Hoe weet ik dat ik ben gered?
Door: Justin Johnson
Laten we eerlijk zijn. Als je niet weet of je gered bent is dat omdat je niet gered
bent! Ik probeer niet wreed of gemeen te zijn, maar gewoon eerlijk.
Het zou de ergste vorm van nalatigheid zijn als ik je zou aanmoedigen om te
geloven dat je gered bent terwijl je dat eigenlijk niet bent.
Niet geredde mensen zwerven over de aarde en denken dat ze met God in het
reine staan, maar zijn dat niet. Deze realiteit kan je stimuleren tot de eerlijke
vraag over: Hoe kan ik weten dat ik gered ben?
Deze vraag is de allerbelangrijkste vraag die iemand zich kan stellen, het
antwoord daarop is: “het evangelie te begrijpen dat redt”.
Veel mensen zijn nog steeds niet overtuigd van hun eigen redding vanwege de
angst dat ze iets hebben nagelaten, iets niet goed hebben gezegd, niet waardig
genoeg zijn of niet het goede gedaan hebben om door God te worden
geaccepteerd.
Misschien ben jij die dit leest dat wel! Je wil goed doen en wil gered worden,
maar je weet niet hoe je het zeker kunt weten. Wat je moet weten is het
evangelie van Christus.

Ken je het evangelie?
Op dit punt kun je bezwaar maken omdat je beweert het evangelie al te kennen.
Maar uw vraag: “Hoe weet ik dat ik ben gered?” verraadt u. Het evangelie dat
redt, voorziet in de kennis van redding. Als je niet weet of je gered bent, dan ken
je het evangelie dat redt niet.
Als je beweert het evangelie te kennen en nog steeds niet weet of je gered bent,
is jou het verkeerde evangelie verteld. Misschien is je verteld dat redding komt
door:
- Geloven dat Jezus de Zoon van God is.
- Van de Heer houden.
- Jezus volgen.
- Jezus accepteren.
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- Opnieuw geboren worden.
- De geboden onderhouden.
- Van je buur houden.
- Het gebed van de zondaar bidden.
- Bekering en belijdenis van uw zonden.
- De Heer belijden met je mond.
- Jezus vragen om in je hart te komen.
- Hem Heer van je leven maken.
- Het onderhouden van een persoonlijke relatie met Jezus.
- De naam van Christus noemen.
- Vervuld zijn met de Heilige Geest; of zijn aanwezigheid voelen?

Als dit het geval is, dan ben je verkeerd ingelicht. Jouw twijfels getuigen van de
ontoereikendheid van één van deze “evangeliën” om je de kennis van verlossing
duidelijk te maken. Heb je genoeg van de Heer gehouden?
Geloven de duivels ook niet dat Jezus de Zoon van God is ? (Jakobus 2:19). Hoe
weet je dat Jezus je uitnodiging, om in je hart te komen, aanvaardde? Is redding
echt door een naam uit te spreken?
Hoewel hetgeen, dat je hebt gehoord, misschien een element van Bijbelse
waarheid bevat, vraag je je nog steeds af hoe je weet dat je bent gered, zelfs
nadat je deze “evangeliën” hebt gekend of geloofd. Dit is omdat ze het evangelie
dat redt niet beschrijven.

Bewijs van redding
De Bijbel geeft het bewijs van redding aan ieder gered persoon waardoor ze
kunnen weten dat ze gered zijn: het evangelie van Christus is de kracht Gods tot
redding (Rom. 1:16).
Als we jouw bewijs van redding testen tegen het evangelie van Christus, kunnen
we weten of je gered bent of niet. (Ik pretendeer niet de rechter van je ziel te
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zijn, maar het gebruik van Gods woord om te evalueren of je redding gebaseerd
is op het juiste evangelie).

Dus, wat is het bewijs van jouw redding?
--Als je zegt dat je er geen hebt, of dat niemand het zeker kan weten, dan ben je
niet gered.
--Als je zegt dat bewijs de goede manier is waarop je je leven leidt, dan heb je de
waarheid niet gehoord.
--Als je zegt dat er bewijs wordt gevonden in de beloften van God aan Israël, dan
neem je wat niet van jouw is. God deed beloften aan de natie Israël, maar er
waren veel mensen in Israël die stierven in hun zonden door Gods hand van
oordeel en niet van redding. Hoe weet je dat je deel uitmaakt van de beloften?
--Als je zegt dat het bewijs is in wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan, gezegd
of niet gezegd, dan wordt je niet gered.
--Als je geen bewijs hebt, op welke basis kun je dan weten of je gered bent? Er is
geen!
Zie je nu dat je helemaal niet gered bent, en in plaats van dat je door de Schrift
moet worden overtuigd dat je dat bent, moet je de kracht van God tot redding
hebben om je ogen te openen voor de waarheid van het evangelie?

Wat is het Evangelie dat redt
Nu wordt de vraag in een nieuw licht gezien. Het is niet langer de vraag van een
gered persoon die geen vertrouwen heeft. Het is de roep van een niet-gered
persoon zonder bewijs van redding.
Zondaars kunnen zichzelf niet redden of zichzelf waardig genoeg maken voor
God om hen te redden. Verlossing is niet voor de rechtvaardigen of de goeden,
maar voor de onrechtvaardigen en de goddelozen. De waarheid is dat er geen
rechtvaardigen zijn en dat ze allemaal tekortschieten met betrekking tot Gods
norm.
Redding van zondaars werd bereikt door het kruis van de Heer Jezus Christus.
God geopenbaard in het vlees stierf onschuldig in de plaats van zondaars en Zijn
bloed vergoot als een offer voor de zonden. Hij stond drie dagen later op van de
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dood en versloeg de macht van de dood en bood zijn volbrachte werk aan als
middel tot redding voor alle mensen.
Verlossing wordt niet bewezen door onze eigen inspanningen, maar door de
gerechtigheid van God in Christus toen hij stierf voor onze zonden, opstond uit
de dood, en redding biedt aan zondaars die het nodig hebben. Het bewijs van
redding is te vinden in het evangelie van Christus. God verzoende, in Christus,
door het kruis, de wereld met zichzelf.
“Rom.3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen
tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof
van Jezus is.
Gered zullen worden degenen:
“Rom.4:24-25:………………………die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de
doden opgewekt heeft; 25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt
om onze rechtvaardigmaking.
Dit is het evangelie van Christus; het is de prediking van het kruis. Christus is God,
en hij heeft al het nodige gedaan om de mensen te redden door Zijn dood en
opstanding. Zijn werk is het bewijs van redding.
Als zijn werk het bewijs is van uw redding, dan heeft u vrede met God en het
eeuwige leven. U probeert niet langer bewijs te leveren. God heeft het voorzien
door zijn genade in Christus.
“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (met)
God, door onzen Heere Jezus Christus;
“Rom. 6:23: Want de bezoldiging (het loon) der zonde is de dood, maar de
genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
Hoe moet ik dat weten?
Ik weet dat ik gered ben omdat Christus stierf voor mijn zonden, opstond uit de
dood, en redding biedt aan iedereen die in hem gelooft. Ik heb hem andere
mensen zien redden die het evangelie van Christus geloven. Hij zal u redden als
u het gelooft (Efeziërs 1:13; Rom. 3:22).
Stop met vertrouwen op uw leven, uw gebeden, uw werken, uw goede daden,
uw gevoelens, vertrouw op het volbrachte werk van Christus en weet zeker dat
u gered bent.
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