “Wie zal beschuldiging inbrengen 
tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardigt!” Weet u nog wat dat betekent: 
rechtvaardig? Zeg het maar? Vrijspreken? Ja, compleet vrijspreken; schuldeloos verklaren. Als de 
Heere God zegt op mijn 25e: “Ik verklaar je schuldeloos!” dan is dat niet maar alleen over de eerste 
25 jaar, maar dat laat Hij uitspreken vanuit de eeuwigheid over het totaal van  mijn leven. God is 
Zelf Degene Die mij rechtvaardigt. En omdat Hij mij gerechtvaardigd heeft, is Hij de garantie dat ik 
behouden aankom. Christus! In hoeverre is Christus darbij betrokken? Romeinen 8 : 34. Daar lezen 
wij: 
 
Schriftlezing:  Romeinen 8 : 34: 
“Wie is het die veroordeelt of verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer, Die ook 
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit!” 
 
Weet u, broeders en zusters, de boze, de satan, de vijand van God en Gods kinderen, die probeert 
ons voortdurend te veroordelen, met influisteringen: ‘o, het is een ingebeelde Christus; jij bent 
veels te zondig om tot de Heere te komen! Het is maar een emotionele aandoening, het is niets 
meer dan dat! Er moet nog heel wat staan te gebeuren in jouw leven. Kijk, het gaat zo maar niet! 
Je bent veels te slecht om in de hemel te komen!’ 
En wat leren wij hier nu? Het doet er niet toe! Het doet er niet toe dat wij slecht zij, dat wij zondig 
zijn. We zijn zondig! Maar Christus de Heere is voor onze zonden gestorven. Dat is mijn pleitgrond! 
Ik zie niet op mijzelf, want dan ga ik verloren. En dat wil de duivel graag: navelstaren: “Zie maar 
eens hoe slecht je bent!” En hij wil je daarbij houden, zodat je eindelijk depressief wordt en daarin 
doet omkomen, geestelijk. Maar de Heere wijst ons, nadat Hij ons overtuigd heeft van zonden, 
altijd op de Heere Jezus Christus en Zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis. Romeinen 8:1: 
“Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn!” Geen veroordeling. De schrijver aan de 
Hebreeën zegt, Romeinen 10 : 14: “Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt. 
Altijd, voor eeuwig heeft Hij hen volmaakt!” Het is maar tijdelijk, het is maar voor een moment, 
om alsnog daarna verloren te kunnen gaan! Nee, zegt de Hebreeënschrijver in Hebr. 10 : 14: “Door 
een Offerande heeft Hij voor altijd en voor immer hen volmaakt; voor eeuwig!” Maar daar heeft 
Christus het niet bij gelaten. Romeinen 8:34 zegt dat Christus voor hen pleit. Ook in Hebreeën 7:25 
lezen we dat Christus leeft om voor altijd voor ons te pleiten. Hebreen 7 : 25, zoek het maar even 
op. 
 
Schriftlezing:  Hebreeën 7 : 25: 
“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken, wie door Hem tot God gaan!” (let u goed op  hoe dat 
gemotiveerd wordt:) “Omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten!”  
 
Wat doet de Heere Jezus aan de Rechterhand van de Vader? Hij trekt ons tot Zichzelf, en wat doet 
Hij vervolgens? Hij pleit voor ons. En wat bidt Hij dan voor ons? Wat pleit Hij voor ons? Luister eens 
naar Zijn gebed, Johannes 17 : 11: 
 
Schriftlezing:  Johannes 17 : 11: 
“En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld, en Ik kom tot u, Heilige Vader, 
bewaar hen in uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt!”  
 
Wat bidt de Heere Jezus, hoe pleit de Heere Jezus: "Heere, U hebt hen aan Mij gegeven, Ik bid: 
bewaar hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt!” (Johannes 17 : 11) En ook vers 24: 
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Schriftlezing:  Johannes 17 : 24: 
“Vader, hetgeen Mij gegeven hebt, Ik wil dat waar Ik ben ook zij bij Mij zijn om Mijn heerlijkheid te 
aanschouwen!” 
 
