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Als een mens zijn redding zou kunnen verliezen,
zou het volgende moeten gebeuren …
l.

Hij zou moeten verloren gaan, waarvan Christus zei dat dit nooit zou kunnen gebeuren
(Johannes 10:28).

2. Christus zou hem moeten uitwerpen, wat Hij beloofde nooit te zullen doen (Johannes 6:37).
3. Christus zou hem moeten verlaten, waarvan Hij zei dat nooit te zullen doen (Hebreeën 13:5).
4. God zou de “reddings-ketting” van Romeinen 8:29-30 moeten verbreken, waarvan Hij duidelijk
verklaart dat elk gerechtvaardigd persoon verheerlijkt is (en ook zal worden in de finale redding).
5. De Heilige Geest zou hem moeten verlaten, wat onmogelijk is gezien hij verzegeld is tot de dag
van de verlossing (Efeziërs 4:30).
6. Hij zou ontheiligd moeten worden (1 Korinthiërs1:2; 6:11).
7. Hij zou terug ongewassen moeten gemaakt worden nadat hij werd “schoongewassen”
(1 Korinthiërs 6:11).
8. Hij zou terug onrechtvaardig moeten gemaakt worden na gerechtvaardigd te zijn geworden
(1 Korinthiërs 6:11).
9. Hij zou wederom niet-vrijgekocht moeten gemaakt worden (Titus 2:14; 1 Petrus 1:18-19).
10. Hij zou ontzegeld moeten worden (Efeziërs 1:13-14).
11. Hij zou ontdoopt moeten worden en op een of andere manier verwijderd worden uit het lichaam
van Christus (1 Korinthiërs12:13).
12. Hij zou geëxcommuniceerd moeten worden van het lichaam van Christus zodat hij niet langer
een lid is van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn beenderen (Efeziërs 5:30).
13. Hij zou niet-uitverkoren moeten worden (Efeziërs 1:4).
14. Hij zou van “beslist niet verloren gaan” terug gebracht moeten worden naar “verloren gaan”
(Johannes 10:28).
15. Hij zou ermee moeten ophouden een schaap in Christus’ kudde te zijn (Johannes 10:27-28).
16. God zou Zijn belofte van Filippenzen 1:6 moeten verbreken en niet het grote werk voltooien dat
Hij in hem begon toen hij tot geloof kwam.
17. Hij die overgegaan is van de dood in het leven, zou nu moeten teruggaan van het leven naar
de dood (Johannes 5:24).
18. Hij zou in het oordeel moeten komen, alhoewel God hem had beloofd dat dit nooit zou gebeuren (Johannes 5:24; Romeinen 8:1).
19. Hij zou geestelijk moeten sterven, alhoewel Christus hem beloofde dat dit nooit zou gebeuren
(Johannes 11:26).
20. Hij zou uit Gods hand moeten gerukt worden alhoewel Christus zegt dat dit nooit zou gebeuren
(Johannes 10:28-29).
21. Hij zou God ervan moeten weerhouden Zijn wil te volbrengen (Johannes 6:40) en Christus zou
Zijn belofte moeten verbreken dat Hij hem zou doen opstaan op de laatste dag (Johannes
6:40).
22. God zou hem moeten afstoten als kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1).
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23. God zou Zijn belofte in 1 Korinthiërs 11:32 moeten verbreken dat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
24. Hij die eens een kind van de duivel was, maar nu een kind van God werd, zou dan terug moeten gaan om een kind van de duivel te worden, een transitie die nooit in beschouwing wordt
genomen in de Schrift (vgl. 1 Johannes 3:10).
25. Hij die geboren werd in Gods familie zou op een of andere manier niet-geboren moeten worden: een bijbelse absurditeit (Johannes 1:13).
26. De Heilige Geest zou hem moeten verlaten, alhoewel Christus beloofde dat de Geest “tot in
eeuwigheid” bij hem zou blijven (Johannes 14:16).
27. Gods kracht zou moeten falen en Hij zou onsuccesvol moeten zijn in het veilig bewaren van de
gelovige tot aan zijn finale redding (1 Petrus 1:5).
28. Iets zou hem moeten doen afscheiden van de liefde van God, alhoewel hem beloofd werd dat
dit nooit zou gebeuren (Romeinen 8:35-39).
29. God zou tegen hem moeten zijn, alhoewel God zei dat hij voor altijd voor hem zou zijn
(Romeinen 8:31-34).
30. Christus zou moeten ophouden voor hem te pleiten (Hebreeën 7:25; Romeinen 8:34 en vgl.
Lukas 22:32).
31. Christus zou moeten ophouden zijn Voorspraak bij de Vader te zijn (1 Johannes 2:1).
32. Christus’ gebed en belofte dat God Zijn gelovigen zou bewaren, zou moeten falen (Johannes
17:11).
33. Christus zou Zijn belofte moeten verbreken dat Hij met hem zou zijn in de hemel (Johannes
14:1-3; 17:24).
34. Christus’ belofte dat alle dingen zullen samenwerken ten goede zou moeten falen (Romeinen
8:28).
35. Gods grote doel om hem gelijkvormig te maken naar het beeld van Zijn Zoon zou moeten falen
(Romeinen 8:28-29).
36. God zou zijn zonden en wetteloos gedrag opnieuw in herinnering moeten brengen, iets wat Hij
beloofde nooit te zullen doen (Hebreeën 8:12; 10:17).
