Fundamentele Leerstellige Werkbladen
Les 15: De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker
in Christus (deel 2)
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm
Vertaalde versie: http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking door M.V.

6. De gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat hij voor
altijd een kind van God is
Johannes 1:12 zegt dat wij door geloof in de Heer Jezus kinderen van God worden. En zie 1 Johannes 3:1: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God
worden genoemd”. 1 Johannes 3:2: “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God”. Volgens 1 Johannes 3:10 zijn er twee groepen mensen in de wereld vandaag: “Hieraan zijn de (1) kinderen van
God en de (2) kinderen van de duivel te herkennen …”. Als iemand echt gered is, dan is hij een
kind van God. Daarom, opdat een gered persoon “on-gered” zou worden, zou God tot hem moeten
zeggen: “Ik verstoot u nu als Mijn kind. U bent niet langer Mijn kind en maakt geen deel meer uit
van Mijn gezin”. Zo iets zou onze hemelse Vader nooit doen!
Denk aan een aardse vader. Zou die in regel zoiets doen? Lees Mattheüs 7:9-11:
“Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij
hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? 11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven
aan hen die tot Hem bidden”.
We kunnen verwachten dat onze Hemelse Vader nog meer fair en liefdevol is jegens Zijn kinderen
dan een “zondige” aardse vader, want “God is liefde” (1 Johannes 4:8)!
Als Gods kinderen mogen we wel discipline, bestraffing, terechtwijzing verwachten, en we moeten
dat niet gering achten (Hebreeën 12:5), “Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt
iedere zoon die Hij aanneemt” (Hebreeën 12:6). God bestraft wie Hij als kind aanneemt, en als iemand geen bestraffing krijgt dan is hij geen echt kind (Hebreeën 12:7-8). Dit werpt vruchten af in
het heiligingsproces van het kind: “En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden
tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een
vreedzame vrucht1 van gerechtigheid” (Hebreeën 12:11).
In 1 Korinthiërs 11:31-32 vinden we twee belangrijke woorden: “Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. 32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door
de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden”. Gods kinderen
worden bestraft door de Heer. De ongeredde wereld zal veroordeeld worden door de Heer: God is
niet de Vader van alle mensen (Johannes 8:44). Maar de gelovige is niet onder de veroordeling
(Romeinen 8:1).
Antwoord met goed of fout:
________

God corrigeert en bestraft Zijn kinderen als een vader, maar zal hen nooit verstoten.

________

Ik dank de Heer dat ik een lid ben van Gods huisgenoten (Johannes 1:12; Efeziërs
2:19) en ik weet dat Hij mij nooit zal uitwerpen (Johannes 6:37).

________

Omdat God me nooit zal verstoten, kan ik leven als een ongehoorzaam kind (1 Petrus
1:14).
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SV kantt.: “Dat is, der gerechtigheid die onzen conscientiën vrede en blijdschap toebrengt, in plaats van de droefheid,
die ons de kastijding aandeed, namelijk dewijl wij daardoor verzekerd worden, dat wij rechte kinderen zijn”.
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________

Omdat ik Gods kind ben wil ik mijn Hemelse Vader nooit oneerbiedig bejegenen
(Maleachi 1:6), ergeren of Hem bedroeven.

________

De ouder die zijn kind een pak voor de broek geeft en ferm disciplineert toont zijn
haat voor dat kind (Spreuken 13:24).

________

God bestraft en wijst terecht wie Hij haat (Openbaring 3:19).