“Ik wil dat iedereen die U aan Mij gegeven hebt bewaard wordt, zodat zij Mijn heerlijkheid zullen 
aanschouwen. Ik wil ze voor eeuwig bij Mij hebben, Vader!”  
Nu zeggen sommigen: wacht eens eventjes, je kunt deze tekst niet op ons toepassen, want de 
Heere Jezus bidt hier voor de discipelen; en dat is wel even wat anders; het gaat hier niet over ons 
maar over de discipelen. Maar dan vergeten we dat de Heere Jezus in vers 20 zegt: “Ik bid niet 
alleen voor deze, namelijk de discipelen, maar ook voor hen die door Uw Woord in Mij geloven!” 
Daar zijn wij. Want wij zijn mede door het Woord van de discipelen tot geloof gekomen. De Heere 
Jezus zegt: “Ik bid niet alleen voor deze, de discipelen, maar ook voor hen die door Mijn Woord in 
Mij geloven! Vader, bewaar hen in uw Naam. Breng hen Heere in de hemel!”  
Goed, God de Vader, God de Zoon, maar ook God de Heilige Geest is betrokken bij deze eeuwige 
beveiliging. Hiervoor wil ik met u lezen uit Efeze 1, vers 13 en 14. Dat is een van die 130 teksten in 
het N-T die spreken over onze positie in Christus. Daar staat: “In Hem”, dat is Christus…. 
 
Schriftlezing:  Efeze 1 : 13 en 14: 
“In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid 
gehoord hebt, in Hem bent u, ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de 
belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn 
heerlijkheid!”  
 
Als eerste leren wij hier, dat wij, op het moment dat wij het Woord van de waarheid, het 
evangelie, gehoord hebben, en op het moment dat wij tot geloof kwamen: dat we verzegeld zijn. 
Dat woordje ‘verzegeld’ dat geeft iets aan van het eigendom, het beveiligd zijn, absoluut beveiligd 
zijn, en absoluut gekocht zijn. Het is een woord dat drie keer in het N-T in relatie tot en gelovig 
gebruikt wordt. In Efeze 4 : 30 staat:  
 
Schriftlezing:  Efeze 4 : 30: 
“En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing!” 
 
Daar staat exact hetzelfde woordje: verzegeld. Je bent verzegeld, en zelfs als je zonde doet….; de 
Heere zegt: ‘dat moet je niet doen, want je moet de Geest niet bedroeven, want je bent door de 
Geest verzegeld’….; je bent verzegeld tegen de dag der verlossing. D.w.z.: dat zegel garandeert dat 
je op de dag van de verlossing aankomt. Ik meen dat ik dat hier ook wel eens heb verteld, dat 
voorbeeldje van Bruynzeel. Als Bruynzeel hout voor zijn potloden en keukens nodig heeft dan gaan 
ze naar één of ander Scandinavisch land; ze zien een mooie partij hout op een veld of in een bos, op 
een perceel. Dan zeggen ze: “Ja, wij moeten deze bomen hebben. Dan worden al die bomen 
geveld, en op al die bomen komt het zegel van Bruynzeel te staan. En worden die dan meteen op 
een vrachtwagen geladen, zeg maar, en naar de fabriek gebracht? Nee. De meeste van die 
Bruynzeelstammen die komen in het water te liggen; stromend water, want de boomzuren die 
moeten er uit. En dat ligt soms wel een jaar of nog langer in dat stromende water. En mocht er in 
die tussentijd een houthandelaar langskomen, en die denkt: ‘hé, die partij hout kan ik wel 
gebruiken!’ dan ziet hij dat het gekocht en betaald is door Bruynzeel, want het zegel van Bruynzeel 
staat er op! En nu staat hier: ‘wanneer heb je dat zegel ontvangen?’ Dat zegel heb je ontvangen 
toen je het evangelie gehoord hebt en het evangelie geloofd hebt, en daarna ben je verzegeld! En 
Wie is het zegel? Dat is de Heilige Geest! Hij is Degene die je verzegelt, maar Hij is ook Zelf het 
zegel. En wat doet dat zegel? Dat zegel dat zegt: “Je bent gekocht en betaald!” (Efeze 4:30).  En 
het zegt dat je behouden aankomt op de grote dag van de verlossing. Vers 14 zegt zelfs dat de 
Heilige Geest daar het onderpand van is. Dat is de zekerheidsstelling. De Heilige Geest Zelf is de 
garantie, de zekerheidsstelling. En dat onderpand dat krijg je al vast; het is een eerste gave van 
God op het moment dat je tot geloof komt in de Heere Jezus. En die eerste Gave zegt: ‘je krijgt 
nog veel meer!’ En het feit dat je de Heilige Geest hebt ontvangen dat is de garantie daarvan. Je 
komt behouden aan. Zowel God de Vader Die ons heeft uitverkoren voor de grondlegging van de 
wereld, bewaakt ons. De Heere Jezus Christus bidt voor ons: “Laatr hen niet verloren gaan!” En de 
Heilige Geest van God verzegelt ons; maakt het vast! Maakt het vast, onwrikbaar! Zij zullen 
voorzeker niet verloren gaan, zegt de Heere in eeuwigheid! 
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God kan ons bewaren, God wil ons bewaren en Hij Zelf staat als Drie-enig God garant dat wij 
behouden aankomen. Hij doet het! Hoe doet Hij het? En darmee sluiten we af: hoe doet Hij het? Ik 
wil nog een keer die tekst uit het begin lezen, 1 Petrus 1 : 5. Daar staat: 
 
Schriftlezing:  1 Petrus 1 : 5: 
“U wordt immers door de kracht van God bewaakt….!” 
 