37. God zou hem moeten toestaan de tweede dood te ervaren (de poel van vuur), iets waarvan Hij
beloofde dat dit nooit zou gebeuren (Openbaring 2:11).
38. God zou moeten toestaan dat zijn naam zou uitgewist worden uit het boek des levens, iets wat
Christus beloofde dat dit nooit zou gebeuren (Openbaring 3:5).
39. God zou Zijn belofte moeten verbreken om zonde niet toe te rekenen aan wie gerechtvaardigd
werd (Romeinen 4:8).
40. Hij die door God gezegend werd door geloof (Efeziërs 1:3) zou moeten verwijderd worden uit
de positie van zegen en geplaatst worden onder Gods vloek (1 Korinthiërs 16:22).
41. Het kind van God zou een kind des toorns moeten worden (Efeziërs 2:3).
42. Hij die met Christus levend gemaakt werd, zou terug in een dode positie moeten gesteld worden (Efeziërs 2:1,5).
43. Hij die genezen werd, zou ongenezen moeten worden (1 Petrus 2:24).
44. Hij die verzoend was met God zou opnieuw een vijand van God moeten worden (2 Korinthiërs
5:18-19; Kolossenzen 1:20).
45. Hij die dichtbij gekomen was door het bloed van Christus zou terug veraf moeten gesteld worden (Efeziërs 2:13).
46. Hij die bevrijd werd van zo’n grote dood, zou teruggegeven moeten worden aan zo’n grote
dood (2 Korinthiërs 1:10).
47. Hij die een erfgenaam werd van God zou moeten onterfd worden (Romeinen 8:17; Titus 3:7).
48. Hij die rijk was geworden zou opnieuw geestelijk arm moeten worden (2 Korinthiërs 8:9).
49. Hij die een nieuw schepsel werd zou geestelijk ongeschapen moeten worden (2 Korinthiërs
5:17; Efeziërs 2:10).
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50. Hij die gezeten was in de hemelse plaatsen zou zijn zetel moeten verliezen (Efeziërs 2:6).
51. Hij die gepositioneerd was in Christus (2 Korinthiërs 5:17) zou zijn positie moeten verliezen.
52. Hij die geroepen was tot Gods eeuwige heerlijkheid in Christus, zou niet-geroepen moeten
worden (1 Petrus 5:10).
53. Hij die een levende steen was in Gods huis zou daaruit moeten verwijderd worden (Efeziërs
2:20-22; 1 Petrus 2:5).
54. Christus zou een deel van Zijn bruid moeten verliezen (Efeziërs 5:27).
55. Hij zou on-geïdentificeerd moeten worden met Christus in Zijn dood en opstanding (Romeinen
6).
56. Hij zou zijn burgerschap in de hemel moeten verliezen (Filippenzen 3:20).
57. Hij zou niet langer bewaard moeten worden (Judas 1).
58. God Die hem beloofde te bewaren voor struikelen en Die hem smetteloos zou stellen voor Zijn
heerlijkheid, zal op die belofte moeten terugkomen (Judas 24).
59. Zijn reservatie in de hemel – “een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in
de hemelen bewaard wordt voor u” – zou moeten falen of ongeldig worden (1 Petrus 1:4).
60. God zou hem uit zijn positie van “uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig
volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” moeten halen en hem terug in de duisternis moeten brengen, ver van Zijn wonderbaarlijk licht (1 Petrus 2:9).
61. Hij zou terug tot duisternis moeten gemaakt worden – geen kind van het licht meer (Efeziërs
5:8).
62. De Vader zou Zijn werk moeten ongedaan maken hem bekwaam te maken om deel te hebben
aan erfenis van de heiligen in het licht, en hem terug moeten trekken uit het Koninkrijk van de
Zoon van Zijn liefde naar de macht van de duisternis toe (Kolossenzen 1:12-13).
63. Christus zou zijn ogen terug moeten sluiten en hem terug naar de macht van de duisternis, de
macht van de Satan, moeten voeren, en zijn zonden onvergeven maken en zijn erfdeel onder
de geheiligden moeten terugnemen (Handelingen 26:18).

Conclusie
De ware gelovige is voor altijd veilig en verzekerd in Christus. Het enige alternatief zou zijn te zeggen dat God Zich herhaaldelijk schuldig maakt aan het overtreden van Zijn Eigen Woord. Laat dat
niet gezegd worden!! Houd echter in gedachten dat de leer van eeuwige zekerheid een mens geen
permissie geeft om te zondigen. Al deze 63 verklaringen en beloften zijn enkel van toepassing op
hen die behoren tot de familie van God (wedergeboren) en ware leden van het lichaam van Christus. Christus’ schapen zijn voor altijd veilig (Johannes 10:28), maar zij die Zijn stem niet horen en
Hem niet volgen, tonen aan dat zij de Herder niet echt kennen (Johannes 10:27).
“Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en:
Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid”
(2 Timotheüs 2:19).

Lees verder:
o “Kan een gelovige zijn redding verspelen?”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Redding-Verspelen.pdf
o De rubriek “Zekerheid”: http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid
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