7. De gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat hij verzegeld is met de Heilige Geest (Efeziërs 1:13-14; 4:30)
Lees 1 Korinthiërs 6:19-20:
“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God
hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom
God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”.
Paulus beschrijft het lichaam van de gelovige als een tempel waarin de Heilige Geest woont, en dat
moesten de Korinthiërs duidelijk weten. Nu wij gered zijn, zijn wij niet meer van onszelf (2 Korinthiërs 5:15) maar van God, want wij zijn duur gekocht, namelijk door het bloed van Christus (1 Petrus 1:18-19). Redding is gratis maar zeker niet goedkoop!
Romeinen 8:9 leert ons dat iedere mens die de Geest van Christus niet heeft, niet van Christus is.
Daarom zal bij ieder die werkelijk Christus toebehoort de Heilige Geest in hem wonen.
In Efeziërs 1:13 leren we drie dingen die gebeurd zijn bij elk mens die waarlijk gered is:
“In Hem bent ook u, (1) nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, (2) toen u tot geloof kwam, (3) verzegeld met de Heilige
Geest van de belofte
We zullen nu deze drie ingrediënten van redding bestuderen:
1. Om gered te worden moet een mens eerst het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie
van redding horen. Nu, zonder geloof kan een mens niet gered worden (Efeziërs 2:8), en geloof
respondeert op het Woord van God dat eerst gehoord moet worden (Romeinen 10:14). “Zo is
dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17).
2. Veel mensen horen wel Gods Woord, maar droevig genoeg worden zij nooit gered. Niet enkel
moet een persoon Gods Woord horen maar hij moet er correct op responderen door te geloven
in de Heer Jezus Christus (Efeziërs 1:13; Handelingen 16:31). Mensen worden gered door geloof en niet door werken (Efeziërs 2:8-9).
3. Wanneer een mens het Evangelie hoort en erop respondeert door geloof in Christus, en in Hem
alleen als zijn persoonlijke Redder, dan doet God iets wonderlijks in hem: Hij wordt verzegeld
met de Heilige Geest van de belofte (Efeziërs 1:13). Volgens 2 Korinthiërs 1:21-22 is het God
die ons verzegelt, en wij worden verzegeld met de Heilige Geest. Daarom is God de Vader de
Verzegelaar en God de Heilige Geest is het Zegel! En dat zegel bevindt zich in onze harten (2
Korinthiërs 1:22). Dat Zegel is een merkteken van eigenaarschap!
God heeft de gelovige verzegeld en daarom kan de gelovige zeggen: “Ik weet dat ik God toebehoor
want Hij heeft mij verzegeld met Zijn Heilige Geest”. In 2 Timotheüs 2:19 lezen we: “Toch blijft
het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn”. De Heer
kent de Zijnen.
Het is wel niet zo dat je de Heilige Geest, het Zegel, kan zien. Hij is onzichtbaar, maar de Heer weet
wie de Heilige Geest in hun hart hebben – vergelijk 1 Samuël 16:7 met 2 Korinthiërs 1:22.
Alhoewel mensen de Heilige Geest die in ons woont niet kunnen zien, zijn zij toch in staat de
vrucht van de Geest te zien (Galaten 5:22-23; Efeziërs 5:9). Zie Johannes 13:35: “Hierdoor zullen
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt”.
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Efeziërs 1:14 leert dat de Heilige Geest “het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die
ons ten deel viel”. Dit vers spreekt over de finale verlossing van de gelovige, wanneer hij bij de
Heer zal zijn voor altijd, en nooit meer zal zondigen. Christus heeft beloofd dat Hij op een dag zal
terugkomen voor Zijn gelovigen (zie Johannes 14:2-3; Romeinen 8:23). Als garantie dat Christus’
belofte waar is, heeft God de Vader ons Zijn Heilige Geest gegeven als een onderpand voor de dag
dat onze redding zal voleindigd worden (vergelijk Filippenzen 1:6). “God, Die ons ook verzegeld
heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft” (2 Korinthiërs 1:22). “God, Die
ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft” (2 Korinthiërs 5:5). Daarom is het feit dat wij
de Heilige Geest hebben een garantie dat op een dag Christus zal terugkomen om Zijn bruid (Johannes 14:1-3) in ontvangst te nemen en we zullen Hem dan zien van aangezicht tot aangezicht (1
Thessalonicenzen 4:16-18) in een veel nauwere relatie dan vandaag (Filippenzen 1:21-23; 2 Korinthiërs 5:8; 1 Johannes 3:1-3).
Antwoord met Goed of Fout:

________

Het feit dat wij nu de Heilige Geest hebben bewijst dat op een dag onze redding gecompleteerd zal worden en wij bij de Heer zullen zijn. Allen die verzegeld zijn, zijn
voor altijd gered!

________

Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest totdat we zondigen (Efeziërs 4:30).

________

Het is voor de gelovige mogelijk de Heilige Geest te bedroeven vanwege de zonde in
zijn leven (Efeziërs 4:30).

