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Kun je je redding verliezen 

……volgens Openbaring 3:16? 

Door: Pastor Ricky Kurth  

"Leert Openbaring 3:16 je dat je je redding kunt verliezen?" 

De brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 zijn niet aan ons, als leden van het lichaam 

van Christus, geschreven, ze zijn geschreven aan de gemeenten in de toekomstige Verdrukking. 

Johannes begint het boek Openbaring door uit te leggen dat hij is hun: 

“……………….medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk,………………………”. (Op. 1:9). 

en ging vervolgens verder met het beschrijven van de verdrukking en het koninkrijk der hemelen op 

aarde in de volgende hoofdstukken. Dat wil zeggen, hij zag een visioen over de toekomst en was hun 

metgezel in die dingen in de virtuele realiteit, een soort manier die dergelijke profetische visioenen de 

profeten aanboden. 

 

Bij het beschrijven van de verdrukking zei de Heer: 

“Matth. 24:12-13: 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van 

velen verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.  

 

Ongerechtigheid zal overvloedig beginnen te worden wanneer het beest zijn merkteken opdringt, de 

gelovigen zullen dan, zonder dat merkteken, niet in staat zijn om voedsel of kleding te kopen, zie 

Openbaring 13:16-17:  

“ 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, 

een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of 

verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.   

 

Gelovigen in die tijd moeten andere gelovigen met deze dingen helpen om gered te worden, zie Matth. 

25:31-46 en Jakobus 2:14-17: 

“Matth. 25:31-46: 31  En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige 

engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken 

vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken 

scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 34 

Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns 

Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 35 Want Ik ben 

hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken 

gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; 

Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig 

gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling 

gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de 

gevangenis, en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg 
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Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 41 

Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het 

eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij 

hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was 

een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de 

gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, 

wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de 

gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: 

Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 46 En 

dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 

“Jac.2:14-17: 14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en 

hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken? 15 Indien er nu een broeder of zuster naakt 

zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; 16 En iemand van u tot hen zou zeggen: 

Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de 

nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? 17 Alzo ook het geloof, indien het de werken 

niet heeft, is bij zichzelven dood. 

……en zij moeten hen blijven helpen "tot het einde"……, zie Hebr. 6:10-12: 

“Hebr.6:10-12: 10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der 

liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. 11 Maar wij 

begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot 

het einde toe; 12 Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en 

lankmoedigheid de beloftenissen beërven.  

….van de verdrukking,  om gered te worden, zie Matth. 24:13-14: 

“13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal 

in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 

Als ze hun liefde voor hun broeders verkild zullen ze hen niet blijven helpen, en dit zal laten zien dat 

ze nooit "geloofden in de redding van de ziel", zie Hebr. 10:39: 

“Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot 

behouding der ziel. 

…..waardoor God gedwongen werd hen uit Zijn mond te spuwen, zie Openbaring 3:16: 

“Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 

In onze tijd zouden gelovigen anderen ook met deze dingen moeten helpen, maar onze 

redding hangt er niet van af! Zie Gal. 6:10: 

“ Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des 

geloofs. 

 

 

 


