Les 43.
Volle verzekerheid.
“Volle verzekerheid” is een Bijbelse uitdrukking die drie maal in de Bijbel voor komt:
1e. Hebr. 10: 22;

“laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid
des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef
van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water”.

2e. Kol. 2:2 (St. V)

“Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn
in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des
verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van
Christus”.

Kol. 2:2 (NBG ‘51)

“opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle
rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen
kennen, Christus”

3e. Hebr. 6:11 (St. V) “Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid
bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe”.
Hebr. 6:11(NBG ‘51)“Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen
tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe”.
De NBG (1951) geeft in deze een vertekend beeld, in Hebreeën 6:11 verwijst ze naar
zelfwerkzaamheid.
De zekerheid van de gelovige berust op:
1e. De volmaaktheid, volledigheid der verzoening.
Joh. 19:30

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht!
En Hij boog het hoofd en gaf de geest”.

Joh. 17:4

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij
Mij te doen gegeven hebt”.

Hebr. 1:3

“Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die
alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging
der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand
van de majesteit in den hoge”.

1 Petrus 2:24

“die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat
wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en
door zijn striemen zijt gij genezen”.

2e. De Beloften.
Joh. 10:28

“en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan
in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven”.

Joh. 3:16.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven hebbe”.

2 Tim. 1:12

“Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet,
want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan
overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te
bewaren tot die dag”.

Fil. 1:6

“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed
werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van
Christus Jezus”.

3e. Het Hogepriesterlijke werk van Jezus Christus.
Joh. 17:11

“Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure
is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke”.

Hebr. 7:25

“Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”.

Hebr. 2:18

“Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die
verzocht worden, te hulp komen”.

1 Joh. 2:1

“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als
iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus
Christus, de rechtvaardige”.

4e. Gods’ natuur ontvangen door wedergeboorte.
Joh 1:12-13

“ Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans,
doch uit God geboren zijn”.

2 Petrus 1:4

“door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat
gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen
aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst”.

1 Petrus 1:23

“als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk
zaad, door het levende en blijvende woord van God”.

Kol. 3:4

“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid”.

Galaten 2:20

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn
ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en
Zich voor mij heeft overgegeven”.

Joh. 14:9

“Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons
de Vader?”