Prachtig hè; als je toch door de kracht van God bewaard wordt, he, de Naam van God, dan raak je 
onaantastbaar. Absoluut! Hij bewaakt je, dat is een beveiliging waar niets en niemand tegenop kan. 
Ik moet ook even denken aan wat er staat in Kolossenzen 3, waar staat dat: “Wij met Christus 
verborgen zijn in God!” Veiliger kan het niet. Je bent onaantastbaar. Zelfs in en atoombunker ben 
je niet veilig, maar met Christus in God ben je absoluut onaantastbaar.  
 
Schriftlezing:  1 Petrus 1 : 5: 
“U wordt immers door de kracht van God bewaard, door het geloof tot de zaligheid, die gerekend is 
om geopenbaard te worden in de laatste tijd!” 
 
Door het geloof! Het is Gods kracht die ons bewaard; laat dat duidelijk zijn. Maar die kracht die 
komt tot ons door het geloof. Maar ook nu weer weten wij dat de Heere Jezus voor ons bidt, voor 
ons op de bres staat. In Lukas 22 : 31, zegt de Heere Jezus: 
 
Schriftlezing:  Lukas 22 : 31: 
“Simon, Simon, zie, de satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, 
dat uw geloof niet zou bezwijken!"” 
 
Denkt u dat de Vader het gebed van de Zoon gehoord heeft? Vast en zeker. God is het die door Zijn 
welbehagen zowel het willen als het werken in ons werkt. Hij bewerkt het geloof en de volharding. 
Dat doet wedergeboren mensen volharden. Daar zorgt God voor: “Wie volhardt tot het einde die zal 
behouden worden!” Volharding is een teken dat je door de Heilige Geest bent wedergeboren, en 
werkelijk een kind van God bent. Want wat is het goede antwoord op onze quisvraag? Hoe is het 
met deze man die zo enthousiast begon, maar zo jammerlijk is afgegaan? Nou, antwoord B is waar! 
Hij is een vleselijk christen, mogelijk is dat waar: hij is een vleselijk christen, maar hij is wel 
behouden. Ook kan het zijn dat hij nooit echt wedergeboren was. En ook C. Dan kun je zeggen: de 
Enige Die dit weet dat is de Heere God; wij weten niks. Maar het eerste antwoord is absoluut 
onbijbels. De ware leer van de Bijbel zegt dat onmogelijk is, dat iemand die door de Heilige Geest 
behouden is, zijn behoudenis verliest en alsnog verloren gaat. Dus de vraag is: ben je behouden? 
Woont de Heere Jezus in je? Dat is een prangende vraag! Paulus schrijft twee brieven aan de 
Korintiërs. Eerst een hele lange, uitgebreide brief, 1 Korinthe, bestaande uit 16 hoofdstukken. Alsof 
dat nog niet genoeg is, voegt hij daar nog een lange brief aan toe: 14 hoofdstukken, 2 Korinthe. En 
dan vraagt hij in 2 Korinthe 13 : 5, aan het einde van de tweede brief nota bene; hij heeft ze als 
heiligen aangeschreven, hij heeft ze als geestelijke plutocraten aangeschreven. En dan zegt hij: 
“Onderzoekt uzelf, stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf, of bent u er 
niet zeker van dat Jezus Christus in u is, want anders bent u verwerpelijk!” Woont Christus in u? Om 
de eeuwige levensverzekering te ontvangen moet u tot de Heere Jezus komen. Kom dan, zoals u 
bent: “Komt allen die vermoeid en belast zijt!” En de Heere zegt: “Ik zal u rust geven!” Aanvaardt 
Christus, vandaag als uw Verlosser, als de Verlosser van zonden en de Heer van uw leven. Goed, 
broeders en zusters, dit is wat ik in het eerste deel van deze avond met u wilde delen. Heel 
concreet: eens een kind van God, altijd een kind van God?!  Vraagteken, uitroepteken: vraagteken 
weg; uitroepteken! Eens en kind van God, altijd een kind van God! En waarom? Omdat je door de 
Heere bent behouden; je bent door het werk van de Heilige Geest geworden, en je komt door het 
werk van God behouden aan! Het is alles uit Hem en door Hem. Gelovig volharden, dat is en typisch 
kenmerk van gelovigen. Ik kan tijdelijk afdwalen, ja; maar je komt weer terug; je komt weer terug. 


