Wanneer geloven in Jezus je niet kan redden
Door: Justin Johnson
"Ben je gered?"
"Ik geloof in Jezus."
Als u denkt dat dit is wat u redt, wordt u misschien bedrogen. U zegt, waarom zou iemand die in Jezus
gelooft niet gered worden?
Omdat je in Jezus kunt geloven en niet gered kunt worden.
Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof ook in Jezus en denk dat de redding van alle mensen alleen in hem
te vinden is. Toch lijken de grootste leugens op waarheid. De leugen in dit valse evangelie wordt
duidelijk als je bedenkt wat niet wordt uitgedrukt door deze teveel vereenvoudigde verklaring.
Moslims geloven bijvoorbeeld ook in Jezus: hij wordt beschouwd als een profeet in de religie van de
islam en de Koran. De hindoes geloven in Jezus: hij is een grote goeroe voor hen. Historici geloven in
Jezus: hij was een Jood uit de eerste eeuw die in Galilea woonde. Zelfs de duivels in de hel geloven in
Jezus en beven!
Zie je dat er tijden zijn dat alleen maar in Jezus geloven niet kan redden? Hier leest u hoe u weet
wanneer geloven in Jezus u niet kan redden.

--Als je niet weet wie Jezus is.
--Als je niet weet dat Jezus de Christus was:
Hij was de Zoon van God, dan kan hij je niet redden. Jezus zei:
“Joh. 8:24: Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik
Die ben, gij zult in uw zonden sterven.
Dit betekent dat Jezus Christus God gemanifesteerd in het vlees was (1 Tim 3:16; Kol 2:9). Als hij dat
niet is, kan hij uw Verlosser niet zijn (Titus 2:13). God is de enige Verlosser (Jes. 43:11). Als Jezus
lichamelijk niet de volheid van de Godheid is, dan is hij een bedrieger, een leugenaar of erger.

-- Als je niet weet wat Jezus deed.
Waarom moest Jezus sterven? Als je het niet weet, laat me dan eerlijk zijn: je bent niet gered, maar je
kunt het zijn.
Misschien is hij helemaal niet gekruisigd zoals de Koran ten onrechte leert? Misschien stierf hij op
natuurlijke wijze, of stierf hij zonder bloedstorting zoals sommige valse Bijbels leren. Als hij niet stierf,
zijn bloed niet vergoot, niet vervloekt aan een kruis, dan kunnen uw zonden niet worden vergeven (Ef
1:7; Heb 9:22).
Zonder het kruis heeft God geen middelen om iemand te redden.
Is Hij niet opgestaan uit de dood? Dan heb je geen bewijs dat Jezus de Christus was, geen hoop op
heerlijkheid, geen troost in de dood, geen redding van zonden en geen verwachting van eeuwig leven
(Rom 4:25; Matth.t 12:40; 1 Thess. 4:14).
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“1 Kor. 15:17: En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

-- Wanneer Jezus het werk niet afmaakte.
Jakobus, de apostel van de twaalf stammen, schrijft dat geloof zonder werken dood is. Alleen het
geloof in Jezus rechtvaardigt niet tot redding. Immers, zelfs de duivelelen geloven en weten wie Jezus
is:
“Jac. 2:19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
“Lukas 4:41: En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone
Gods! En hen bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.
Jakobus onderwees rechtvaardiging aan de twaalf stammen van Israël onder hun wetsverbond. Dit is
niet geschreven met de kennis van de verborgenheid van Christus, het evangelie van Gods genade.
Het evangelie van genade is dat Christus al het werk heeft gedaan dat nodig is voor uw redding (Rom
4:5; Titus 3:5). Dit wordt genade genoemd en wordt gratis aangeboden (Rom. 3:24).
Er hoeft verder niets te gebeuren (Kol 2:10). Hoe kan dit? Christus deed het allemaal. Je enige reactie
is geloof.
De enige manier om gered te worden is “uit genade en door het geloof” (Ef. 2:8-9), en dit is alleen
mogelijk als het werk dat nodig is om u te redden werd voltooid door Christus, het object van uw
geloof.
Als je denkt dat je enig werk moet bijdragen om de deal met God te sluiten, dan is geloven in Christus
niet genoeg om je te redden. Je vertrouwt niet op zijn volbrachte werk namens jou (d.w.z. zijn genade
voor jou).

--Hoe geloven in Jezus je kan redden
De Heer Jezus Christus openbaarde het evangelie, dat een mens vandaag de dag redt, aan de apostel
Paulus. Dit evangelie van genade stelt Christus in staat om te redden door louter in het evangelie van
Christus te geloven (Ef 1:13)
“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid
gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest
der belofte;
“Rom. 3:25-26: 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; 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.
Voor die tijd was de gerechtigheid van God om te redden “door geloof alleen” niet bekend, en dus zou
het geloof op zichzelf de gerechtigheid van God om te redden in twijfel trekken (Jakobus 2:20).
Christus moest zichzelf bekend maken aan Israël opdat de mensen zouden geloven wie hij was, hij
moest sterven en opstaan opdat de mensen zouden weten wat hij deed, en de verborgenheid van het
evangelie moest geopenbaard worden voordat het geloof op zichzelf kon staan zonder werken, wet,
of Israël (d.w.z. pure genade).
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Er was een tijd dat geloof in Jezus ofwel onmogelijk of onvoldoende was, maar nu, volgens de
openbaring van de verborgenheid, is geloof in Christus wat ons redt bij het horen van het evangelie
van de genade van God.
Jezus was God in het vlees die stierf voor uw zonden, opstond uit de dood en het evangelie van zijn
volbrachte werk openbaarde door alles te doen wat nodig was voor uw redding. Vertrouw op hem dat
je gered zal worden volgens het evangelie van genade.
Als je niet weet wie Jezus is, wat hij deed, of zijn volbrachte werk niet vertrouwt, dan kan geloven in
Jezus je niet redden.
Ben je gered?
"Ik geloof in Jezus"
En dan: Wat geloof je over hem? Hoe redt hij je? Hoe weet je dat?
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