Wat moet ik doen om gered te worden?
Uit : “40 Bezwaren tegen het geloof”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/40bezwaren.pdf

Wat is redding?
A. Redding is de vergiffenis van zonden. Het komt enkel tot stand door geloof in Jezus als
Redder. Hij stierf aan het kruis voor de zonde. Als u wilt gered worden, dan moet u uw vertrouwen stellen in wat Jezus aan het kruis deed. Dan pas kan u eeuwig leven hebben en bij
God zijn.
B. Redding is het redden van een mens van de verdoemenis. Verdoemenis is het oordeel dat
rust op de zondaar. God veroordeelt de zondaar tot eeuwige straf in de hel, een bijzonder
onaangename plaats van eeuwige afscheiding van Hem. Dit is de bestemming van allen die
Gods voorziening afwijzen voor de vergiffenis van zonden. Als u wilt gered worden, dan
moet u erkennen dat u een zondaar bent en dan moet u Jezus vragen u te vergeven. Hij zal
dat doen.
Wat moet ik doen om gered te worden?
A. Redding is een vrije gave van God (Romeinen 6:23). Jezus droeg onze zonden in Zijn lichaam (1 Petrus 2:24) en betaalde de straf voor het overtreden van Gods Wet. Als u wil gered worden, dan moet u erkennen dat u een zondaar bent en dan moet u de Heer Jezus vragen u te vergeven. U zult moeten erkennen dat er niets is wat uzelf kunt doen om vergiffenis
te verdienen. Bid en vraag Hem u te vergeven. U zult uw vertrouwen op Jezus moeten leggen. Zoek Hem en Hij zal u redden.
B. Berouw behoort bij de redding. Eens gered, moet u stoppen met dingen die God mishagen.
Hij zal in u wonen en zal u de bekwaamheid en het verlangen geven om te weerstaan aan de
zonde (1 Korinthiërs 10:13). Wanneer u gered bent, verwacht dan dat u zal veranderen, in de
goede zin.
Is de doop noodzakelijk voor redding?
A. Neen, geloof in Jezus is voldoende voor redding. U hoeft niets te doen. Christus heeft alles
gedaan. Maar de doop is erg belangrijk en aan alle gelovigen wordt gevraagd dat zij zich laten dopen. Indien u de doop weigert, nadat u zegt tot geloof te zijn gekomen, dan zou ik uw
redding betwijfelen.
B. Er zijn christelijke denominaties die geloven dat de doop noodzakelijk is voor redding. De
gebruikte argumenten lijken oppervlakkig gezien indrukwekkend. Maar na onderzoek blijkt
dat er in de Schrift gedoopt werd ná bekering en er geen deel van uitmaakt. Neem als voorbeeld Handelingen 10:44-47. Terwijl Petrus sprak viel de Heilige Geest op allen die de
boodschap hoorden ... en zij hoorden hen in vreemde talen God groot maken. Daarop antwoordde Petrus, “Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden,
welke de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals ook wij?”
1. Deze passage toont aan dat de doop na de redding gebeurt. Hoe weten wij dat zij gered
waren? Zij spraken in talen en dat is een gave van God (1 Korinthiërs 14) aan gelovigen
en zij verheerlijkten God. Niet-gelovigen doen dat niet. Ook zei Petrus dat zij de Heilige
Geest ontvangen hadden. Dat is uitsluitend voor christenen en dit gebeurde vóór de
doop. (Noot: het spreken in talen was slechts één teken van redding. Het was niet nodig
dat een christen in talen sprak als bewijs van redding. Niet allen spreken in talen zegt 1
Korinthiërs 12:30).
2. Een andere toepasselijke schriftplaats is 1 Korinthiërs 1:17. Paulus zegt daar: “Want
Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen
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…” Het is het Evangelie dat redt en dat wordt uitgelegd in 1 Korinthiërs 15:1-4. De doop
maakt geen deel uit van het Evangelie; het is iets wat de gelovige doet na zijn redding.
C. De doop is slechts een symbool van datgene wat redt, en symbolen redden niet.
__________________
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