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Dezen zullen u niet redden: 
 
1)-De waterdoop. 
2)-Naar voren worden geroepen. (Kom naar het altaar). 
3)-Zeg me het volgende na. 
4)-Bekeert u van uw zonden. 
5)-Vraag Jezus om in uw hart te komen. 
6)-Het spreken in tongen. (talen). 
7)-Het goede tegenover het slechte. 
8)-Goede werken. 
9)-Naar de kerk gaan. 
10)-Lid worden van een kerk. 
11)-Ik ben een goed persoon. 
12)-Ik werd wakker en was gered. De manier van een Calvinist. 
13)-Het zegenen van Israël. 
14)-In God geloven. 
15)-De geboden houden. 
16)-Stoppen met slechte gewoonten. Het beginnen met nieuwe gewoonten. 
17)-Leven volgens de gouden regel. 
18)-Maak Jezus de Heer van uw leven. 
19)-Neem uw kruis op en volg Jezus. 
20)-Wordt opnieuw geboren. 
21)-Ik ben als Katholiek geboren. 
 
EXTRA: WAT MOET IK DOEN OM BEHOUDEN TE WORDEN? 
 

1)-De waterdoop. 

A.  Er zijn veel mensen die geloven dat de waterdoop een onderdeel is van hun redding. 

Dat kan niet waar zijn omdat Paulus ons vertelt: 
“Ef.4:5: Een Heere, een geloof, één doop, 

Wat is die éne doop? Het is de doop, van de gelovige, door de Heilige Geest in Christus. 
“Rom.6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood 

gedoopt zijn? 

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, 

hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

 

En zo zijn er nog vele andere teksten: 
“1Kor.1:14: Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus; 

“1Kor.1:15: Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb. 

“1Kor.1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te 

verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld 

worde. 

 

 

B. Is de waterdoop een uitwendig teken van een inwendige verandering? 
Ten eerste: Dat staat niet in de Bijbel. 
 
Ten tweede: De waterdoop is een teken. 
“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
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“1Kor.1:23: Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en 

den Grieken een dwaasheid; 

“1Kor.1:24: Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de 

kracht Gods, en de wijsheid Gods. 

Christus is de kracht Gods en de wijsheid Gods. 
 
Ten derde: De waterdoop is een werk. 
“Gal.2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, 

maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat 

wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; 

daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 

 

Ten vierde: De waterdoop is een gebrek aan geloof. 
“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods 

gave; 

“Ef.2:9; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

 
 

2)-Naar voren worden geroepen. (Kom naar het altaar). 

Brengt de oproep, zoals men zegt, om naar voren te komen mensen tot behoudenis? Is dat zo? 
Gaat het om de mensen te tellen? Zoals u ziet heb ik daar mijn bedenkingen tegen. Heeft u dat 
wel eens gezien op de televisie? Is het niet gewoon weer een ander soort TV show? Wat 
gebeurt er als u niet naar voren kunt komen omdat u ziek bent of gewond bent of voor de TV 
zit? 
Kunt u niet gewoon gered worden door geloof? Door gewoon thuis te zitten en geloven dat 
Christus voor uw zonden is gestorven? 
En gaat u het gebed herhalen dat de één of andere voorganger of prediker u voor zegt? 
 
Wat is eigenlijk een altaar? 

“Gen.8:20: En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van 

al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. 

 

Dit wetende stel ik mezelf de vraag: “Wie wordt het brandoffer?”. De meeste plaatsen hebben 
geen tafel, geen altaar en brengen ook geen brandoffers. 
 
 

3)-Zeg me het volgende na. 

Wat is dit wat we hier zien: “Zeg me dit gebed na en u zult gered worden”? 
Hoe oprecht bent u? Zal God u geloven omdat u iemand anders zijn gebed nazegt? 
Doet u dat?                                                                                                                                                                                                                                                                                     
“Matth.6:7: En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; 

want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 

Waarom doet u niet uw eigen gebed gebaseerd op 1Kor.15:1-4: 
“1Kor.15:1: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig 

wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij 

tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook 

ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is 

begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 
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Vertel God in uw eigen woorden dat u het werk aan het kruis erkent, dat Jezus Christus voor 
uw zonden is gestorven, dat Hij in een graf werd gelegd en dat Hij op de derde dag weer is 
opgestaan. Is het niet veel beter dat UZELF tot God spreekt dan blindelings nazeggen wat 
iemand anders u heeft voorgezegd? 
 

