Een persoon kan erg christelijk lijken
en toch niet gered zijn
Stukje uit “Salvation and end-times apostasy”:
http://wayoflife.org/files/082552246a2247df89f143e5e672338a-843.html, 3-8-2011
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

De duivel heeft voorzien in allerlei alternatieven voor de nieuwe geboorte en er zijn vele soorten
valse belijdenissen van redding. Zie naar de bijbelse waarschuwingen:
* Een persoon kan geloven in God en niet gered zijn

“U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij
sidderen” (Jakobus 2:19).
* Een persoon kan Jezus “Heer” noemen en niet gered zijn

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
(Mattheüs 7:22-23).
* Een persoon kan profeteren in Jezus’ Naam en niet gered zijn

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
(Mattheüs 7:22-23).
* Een persoon kan wonderen werken in Jezus’ Naam en niet gered zijn

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
(Mattheüs 7:22-23).
* Een persoon kan ijver voor God hebben en niet gered zijn

“Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat
zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen
te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen”
(Romeinen 10:2-3).
* Een persoon kan ijverig evangeliseren en niet gered zijn

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet
te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u”
(Mattheüs 23:15).
* Een persoon kan erg geïnteresseerd zijn in Jezus Christus en niet gered zijn

“En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds
moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed?
Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult
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uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn,
ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg,
want hij had veel bezittingen” (Mattheüs 19:16-22).
* Een persoon kan belijden God te kennen en niet gered zijn

“Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij
verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt” (Titus 1:16).
* Een persoon kan een volgeling van Jezus zijn en niet gered zijn

“Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee”
(Johannes 6:66).
* Een persoon kan Christus dienen als een apostel en niet gered zijn

“Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel”
(Johannes 6:70).
* Een persoon kan zelfs geloven in Jezus’ Naam en niet gered zijn

“En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam,
toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe,
omdat Hij hen allen kende” (Johannes 2:23-24).
De reden waarom de mensen in Johannes 2:23-25 niet gered waren was dat zij niet geloofden in
Jezus als hun Heer en Redder van zonde, maar als hun wereldlijke messias die hen zou voeden en
bevrijden van de Romeinen (Johannes 6:26).
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