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=========================== 
 
BENT U BEHOUDEN? 
 
Het is verbazend hoeveel mensen 
schrikken bij deze simpele vraag. Ze 
vinden het niet erg om over de kerk, 
godsdienst of Christendom te 
praten, maar het woord “behouden” 
maakt hen ongemakkelijk. Ze 
houden gewoon niet van het woord 
“behouden” – waarschijnlijk 
vanwege haar implicaties. Maar 
waarom zou iemand bezwaar 
maken tegen het gebruik van dit 
woord?  
 
De Here Jezus gebruikte het: 
- “... maar Ik zeg dit, opdat u BEHOUDEN 
wordt.” (Johannes 5:34); 
- “Want God heeft zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 
oordelen, maar opdat de wereld door Hem 
BEHOUDEN zou worden.” (Johannes 
3:17); 
- “... want ik ben niet gekomen om de 
wereld te oordelen, maar om de wereld te 
BEHOUDEN.” (Johannes 12:47). 
 
 

De apostel Peter gebruikte het: 
- “En met vele andere woorden betuigde 
en vermaande hij hen en zei: Laat u 
BEHOUDEN van dit verkeerde geslacht.” 
(Handelingen 2:40); 
- “En in niemand anders is de 
BEHOUDENIS; want er is ook onder de 
hemel geen andere naam onder mensen 
gegeven waardoor wij BEHOUDEN 
moeten worden.” (Handelingen 4:12); 
- “En als de rechtvaardige met moeite 
BEHOUDEN wordt, waar zal de 
goddeloze en zondaar verschijnen?” 
 (1 Petrus 4:18). 
 
De apostel Paulus gebruikte het: 
- “die [God] wil dat alle mensen 
BEHOUDEN worden en tot kennis van 
[de] waarheid komen.” (1 Timotheüs 2:4); 
- “Want het woord van het kruis is voor 
hen die verloren gaan, dwaasheid, maar 
voor ons die BEHOUDEN zijn, is het 
kracht van God.” (1 Korinthiërs 1:18); 
- “... Geloof in de Heer Jezus Christus en 
u zult BEHOUDEN worden ...” 
(Handelingen 16:31); 
- “Want uit genade bent u BEHOUDEN, 
door [het] geloof; en dat niet uit u, het is 
de gave van God; niet op grond van 
werken, opdat niemand roemt.” (Efeziërs 
2:8,9) 
 
Let op wat de apostel zegt over degenen 
die Gods plan van behoudenis hebben 
aanvaard: “die [God] ons heeft 
BEHOUDEN en geroepen met een 
heilige roeping, niet naar onze werken, 
maar naar zijn eigen voornemen en [de] 
genade die ons gegeven is in Christus 
Jezus vóór [de] tijden van de eeuwen,” 
(2 Timotheüs 1:9). 
  
Let ook op wat er zal gebeuren met deze 
Christus-afwijzende wereld aan het einde 
van deze bedeling der Genade:  
“... omdat zij de liefde tot de waarheid 
niet hebben aangenomen om 
BEHOUDEN te worden. En daarom 
zendt God hun een werking van [de] 
dwaling om de leugen te geloven, 
opdat allen geoordeeld worden die de 
waarheid niet hebben geloofd, maar 
een welgevallen hebben gehad in de 



ongerechtigheid.” (2 Thessalonicensen 
2:10-12). 
  
Het is een triest feit dat velen Gods zoon 
hebben afgewezen en Zijn liefde en 
genade zo lang hebben veracht dat Hij 
uiteindelijk alle weerhoudende invloeden 
zal wegnemen en hen zal overgeven aan 
de aanbidding van Antichristus, de 
komende „zondeman‟. Dan zal komen wat 
de Bijbel de “grote verdrukking” (Mattheüs 
24:21) noemt, de grootste tijd van 
internationale ellende welke de wereld ooit 
heeft gekend. En dit zal slechts het begin 
zijn van Gods oordeel aangaande zonde.  
 
U dient behouden te worden! 
Het is meer dan tweeduizend jaar geleden 
dat de Heer Jezus Christus naar de aarde 
kwam, en met Hem het goede nieuws 
over het lang beloofde Koninkrijk. Maar 
zowel de Koning als het Koninkrijk werden 
afgewezen en Psalm 2 beschrijft het 
resultaat op een levende wijze.  
  
God lacht om de nutteloze pogingen van 
de mens om vrede te stichten in een 
wereld zonder Zijn Gezalfde, de 
Vredevorst. Weten zij niet dat de zonde in 
de wereld is gekomen en door de zonde 
de dood, en zo de dood tot alle mensen is 
doorgegaan, doordat allen gezondigd 
hebben (Romeinen 5:12)? Hopen zij op de 
een of andere manier het kwaad in de 
menselijke natuur uit te roeien en 
rechtvaardigheid en vrede te brengen aan 
deze oorlogszuchtige wereld? Sommigen 
lijken zich voor dit waanidee in te 
spannen. Anderen hebben hierover geen 
illusies, maar sluiten dwazelijk hun ogen 
voor hun eigen persoonlijke toekomst en 
proberen te vergeten dat individueel een 
“ieder van ons zal voor zichzelf aan God 
rekenschap geven” (Romeinen 14:12). 
 
Wat schitterend is het om te weten dat 
God heeft gezorgd voor een manier tot 
behoudenis voor ons allen middels de 
dood van Zijn Zoon – dat “Christus voor 
onze zonden is gestorven” (1 Korinthiërs 
15:3). En dat allen die in Hem geloven 
BEHOUDEN zijn en BEHOUDEN worden 
van de komende wraak!  

Wilt u Gods Woord aannemen en geloven 
dat Hij u behoudenis wil geven omdat 
Christus reeds voor uw zonden heeft 
betaald aan het kruis van Golgotha?  
Wilt u zich afwenden van uw godsdienst, 
uw werken, uw karakter en simpelweg 
maar oprecht vertrouwen in Christus? 
Gedenk dat het niet nodig is om u ergens 
bij aan te sluiten of om iets te betalen of 
om iets te doen. Vertrouw gewoon in 
Christus om BEHOUDEN te worden van 
de komende wraak. Wilt u dat NU doen? 
 
(Bron: 'God‟s Plan of Salvation Made 
Plain‟ door Cornelius R. Stam)  
 