 

4)-Bekeert u van uw zonden. 
Waar vindt u in de Bijbel: “Bekeert u van uw zonden?”. Nergens. 
Verwar bekering niet met belijdenis. 
In vele kerken is er de traditie van bekering van zonden. Dat is traditie. Gebaseerd op wat? 
Handelingen 2:38? Laat ons Hand.2:38 onderzoeken. 
“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 

Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes 

ontvangen. 

Bekeren waarvan? Dat staat er niet. Er staat bekeert u en wordt gedoopt tot vergeving der 
zonden. 

“TOT” vergeving der zonden is geen vergeving der zonden. Petrus spreekt vandaag de dag 
niet tot u. Petrus spreekt tot Israël, hij vertelt hun dat ze anders moeten gaan denken over 
Christus die ze gekruisigd hebben.  
Bekering is spijt betuigen. Als het u spijt dan kunt u uw manier van denken veranderen.  
 
 

5)-Vraag Jezus om in uw hart te komen. 
U kunt alles vragen wat u wil. Hij komt niet. Kijk wat Jeremia zegt: 
“Jer.17:9: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 

Het is erg eenvoudig. God kan u niet één van de zijnen maken, totdat u gelooft. God smeken 
om iets te doen werkt nimmer. 
 
 

6)- Het spreken in tongen. (talen). 
Deze hoorde ik in Pinkster gemeenten. Ze zijn op zoek naar bewijs van redding, een teken. 
“1Kor.1:21: Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de 

wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die 

geloven; 

“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 

“Waarom zegt Paulus dat de tongen zullen verdwijnen als het volmaakte is gekomen? 
Hetgeen volmaakt is, is een heenwijzing naar het compleet zijn van de schrift. En de schrift is 
nu compleet. 
“1Kor.13:8: De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan 

worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 

“1Kor.13:9: Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 

“1Kor.13:10: Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te 

niet gedaan worden. 

Hoe lang duurt het om een andere taal te leren? 

 

 

7)-Het goede tegenover het slechte. 
Als ik God ontmoet zullen mijn goede daden zwaarder wegen dan mijn slechte daden en zal 
God mij in de hemel binnenlaten. Dat zou u wel willen. Maar het is fout. God gaat niet een 
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weegschaal gebruiken om te meten wat u heeft gedaan, het goede aan de ene kant en het 
slechte aan de andere kant. De weegschaal van de justitie? Hoe zit het met geloven? 

 

 

8)-Goede werken. 
Dat is aardig. Als u veel goede werken doet is God verplicht u in de hemel binnen te laten. 
Stel u zich mijn boeddhistische vriend voor. Mijn vriend deed zeer veel goede werken. Hij 
stierf. Denkt u dat God hem heeft binnen gelaten in de hemel? Moet je niet een gelovige zijn 
om behouden te worden? 
 
 

9)-Naar de kerk gaan. 
Toen ik katholiek was moest ik naar de kerk. Iedere zondag. Niet gaan betekende een 
doodzonde. 
Toen ik baptist was en ik enige zondagen niet naar de kerk was geweest zeiden de mensen: 
“Vergeet de samenkomst niet”. 
Ik wist dat de mensen Hebreeën 10:25 onjuist toepasten: 
“Hebr.10:25: En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de 

gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag 

nadert”. 

En ik wist ook dat het missen van een zondag geen zonde was. Vandaag weet ik eveneens dat 
de brief aan de Hebreeën niet aan de gemeente, het lichaam van Christus, is geschreven. 
Daarom wordt het de brief aan de HEBREEËN genoemd en niet een brief aan de 
GEMEENTE. Paulus schreef NIET de brief aan de Hebreeën zoals sommigen beweren. Eén 
ding is duidelijk, het naar de kerk gaan heeft niets van doen met gered worden. 
 
 

10)-Lid worden van een kerk. 
Een plaatselijke kerk bezoeken zal niemand redden. Lid worden van een kerk zal ook 
niemand redden. De bijbel onderschrijft het lidmaatschap, zoals dat vandaag de dag 
gebruikelijk is, niet. Er is vandaag de dag slechts één GEMEENTE en dat is het “lichaam van 
Christus”, bestaande uit gelovigen. De Gemeente is een geestelijke organisatie en geen 
menselijke organisatie. 
 

 

11)-Ik ben een goed persoon. 
Ik ook, ik ben een goed mens. En dus? Laat ons zien wat God zegt. 
“Psalm 14:2: De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, 

of iemand verstandig ware, die God zocht. 

