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Noot van de redacteur
In Harry Ironside’s boek Full Assurance: Finding Settled Peace With God heeft hij een onderdeel
met de titel “Moeilijkheden die volledige zekerheid belemmeren”. Hij begint dat gedeelte door te
zeggen:
Het is nu mijn bedoeling om enkele van de moeilijkheden en verwarringen te beschouwen die
zielen ervan weerhouden vrede te hebben en de volledige zekerheid van redding te genieten. De
volgende vragen en bezwaren zijn er enkele die keer op keer tot mij zijn gekomen van oprechte
zoekenden naar licht, en die daarom, en ik heb goede redenen om te geloven, tamelijk representatief zijn voor de lastige gedachten die velen ervan weerhouden de eenvoud van Gods manier
van leven te zien zoals uiteengezet in Zijn heilig Woord. Als mijn lezer geen vaste rust van hart
en geweten heeft, kan hij zijn eigen bijzondere probleem hier misschien oplossen.
Hieronder staan enkele van de problemen die Ironside aanpakt:
“Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik me genoeg heb bekeerd?”
Heel vaak komt de echte moeilijkheid voort uit een verkeerd begrip van de betekenis van het woord
bekering. Er is geen verlossing zonder bekering, maar het is belangrijk om precies te weten wat met
dit woord wordt bedoeld.
Het moet niet worden verward met boetvaardigheid, dat is verdriet over zonde.
Het moet niet worden verward met boetedoening, wat een poging is om enige schadeloosstelling te
verwerven voor zonde.
Het moet niet worden verward met hervorming, dat afkeren van zonde betekent.
Bekering is een verandering van houding ten opzichte van zonde, onszelf en God. Het woord metanoia in het Griekse Testament betekent letterlijk “een verandering van geest”. Dit is echter niet
slechts een intellectuele verandering van standpunt, maar een volledige omkering van onze houding.
Test uzelf nu op deze manier.
U leefde ooit in zonde en hield ervan. Verlangt u nu naar bevrijding ervan?
U had ooit zelfvertrouwen en vertrouwde u op uw eigen goedheid. Beoordeelt u uzelf nu als een
zondaar voor God?
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U probeerde zich ooit voor God te verbergen en u kwam in opstand tegen Zijn gezag. Kijkt u nu
naar Hem op, verlangend Hem te kennen en uzelf aan Hem over te geven?
Als u oprecht ja kunt zeggen op deze vragen, dan heeft u berouw getoond en bent u bekeerd. Uw
houding is totaal anders dan ze ooit was.
U geeft toe dat u een zondaar bent, niet in staat uw eigen ziel te reinigen, en dat u bereid bent om op
Gods manier gered te worden. Dit is bekering. En bedenk dat het niet de hoeveelheid bekering is die
telt; het is het feit dat u zich tot God wendt dat u zich in de plaats stelt waar Zijn genade door Jezus
Christus baat heeft. Strikt genomen heeft niemand van ons zich ooit genoeg bekeerd. Niemand van
ons heeft de enorme omvang van zijn schuld gerealiseerd zoals God die ziet. Maar als we onszelf
oordelen en we vertrouwen op de Redder in wie Hij heeft voorzien, dan worden we gered door Zijn
verdiensten. Als ontvangers van zijn barmhartigheid, zal onze bekering worden verdiept en elke dag
worden voortgezet naarmate we meer en meer leren over Zijn oneindige waarde en onze eigen onwaardigheid.
“Ik voel me niet geschikt voor God; ik ben zo onwaardig, ik ben bang
dat Hij me niet zal aannemen”
Hoe erbarmelijk zou uw toestand zijn als u zich voorstelde dat u geschikt was, in uzelf, voor de hemel, of dat u zo’n liefde waardig was als dat God heeft getoond! Het is juist vanwege uw gebrek
aan geschiktheid, dat Christus stierf om u te verlossen. Omdat u enkel het eeuwige oordeel waardig
bent, werd Hij “die geen zonde kende” voor u tot zonde gemaakt, zodat u de gerechtigheid van God
in Hem zou kunnen worden. Als u uw eigen verdiensten had, zou u geen Redder nodig hebben.
Toen de Romeinse hoofdman naar de genezende kracht van Jezus voor zijn dienaar zocht, stuurde
hij de Joodse oudsten naar de Heer om voor hem te bidden. Ze zeiden: “Hij is het waard dat U dat
voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd”. Maar toen
de hoofdman de Heer aankeek, riep hij uit: “Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt” (zie
Lukas 7:4-6).
Zij zeiden: “Hij is het waard”; hij verklaarde: “Ik ben het niet waard”, en dit bewoog het hart van
Jezus, zodat Hij uitriep: “Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden” (vs. 9).
Zolang een mens zichzelf waardig acht, is er geen redding voor hem; maar wanneer hij in berouw
(zoals beschreven in de vorige paragraaf) zijn onwaardigheid bekent, is er onmiddellijke verlossing
voor hem door geloof in de Heer Jezus Christus.
“Maar wat als ik niet een van de uitverkorenen ben?”
Dat kunt u zelf gemakkelijk regelen. Zonder te proberen in de mysteries van de goddelijke decreten
en de goddelijke voorkennis te duiken, is het voldoende om te zeggen dat allen die door middel van
Zijn Zoon tot God komen, uitverkoren zijn. Onze Heer maakt dit heel duidelijk in Johannes 6:37.
Hij zegt:
“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”.
Blijf nu niet te lang hangen bij de eerste helft van dit vers. Laat vooral de tweede helft helder voor u
zijn, want daar wordt uw verantwoordelijkheid gevonden. Bent u naar Jezus gekomen? Als dat zo
is, dan hebt u Zijn beloofde woord dat Hij u niet zal uitwerpen. Het feit dat u komt, bewijst dat de
Vader u aan Christus heeft gegeven. U kunt er dus zeker van zijn dat u tot het glorieuze gezelschap
van de uitverkorenen behoort.
D.L. Moody zei het heel eenvoudig toen hij zei: “De uitverkorenen zijn de ‘wie wil’; de nietuitverkorenen zijn de ‘wie niet wil’”. Dit is precies wat de Schrift leert:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Johannes 3:16).
De uitnodiging is voor iedereen:
2

