


37. EENS gered 
ALTIJD gered?



De argumenten voor “eens gered altijd gered”

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij.En Ik geef hun eeuwig leven; en zij 

zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid 
en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 

Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is 
meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand 
van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één. 

Johannes 10:27-30 HSV

Niemand kan ons uit de hand van de Vader rukken



Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch 
leven, noch engelen, noch overheden, noch 

krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige 
dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van 

God in Christus Jezus, onze Heere.
Romeinen 8:38-39 HSV

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie 
u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Efeze 4:30 HSV

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus we zijn verzegeld met de 
Heilige Geest



Critici van de "eens gered, altijd gered" doctrine beweren dat dit 
Christenen een vrijbrief geeft om te zondigen. Zij veronderstellen 
dat mensen die in de eeuwige zekerheid geloven na hun redding 
gewoon door willen gaan met bewust zondigen. Deze aanname 

is onjuist, omdat iedereen die werkelijk gered is een nieuwe 
schepping is (2 Korintiërs 5:17), de overtuiging van de Heilige Geest 
heeft (Johannes 14:26; 1 Tessalonicenzen 4:8) en nu voor Christus wil 

leven. 

Iemand die gewoon doorgaat met een bewust en openlijk zondig 
leven heeft Christus niet werkelijk aanvaard (1 Johannes 2:19; 1 
Johannes 3:6; Jakobus 1:26). Al zijn er mensen die dit abusievelijk 

geloven, vormt dit idee dus geen onderdeel van de leer van een 
echte Christelijke kerk (Romeinen 3:8).

https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/2_korinti__rs-5.htm?vers=17#vers17
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/johannes-14.htm?vers=26#vers26
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_tessalonicenzen-4.htm?vers=8#vers8
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_johannes-2.htm?vers=19#vers19
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_johannes-3.htm?vers=6#vers6
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/1_johannes-3.htm?vers=6#vers6
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/jakobus-1.htm?vers=26#vers26
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/romeinen-3.htm?vers=8#vers8


Iemand die er bewust en nederig voor kiest om tot 
inkeer te komen van zijn zonden en zich tot het 

kruis wendt om op Christus als zijn Redder te 
vertrouwen, zal gered worden (Handelingen 16:31; 

Johannes 6:37; Johannes 14:6). 

Die verlossing wordt voor eens en altijd gegeven. 
Deze is voor eeuwig veilig gesteld. Mensen die 

waarlijk op Christus vertrouwen worden één keer 
gered en zijn voor altijd gered.

https://www.allaboutgod.com/dutch/eens-gered-altijd-gered.htm

https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/handelingen-16.htm?vers=31#vers31
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/johannes-6.htm?vers=37#vers37
https://www.allaboutgod.com/dutch/basicbijbel/johannes-14.htm?vers=6#vers6


- Redding is uit geloof alleen en niet uit werken

- Hoe weten we dan zeker wanneer we niet meer 
gered zijn? (welke zonde is de grens?)

- Ieder mens zit met een zondige natuur dus 
blijven we zondigen

Overige argumenten



De argumenten tegen “eens gered altijd gered”

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken 
heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan 

dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo 
ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de 

ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen 
zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt 

ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
Johannes 15:3-6 HSV

Blijf in Jezus!



En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en 
vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu 
ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de 

dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor 
Zich te plaatsen, 

als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en 
vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het 

Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de 
hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, 

Paulus, een dienaar geworden ben. 
Kolossenzen 1:21-23 HSV

Jezus plaats je heilig en smetteloos voor de Vader, ALS je 
blijft in het geloof!



Zie erop toe, broeders, dat er nooit in 
iemand van u een verdorven hart zal zijn, 

vol ongeloof, om daardoor afvallig te 
worden van de levende God;  

maar vermaan elkaar elke dag, zolang men 
van een heden kan spreken, opdat niemand 
van u verhard zal worden door de verleiding 

van de zonde.  

Zorg ervoor dat je niet misleid wordt onder de verleiding van de zonde



Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als 
wij tenminste het beginsel van de vaste grond 

van het geloof tot het einde toe onwrikbaar 
vasthouden, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u 
Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals 

in de verbittering.  

Want hoewel sommigen die stem gehoord 
hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet 
allen die onder leiding van Mozes uit Egypte 

waren getrokken.
Hebreeën 3:12 - 16 HSV



Want het is onmogelijk om hen die eens 
verlicht zijn geweest, die de hemelse gave 

geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden 
van de Heilige Geest, en die het goede Woord 
van God geproefd hebben en de krachten van 

de komende wereld, en die daarna afvallig 
worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, 

omdat zij voor zichzelf de Zoon van God 
opnieuw kruisigen en openlijk te schande 

maken.
Hebreeën 6:4 - 6 HSV



De Bijbel zegt ons dat we moeten volharden in het geloof tot het einde

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er 
velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal 

toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie 
volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Mattheüs 24:11-13 HSV

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat 
ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat 

uw fundament is  en uw redding, als u tenminste 
vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. 

Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 
1 Korinthe 15:1-2 NBV



Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest 
bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer 
in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en 
beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het 

werken, naar Zijn welbehagen. 

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u 
onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, 

smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, 
waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te 

houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog 
op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen 

en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.
Filippenzen 2:12 - 16 HSV

Werk aan je eigen zaligheid met vrees en beven zodat je niet 
tevergeefs hebt hardgelopen



Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik 
jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door 
Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik 

het gegrepen heb, maar één ding doe ik : vergetend wat 
achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar 

het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, 
in Christus Jezus.

Filippenzen 3:12-14 HSV

En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen 
hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk 
geleden. Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik 
aan de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet 

meer te lasteren.
1 Timotheüs 1:19-20 HSV



Want als wij willens en wetens zondigen, nadat 
wij de kennis van de waarheid ontvangen 

hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden 
meer over, maar slechts een verschrikkelijke 
verwachting van oordeel en verzengend vuur, 

dat de tegenstanders zal verslinden. 

Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, 
moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het 

woord van twee of drie getuigen.  

Als je blijft zondigen nadat je de waarheid hebt ontvangen ga je naar de hel...



Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard 
geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft 

en het bloed van het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van 

de genade gesmaad heeft? 

Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij 
komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de 
Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God.

Hebreeën 10:26 - 31 HSV



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. 
Hebreeën 12:1-3 HSV
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