________

Wanneer de gelovige zondigt, dan is het zo dat de Heilige Geest hem verlaat en hem
achterlaat (Efeziërs 4:30; Johannes 14:16-17).

________

God de Vader heeft ons de Heilige Geest gegeven opdat Hij voor altijd mocht blijven
en leven bij ons (John 14:16).

________

Een gered persoon kan de Heilige Geest verliezen en niet-verzegeld geraken.

________

De Heilige Geest verlaat soms de gelovige (Johannes 14:16; Hebreeën 13:5).

________

Als een persoon beweert een christen te zijn, dan zou hij moeten tonen dat hij werkelijk gered en verzegeld is door de manier waarop hij leeft (2 Timotheüs 2:19).

8. De gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat hij een lid
is van het lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:13)
In Efeziërs 1:22-23 wordt van de ware kerk gezegd Christus’ Lichaam te zijn. Paulus zei tot de
Korinthische gelovigen: “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus” (1 Korinthiërs 12:27).
Dezen onder ons die werkelijk wedergeboren zijn (Johannes 3:3-7, 14-16) kunnen zeggen: “Want
wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente” (Efeziërs 5:30).
Het Hoofd van dit lichaam is Christus (Kolossenzen 1:18, en vgl. Kolossenzen 1:13-14; zie ook
Efeziërs 1:22-23. Het Hoofd geeft de orders aan de kerk, en deze vinden we in de Schrift (2 Timotheüs 3:16-17). Het Hoofd is ook het belangrijkste en voortreffelijkste deel van het lichaam (Kolossenzen 1:18). En er is slechts één lichaam (Efeziërs 4:4). Noot: We weten dat Christus in de hemel
is vandaag in een letterlijk, fysisch opstandingslichaam – Filippenzen 3:21; vgl. Johannes 20:26-27;
Handelingen 1:9-11; Openbaring 1:7. En toch is het ook waar dat Christus een lichaam van gelovigen heeft op aarde wier doel is het opstandingsleven van Christus te manifesteren Die nu in de hemel is – Romeinen 6:4-10; Galaten 2:20. Dit is het “ene lichaam” waarvan sprake is in Efeziërs 4:4.
Hoe wordt iemand een deel van de ware kerk, het lichaam van Christus? Het antwoord op deze
vraag wordt gevonden in de uitdrukking “één doop” in Efeziërs 4:5. Hier wordt niet gesproken over
de waterdoop maar de “Geestesdoop”. Dit wordt goed gedefinieerd in 1 Korinthiërs 12:13:
“Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”.
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Dit geldt voor alle gelovigen, van het moment dat zij tot geloof kwamen en gered werden.
Het volgende schema beeldt de waarheid van 1 Korinthiërs 12:13 uit:

Antwoord met Goed of Fout:
_________

De kerk is het lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23).

_________

Elke gelovige is een lid van het lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12:27).

_________

Efeziërs 4:5 spreekt over de Geestesdoop.

_________

Elke gelovige moet ook gedoopt worden in water (Handelingen 2:38; 10:48; Mattheüs 28:19-20; Markus 16:16).

_________

Alle gelovigen kregen de Geestesdoop (1 Korinthiërs 12:13).

_________

De Geestesdoop is een ervaring die er voor zorgt dat een persoon in tongen spreekt.

_________

De Geestesdoop is dat werk van God waarbij een persoon geplaatst wordt in het lichaam van Christus vanaf het moment dat hij gelooft in de Heer Jezus Christus (1
Korinthiërs 12:13).

_________

Wanneer een gered persoon een lid wordt van Christus’ kerk (een lid van Christus’
lichaam), is zijn lidmaatschap permanent, voor altijd.

_________

Als een gelovige zijn redding zou verliezen (wat onmogelijk is), zou God hem uit
het lichaam van Christus moeten zetten (wat onmogelijk is).

_________

De Heer zal niemand die tot Hem komt uitwerpen (Johannes 6:37).

_________

Soms moet God tot Zijn ongehoorzame gelovigen zeggen: “U bent niet langer leden
van Mijn lichaam! Hierbij excommuniceer Ik u uit Mijn kerk!”

_________

De ware gelovige is eeuwig veilig en zeker in Christus omdat hij een lid is van het
lichaam van Christus!
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