“Psalm 14:3: Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, 

die goed doet, ook niet een. 

“Markus 10:18: En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, 

namelijk God. 

Als mensen definiëren we “goed” als een relatieve uitdrukking. We vergelijken onszelf met 
anderen en andere mensen vergelijken zich weer met andere mensen. God is de standaard. 
Hoe vergelijkt u uzelf met God? Dat kunt u niet. 
Hoe wordt u goed IN DE OGEN VAN GOD? 

“Rom.3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, 

en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
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“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

“Rom.3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is; 

“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, 

tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren 

geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

“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. 

 

 

12)-Ik werd wakker en was gered. De manier van een Calvinist. 
“Ik werd wakker en was gered”. Dit hoorde ik in een chat room. Dat is Calvinisme. 
U staat niet op en bent gered. God deelt niet links en rechts redding uit. God red niet, naar zijn 
keuze, sommige mensen wel en anderen niet. God geeft een ieder van ons zijn eigen keuze. Er 
is slechts één weg om gered te worden: geloof. 
 
 

13)-Het zegenen van Israël. 
Het zegenen van Israël is gebaseerd op een aan Abraham gegeven belofte.  
“Gen.12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle 

geslachten des aardrijks gezegend worden”. 

Het is niet verwonderlijk dat er mensen zijn die de Joden en het volk Israël willen helpen. 
Opmerkingen: 
1)-Wij leven in de bedeling der genade Gods. 
2)-De genoemde belofte is buiten deze bedeling gemaakt. 
3)-Er is vandaag de dag geen Israël Gods. Was het in 1948 God of de Vereinigde Naties die 
een land deden ontstaan? 
4)-“1Kor.1:24: Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, 

de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 

´Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is 

geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus. 

 
 

14)-In God geloven. 
Er is een verschil tussen “in God geloven” en “God geloven”. 
“Jac.2:19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en 

zij sidderen. 

De vraag is: gelooft u wat God heeft gezegd? Gelooft u wat Christus voor u heeft gedaan? 
 
 

15)-De geboden houden. 
De grote 10 houden! 
Het eerste dat ik u wil zeggen is dat u de 10 geboden nimmer heeft en nimmer zult kunnen 
houden. Ik deed het niet. U deed het nimmer. Er is slechts één geweest die ze alle tien 
onderhield en dat was Jezus van Nazareth. 
Als u ze wel had onderhouden, maar u kunt het niet, dan had God u direct opgenomen in de 
hemel omdat u dat dan had verdiend. 
Paulus zegt ons dat, als we gered zijn, we niet langer onder de straf van de wet zijn. 
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“Ef.2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden 

in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou 

scheppen, vrede makende; 

“Ef.2:4: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons 

liefgehad heeft, 

“Ef.2:5: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; 

(uit genade zijt gij zalig geworden), 

 

 

16)-Stoppen met slechte gewoonten. Het beginnen met nieuwe gewoonten. 
Stop met slechte gewoonten. We hebben ze allemaal. Wij hebben allen ook nieuwe 
gewoonten. Stop daar niet mee. Wij kunnen allen stoppen met enige slechte gewoonten. 
Begin met nieuwe gewoonten. Wij moeten altijd blijven verbeteren. Het probleem is dit: 
“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

U kunt niet altijd volmaakt zijn maar God vereist wel volmaaktheid. U kunt alleen volmaakt 
zijn door Christus. Met andere woorden, u kunt het vlees niet hervormen. U moet volmaakt 
worden in uw geest. 
 

 

17)-Leven volgens de gouden regel. 
De gouden regel kan het best als volgt uitgelegd: 
“Behandel anderen alleen op zo’n manier zoals uzelf behandelt zou willen worden in exact 
dezelfde situatie”. 
Voortreffelijk! Wees nu eens eerlijk tegen uzelf. Heeft u ooit niet gehandeld volgens de 
gouden regel? Heel vaak? 
 
 

18)-Maak Jezus de Heer van uw leven. 
Het wordt ook genoemd: “Lordship salvation”. 
Hoe kan Hij de Heer van uw leven zijn? U kunt Hem de Heer van uw leven maken. 
Betekent dat dan dat Hij naar u kijkt en zegt: “U bent het kind (of vriend) van mijn leven”. 
Als u Hem Heer noemt, noemt u Hem dan Redder? Wordt gered en Hij zal uw Heer zijn. 
 
