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Kan een kind van God 

 verloren gaan? 

 

In Math. 7:21 t/m 23 staan de 

volgende woorden van Jezus: 

 

21 Niet ieder die tegen Mij zegt: 

Heere, Heere, zal binnengaan in 

het Koninkrijk der hemelen, 

maar wie de wil doet van Mijn 

Vader, Die in de hemelen is. 

 

22 Velen zullen op die dag tegen 

Mij zeggen: Heere, Heere, heb-

ben wij niet in Uw Naam gepro-

feteerd, en in Uw Naam demo-

nen uitgedreven, en in Uw Naam 

veel krachten gedaan? 

 

23 Dan zal Ik hun openlijk zeg-

gen: Ik heb u nooit gekend; ga 

weg van Mij, u die de wetteloos-

heid werkt! 

 

Van groot belang voor christe-

nen is het dus, niet alleen hoor-

der van het Woord te zijn; niet 

alleen tot Hem te zeggen: Heere, 

Heere …  maar van belang is de 

wil te doen van de Vader en niet 

wetteloos te zijn.  

 

Er zullen er velen zijn, die den-

ken dat ze behouden worden, die 

in Zijn naam geprofeteerd heb-

ben, die in Zijn naam vele 

krachten gedaan hebben, en toch 

wetteloos waren.   

 

Tegen hen zal Jezus zeggen: ga 

weg van Mij, u die de wetteloos-

heid werkt! 

 

Een ander woord ter overden-

king is Openbaring 3:5 waar Je-

zus o.a. zegt:  

 

… en Ik zal zijn naam beslist 

niet uitwissen uit het boek des 

levens.   

 

Hier noemt Jezus dus een moge-

lijkheid dat de naam van een 

christen uit het boek des levens 

gewist kan worden. 

 

Ook spoort Paulus Timotheus 

aan in 1 Tim. 1:19 om de goede 

strijd te strijden met geloof en 

met een goed geweten. En dan 

schrijft hij verder:  

 

Sommigen hebben dit verworpen 

en hebben in het geloof schip-

breuk geleden. 

 

Ook heeft Jezus Zelf gezegd in 

Marcus 13:13 dat wie volharden 
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zal tot het einde, behouden zal 

worden.  

 

Jezus zegt in Johannes 15:5 en 6 

5 Ik ben de Wijnstok, u de ran-

ken; wie in Mij blijft, en Ik in 

hem, die draagt veel vrucht, 

want zonder Mij kunt u niets 

doen 

 

En dan gaat Hij verder: 

6 Als iemand niet in Mij blijft, 

wordt hij buitengeworpen zoals 

de rank, en verdort, en men ver-

zamelt ze en werpt ze in het 

vuur, en zij worden verbrand. 

 

Petrus spreekt in zijn brief een 

paar stevige en ernstige waar-

schuwingen uit tegen afvallig-

heid.  

 

Hij zegt, dat het voor die gelo-

vigen beter zou zijn geweest als 

ze de weg van de rechtvaardig-

heid nooit hadden leren kennen, 

nu ze teruggevallen zijn in zon-

de.  

 

Hij bezigt daar hele harde taal 

om iemand te beschrijven, die 

teruggevallen is – ze zijn als 

honden die terugkeren naar hun 

eigen uitbraaksel.   

Ze zijn uit de zonde gekomen en 

gaan daar nu weer in terug.  Of 

ze zijn als een varken, die zich 

weer in de modder gaat wente-

len, nadat het gebaad en gewas-

sen is. 

 

We lezen daarover in 2 Petrus 

2:20 t/m 22 waar staat: 

 

20 Want als zij de besmettingen 

van de wereld ontvlucht zijn 

door de kennis van de Heere en 

Zaligmaker Jezus Christus, 

maar daarin opnieuw verwik-

keld raken en daardoor over-

wonnen worden, dan is voor hen 

het laatste erger geworden dan 

het eerste. 

 

21 Het zou immers beter voor 

hen geweest zijn dat zij de weg 

van de gerechtigheid niet ge-

kend hadden, dan dat zij, nadat 

zij die hebben leren kennen, zich 

weer afkeren van het heilige ge-

bod dat hun overgeleverd was. 

 

22 Maar hun is overkomen wat 

een waar spreekwoord zegt: De 

hond is teruggekeerd naar zijn 

eigen uitbraaksel en de gewas-

sen zeug naar het rondwentelen 

in de modder.  
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Deze woorden zijn dan ook een 

stevige en ernstige waarschu-

wing aan het adres van die men-

sen, die denken dat het wel goed 

is met hen. 

 

Ze hebben ooit op Christus heb-

ben vertrouwd, maar de belijde-

nis van hun geloof werd volle-

dig ontkracht door hun manier 

van leven. 

 

Op de vraag, of een waarlijk 

wedergeboren kind van God, die 

naar Zijn stem hoort en die Hem 

volgt, verloren kan gaan, zeg de 

Bijbel: nee. 

 

27 Mijn schapen horen Mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen 

Mij. 

 

28 En Ik geef hun eeuwig leven 

en zij zullen beslist niet verloren 

gaan in eeuwigheid en niemand 

zal ze uit Mijn hand rukken. 

 (Joh. 10:27/28) 

 

" Niemand kan ze uit Mijn hand 

rukken." zei Jezus.    Dat is een 

ware troost voor vermoeide pel-

grims.   

 

Hoe ook aangevochten, verzocht 

en geplaagd, hoe vaak zij ook 

struikelden op de smalle le-

vensweg, verloren gaan kunnen 

deze wedergeboren kinderen 

van God niet.    

 

Zij zullen voorzeker niet verlo-

ren gaan in eeuwigheid, want zij 

blijven luisteren naar Jezus' 

stem in Zijn Woord en zij blij-

ven Hem volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


