
Eeuwige zekerheid

Zekerheid hebben in je leven? Dat wil toch iedereen!? In een wereld vol onzekerheden,
waarin alles voortdurend in beweging is en zaken niet of nauwelijks vaststaan, zoekt de mens
naar vastigheid. Een pessimist zei ooit: “Eén ding is zeker: In deze wereld is niets zeker”. Een
cynicus sprak eens: “Eén ding staat vast: Ieder mens gaat een keer dood”. Dat is geen
opwekkende boodschap, maar toch is het niet onjuist.

Wij als gelovigen daarentegen, kennen een blijde boodschap! Wij hebben nu reeds eeuwige
zekerheid, die wij baseren op de beloften, die de eeuwig levende God (Dan. 4:34) in Zijn
heilige Woord gedaan heeft.

Joh. 3:36 zegt: “Die in de Zoon gelooft, die hééft het eeuwige leven; …”. Onze Heiland
vermeldt: “Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die hééft het
eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis (de veroordeling), maar is uit de dood
overgegaan in het leven” (Joh. 5:24).

Zoals Abraham ten volle verzekerd was van de belofte Gods (Rom. 4:20,21), zo geloven wij,
dat al Gods beloften in Hem ja en amen zijn (2 Kor.1:20). Eeuwig leven betekent voor ons:
altoosdurend, oneindig leven.

Gods Woord is volkomen betrouwbaar. De apostel Petrus schrijft in 2 Petr. 1:19: “Wij hebben
het profetische Woord, dat zeer vast is, …”. Ons geloof in Gods eeuwigblijvende Woord (1
Petr. 1:23-25) is alleszins de moeite waard, want “het geloof is de vaste grond van de dingen,
die men hoopt en het bewijs der zaken, die men (nog) niet ziet” (Hebr. 11:1). Wij hébben
volle verzekerdheid des geloofs (Hebr. 10:22) en volle verzekerdheid der hoop (Hebr. 6:11).
Vanuit een positie van volle verzekerdheid des verstands (Kol. 2:1) kunnen wij dagelijks
wandelen met onze God, in de wetenschap, dat Hij, naar Zijn belofte, met ons is (Matth.
28:20). Als we de Schrift er verder op nazoeken, wordt deze zekerheid nadrukkelijk
bevestigd: Gods Zoon is voor allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige
zaligheid geworden (Hebr. 5:9; vgl. Rom. 1:16).

Jezus Christus is eenmaal ingegaan in het hemelse heiligdom en heeft een eeuwige verlossing
teweeggebracht (Hebr. 9:12). Die verlossing houdt tevens de vergeving der zonden in (Ef.
1:7). Onze God en Vader heeft ons liefgehad en gegeven een eeuwige vertroosting en goede
hoop in genade (2 Thess. 2:16; Hebr. 6:18,19).

In de toekomst wacht ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid (2 Kor.
4:17). Jezus Christus, de Middelaar van het nieuwe verbond, heeft aan degenen, die geroepen
zijn (d.w.z. de gelovigen 1 Kor. 1:21,24) de belofte van een eeuwige erve gegeven. De
Heilige Geest, waarmee wij verzegeld zijn, is het onderpand van die hemelse erfenis; tot de
verkregen verlossing van ons lichaam (Ef. 1:14; Rom. 8:23; 1 Petr. 1:4).

Paulus spreekt van zaligheid met eeuwige heerlijkheid, die de uitverkorenen (gelovigen)
zullen verkrijgen (2 Tim. 2:10). Ook Petrus schrijft over de God aller genade, Die ons
geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds
zullen geleden hebben (1 Petr. 5:10). Wij hebben de toegang tot het eeuwige koninkrijk van
onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus (2 Petr. 1:11). Aan Zijn koninkrijk zal geen einde
komen (Luk. 1:33).



Zij, die onze eeuwige zekerheid willen ondermijnen, voeren soms aan, dat het begrip
“eeuwig” niet altijd “altoosdurend” of “oneindig” betekent. In bepaalde teksten is dat inder-
daad zo. Dan wordt “eeuwig(heid)” niet gebruikt als een tijdsaanduiding, maar heeft het de
strekking van “allesomvattend”, “volledig”, “algeheel”, “volkomen” (zie bijv. Ex. 12:14,17;
Ps. 119:112; Jona 2:6; Ezech. 46:14).

Dit betekent echter nog niet, dat het eeuwige leven, wat wij in Christus bezitten, eindig zou
zijn, of dat een kind van God het eeuwige leven zou kunnen verliezen door ontrouw te zijn.
Paulus schrijft: “Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch … ons (kinderen Gods)
zal kunnen scheiden van de liefde Gods” (Rom. 8:16,38,39). Zelfs indien wij ontrouw zouden
zijn, dan blijft God getrouw aan Zijn beloften, want Hij kan Zichzelf niet verloochenen (2
Tim. 2:13). Onze Heer (de Goede Herder) leert: “Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven; en
zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (Joh.
10:27,28).

Wedergeboorte en eeuwig leven zijn het resultaat van de opstanding van Jezus Christus uit de
doden (1 Petr. 1:3). Hij zegt: “Ik ben dood geweest en Ik ben levend in alle eeuwigheid”
(Opb. 1:18). Zijn overwinning op de dood staat garant voor het eeuwige leven, dat wij door
geloof in Hem bezitten. Wij zijn reeds een nieuwe schepping in Christus (2 Kor. 5:17). We
gaan daarom staan op de beloften van het gezaghebbende Woord van de Eeuwige God (Jes.
40:28), Die ons zulke rijke zegeningen en beloften gegeven heeft.

Daarom past het ons om Hem in nederigheid te dienen, Hem alle eer te geven (Judas :24,25)
en uit volle borst te zingen:

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn.
Wedergeboren door Jezus' bloed.

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in Mijne Heiland, Jezus is mijn!