“De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij
heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”.
(2 Petrus 3:9).
Degenen die deze uitnodiging accepteren, zijn de uitverkorenen. Bedenk dat ons nooit wordt verteld
dat Christus stierf voor de uitverkorenen. Maar wat zegt het Woord? “Christus stierf voor de goddelozen”. Bent u goddeloos? Dan stierf Hij voor u. Dien uw claim in en ga de vrede binnen.
Denk na over de verklaring van de Heilige Geest door middel van wat de apostel Paulus schreef:
“Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben”. (1 Timotheüs 1:15).
Nergens wordt ons verteld dat Christus kwam om de uitverkorenen te redden. De term “zondaars” is
alomvattend, want “allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).
Weet u zeker dat u een zondaar bent? Dan moet u ook zeker weten dat er verlossing beschikbaar
voor u. Oefen uzelf niet in zaken die te hoog voor u zijn. Wees eenvoudig genoeg om God op Zijn
Woord te geloven.
“Soms ben ik bang dat ik voorbestemd ben om verdoemd te worden;
als dat zo is, kan ik niets doen om mijn vreselijke zaak te veranderen”
Voorbestemming is een kostbare waarheid van onschatbare waarde en troost als ze goed wordt begrepen. Wilt u niet uw Bijbel opslaan en de enige twee hoofdstukken lezen waarin dit woord “voorbestemd” of “tevoren bestemd” voorkomt? De eerste is Romeinen 8:29-30:
“Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan
het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele
broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen
die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft,
die heeft Hij ook verheerlijkt”.
Het andere hoofdstuk is Efeziërs 1. In vers 5 lezen we:
“Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus,
in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil”.
En in vers 11 staat:
“In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil”.
U zult opmerken dat in deze vier verzen geen verwijzing staat naar de hemel of de hel, maar naar de
uiteindelijke gelijkenis met Christus. Nergens in de Schrift wordt ons verteld dat God de ene mens
voorbestemde om gered te worden en de andere om verloren te gaan. Mensen zullen voor eeuwig
worden gered of verloren gaan vanwege hun houding ten opzichte van de Heer Jezus Christus:
“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven
niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Johannes 3:36).
Voorbestemming betekent dat op een dag alle verlosten net zoals de Heer Jezus zullen worden! Is
dit niet kostbaar? Probeer geen schrikbeeld te maken van datgene dat bedoeld was om vreugde en
troost te geven aan degenen die op de Heiland vertrouwen. Vertrouw Hem voor uzelf en u zult weten dat God u heeft voorbestemd om volledig gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon.
“Het is niet precies dat ik God niet vertrouw, maar ik kan niet zeker
zijn van mezelf; Ik ben bang dat zelfs mijn geloof onecht is”
Geloof is niet de Heiland: Christus is het. Hij is de onveranderlijke - “Jezus Christus is gisteren en
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8). Geloof is slechts de hand die Hem vasthoudt. U wordt niet gevraagd om uzelf te vertrouwen. Hoe minder vertrouwen je in jezelf hebt, hoe
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beter. Stel al uw vertrouwen in de Heer Jezus. Hij is niet onwerkelijk, en als uw geloof op Hem is
gericht, komt alles goed voor tijd en eeuwigheid.
“Moet ik niet streven om door de enge poort binnen te komen? Het
lijkt me dat geloven gewoon een te gemakkelijke manier is”

Let op: de Heer Jezus is Zèlf de deur, de poort, de weg ten leven. Hij zal het doen (M.V.)

Maar u hoeft niet met God te worstelen om u te redden. Hij wacht erop om precies dat te doen voor
u. Ja, en Hij zal het voor u doen op het moment dat u ophoudt met alle eigen inspanningen, en u uw
vertrouwen in Christus stelt. Als u ernaar streeft om binnen te komen, dan bent u vastbesloten dat
niets u ervan zal weerhouden de genadige uitnodiging van de Heer Jezus aan te nemen, die u vraagt
tot Hem te komen met al uw nood en schuld, zodat Hij u geschikt kan maken voor de heerlijkheid
van de hemel door u te reinigen van alle smet. Laat u in geen geval hiervan afwenden, maar duw
elke hindernis opzij, geef nu uw hart aan de Heiland!
“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart” (Jeremia
29:13).
“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan
worden” (Mattheüs 7:7).
Dit zijn slechts enkele van de “moeilijkheden” die Ironside in zijn boek vernoemt. We hopen dat ze
een zegen en troost zijn voor u die de Heer liefhebben en Zijn naam hebben aangeroepen om gered
te worden.
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