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Ted Kennedy: droevig verloren 
http://www.contendingforthetruthonline.blogspot.com/, 4-9-2009 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. 

 
Ted Kennedy’s brief1 aan de paus, kort voor zijn recente dood2, is erg ontnuchterend.  

Elke gelovige christen zou die brief eens moeten lezen, en ik denk nuchter over deze zaken. 
Het ligt voor de hand dat Ted Kennedy niet gered was.  
Er is geen bewijs van reddend geloof en er is geen enkele verzekering daarvan te vinden in zijn 
brief. In feite toont de taal die hij herhaaldelijk gebruikt aan dat hij ernaar streefde zijn hemel te 
verdienen: 

“... Ik heb getracht mijn weg recht te maken”. 

“... Ik heb mijn best gedaan …” 
“Ik heb gewerkt …” 

“... mijn werk was dat van een United States senator ...” 
“... Ik heb me toegelegd om alles te doen wat ik kan om te bereiken …” 

En dan de finale doorslaggever: 
“Ik heb altijd getracht een trouw katholiek te zijn …” 

 
Hoe droevig. Hoe ontzettend droevig. 
O mijn vrienden, moge u allen die Rooms-katholiek zijn, of uit de Rooms-katholieke kerk gegaan 
zijn, nota nemen van het leven en de oneindig tragische dood van Ted Kennedy! Valse religie leert 
altijd redding door werken, maar het ware, bijbelse Evangelie leert dat u niets kan doen, volstrekt 
niets, om uw redding te verdienen! Stop uw streven en rust in Christus en Zijn eens-en-voor-altijd 
volbrachte reddingswerk alleen! 
“Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden” (Romeinen 
3:20). 
“Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. 
Nu, hem, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch hem, die 
niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 
rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, die God de rechtvaardigheid toerekent 
zonder werken” (Romeinen 4:3-6). 
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1 Weergegeven in de Washington Post dd. 29-8-2009: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/08/29/AR2009082902702.html  
2 Gestorven op 25-8-2009. 
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