Toelichting: 
Lordship Salvation is een leer in de christelijke theologie die verdedigt dat goede werken een 
noodzakelijk gevolg zijn om voor God rechtvaardig verklaart te worden. Met andere woorden, 
Jezus kan niet iemand’s persoonlijke redder zijn ( dat is: de brenger van behoudenis) zonder 
gelijktijdig Heer te zijn van die persoon Zijn leven, welke getoond wordt door de geleidelijke 
reiniging van zonden en het beoefenen van goede werken (bijvoorbeeld de zorg voor 
weduwen en wezen, Jacobus 1:27). Deze leer wordt verdedigd in veel geloofsbelijdenissen 
van de Protestanten, maar is niet algemeen geaccepteerd. Verdedigers en tegenstanders van 
deze leer binnen het Protestantisme zijn het met elkaar eens dat alleen geloof, door genade, 
voldoende is om door God geaccepteerd te worden, maar ze verschillen of echte 
rechtvaardiging ooit gevolgd kan worden door een “werelds” leven van de gelovige of zelfs 
afvalligheid.   
Lordship Salvation komt voor in vele vormen. De meest opvallende vorm is de leer die 
behoudenis vereist door: geloof plus werken. Deze vorm is gebaseerd op passages in de 
Schrift als:  
“Markus 16:16: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”.  

En:  
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“Handel. 2:38: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt ........tot vergeving der zonden”.  

En: 
“Jacobus 2:20: geloof zonder werken is dood”. 

9)-Neem uw kruis op en volg Jezus. 
Bent u geschift? Wilt u sterven? Wil u de voetstappen volgen die naar het kruis leiden? 
Christus zei dat tegen de mensen van zijn tijd. Zij moesten dat doen. Dat is wat Petrus bedoelt 
als hij het heeft over het “volharden tot het einde”. 
De mensen die Jezus,  toen Hij op aarde was, wilden volgen moesten alles verkopen. Ook uw 
computer. 
“Lukas 18:22: Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop 

alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en 

kom herwaarts, volg Mij. 

Lees Lukas 10 toen Hij de zeventig uitzond.  
Breng in herinnering wat hij de zeventig en de apostelen heeft verteld.  
“En u wilt hetzelfde doen voor uw redding!”. 
 
 

20)-Wordt opnieuw geboren. 
Toen Christus in Johannes 3 sprak met Nicodemus zei hij: 
“Joh.3:3: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat 

iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 

Hij kan het koninkrijk van God niet zien. 
Hij zei eveneens: 
“Joh.3:7: Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 

Het U is Nicodemus en GIJLIEDEN is het volk Israël. 
Het koninkrijk van God is het aan het volk Israël beloofde land zoals in Handelingen 1. 
“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in 

dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 

Deze mensen vragen of Christus het koninkrijk gaat wederoprichten zoals het was ten dage 
van Koning David. 
Dat koninkrijk is voor Israël en is nimmer beloofd aan het lichaam van Christus. 
Het lichaam van Christus gaat naar de hemel. U zou kunnen zeggen: Ik wordt opnieuw 
geboren ten tijde van de opname als ik mijn nieuwe lichaam krijg”. 
 
 

21)-Ik ben als Katholiek geboren. 
Echt niet. U bent niet geboren als Katholiek of Baptist of wat dan ook. U bent als baby 
geboren en had geen idee van wie u was. En bovendien was u geen gelovige in iets. 
Gewoon een baby. Leren praten, leren lopen, enzovoort. 
U werd Katholiek of door keuze of u weet niet hoe dat is gegaan. Het was de religie van de 
familie. 
Het lid zijn van een aardse organisatie zal u niet redden. Religie voorziet niet in redding. 

 
 
EXTRA: WAT MOET IK DOEN OM BEHOUDEN TE WORDEN? 

 
“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit 

u, het is Gods gave; 

“Ef.2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
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Dit is het wat we moeten geloven: Het evangelie (goede nieuws) van uw redding. 

“1Kor.15:1: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 

“1Kor.15:2: Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik 

het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de 

Schriften; 

At is het. 
 
Ik geloof dat Christus is gestorven voor mijn zonden, dat Hij werd begraven en op de 

derde dag is opgestaan. 

Hier kunt u niets aan toevoegen. Als u dat wel doet dan doet u de genade van God te niet. 
“Gal.2:21: Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet 

is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven”. 

Hij deed alles, ik deed niets. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


