


83. Geef NIET op, 
volhard tot het 

EINDE!



Laten we ons oog richten op de volharding van Jezus

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n 
menigte van getuigen omringd worden, 
afleggen alle last en de zonde, die ons zo 

gemakkelijk verstrikt. 

En laten wij met volharding de wedloop 
lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. 



Hij heeft om de vreugde die Hem in het 
vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en 
de schande veracht en zit nu aan de rechter hand 

van de troon van God. 

Want let toch scherp op Hem Die zo'n 
tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft 

verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in 
uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe 

weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.
Hebreeën 12:1-4 HSV



En de Heere moge uw harten richten op de liefde van 
God en op de volharding van Christus. 

2 Thessalonicenzen 3:5 HSV

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over 
ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting 
overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw 

vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt 
in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; 

of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw 
vertroosting en zaligheid.

2 Korinthe 1:5-6 HSV



De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te 
worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de 

ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat 
worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot 

het einde, die zal zalig worden.
Mattheüs 10:21-22 HSV

En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben 
gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en 

genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht 
dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt , dat zijn zij 

die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart 
vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. 

Lukas 8:14-15 HSV

De volharding zal ervoor zorgen dat je vruchtbaar wordt voor God



Acht het enkel vreugde, mijn broeders, 
wanneer u in allerlei verzoekingen 

terechtkomt, want u weet dat de 
beproeving van uw geloof volharding 

teweegbrengt. 

Maar laat die volharding ook volledig 
mogen doorwerken, opdat u volmaakt 

bent en geheel oprecht, en in niets 
tekortschiet. 

Jakobus 1:2-4 HSV



En daarom moet u zich er met alle inzet op 
toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, 

aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, 
aan de zelfbeheersing volharding, aan de 

volharding godsvrucht, aan de godsvrucht 
broederliefde en aan de broederliefde liefde voor 

iedereen . 

Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en 
toenemen, zullen ze u niet doelloos en 

onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere 
Jezus Christus betreft. 

2 Petrus 1:5-8 HSV



Volharding staat in de Bijbel vaak samen met gebed!

En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij 
naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en 
Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, 

Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van 
Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van 

Jakobus. 

Dezen bleven allen eensgezind volharden in het 
bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de 

moeder van Jezus, en met Zijn broers.
Handelingen 1:13-14 HSV



Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de 
verdrukking. Volhard in het gebed. 

Romeinen 12:12 HSV

En neem de helm van de zaligheid en het 
zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 

terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed 
en smeking bidt in de Geest en daarin 

waakzaam bent met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:17-18 HSV



Volharding zal ervoor zorgen dat we de beloning verkrijgen

U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht 
deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, 

godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtmoedigheid na. 

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar 
het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen 

bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor 
vele getuigen. 

1 Timotheüs 6:11-12 HSV



Daarom verdraag ik alles ter wille van de 
uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in 

Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige 
heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als 

wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met 
Hem leven. 

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. 
Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook 

verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij 
getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

2 Timotheüs 2:10-13 HSV



Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want 
als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van 
het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft 

aan hen die Hem liefhebben.
Jakobus 1:12 HSV

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in 

geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God 
bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

1 Korinthe 2:9 HSV



Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven 
van de Boom des levens, die midden in het paradijs van 

God staat.
Openbaring 2:7 HSV

Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun 
kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij 

wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie 
overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal 
zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, 
maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor 

Zijn engelen.
Openbaring 3:4-5 HSV



Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op 
Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij 

met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
Openbaring 3:21 HSV

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt 
bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de 
verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om 

hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik 
kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat 

niemand uw kroon zal wegnemen. 



Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de 
tempel van Mijn God maken, en hij zal 

daaruit niet meer weggaan.

 En Ik zal de Naam van Mijn God op hem 
schrijven en de naam van de stad van Mijn 

God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit 
de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn 

nieuwe Naam. 
Openbaring 3:10-12 HSV



En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal 
bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en 

God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, 
en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want 

de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Openbaring 21:3 - 4 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Waarom grijpt God niet in van Wilkin van de Kamp

– Koers houden in de storm van Derek Prince 


