Schriftlezing: Lukas 22:31-34,54-62, Joh. 21:15-19
Tekst: Lukas. 22:32a Thema: DL.V.6-10 Volharden,
dankzij God. Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 17:4, Ps.
111:3 en 5, Ps. 56:4 en 5, Ps. 48:6
Hoofdpunten van de preek
Hoe hou je vol tot het einde? God houdt het vol.
1 God is onberouwelijk [Art. 5.6]
Wij kunnen zoals Petrus Jezus wel verloochenen,
maar Hij kan en zal dat nooit doen met de Zijnen.
De Heere trekt Zijn Geest nooit helemaal terug, al
val je zo diep als David en voel je je een stuurloos
schip. De Geest is Gods garantie (Ef. 1:13-14).
Dankzij de Geest maakt deze zekerheid ons niet
zorgeloos, maar kinderlijk afhankelijk en vol van
berouw als we zondigen.

De Heere laat geen zondaar in de zonde. David,
Petrus enz. worden allemaal tot hernieuwde bekering
gebracht. Christus’ verlossend bloed is kostbaar.
3 God verandert niet [Art. 5.8]
Vernieuwing is geen verdienste. Wij vallen eindeloos
in herhaling. Gód verandert niet, daarom komen de
Zijnen niet om (Mal. 3:6).
God blijft barmhartig en genadig. De zonde verwoest
veel, maar nooit Gods karakter. Hij reageert niet op,
maar regeert over de zonde.
Wat God wil, dat gebeurt. Beloofd is beloofd. Wie Hij
roept, verlost Hij. Wie door Christus vergeving ontvangt,
blijft vergeven. Wie door de Geest is verzegelt, blijft dat.
4 God verzekert [Art. 5.9-10]
Het werk van God is even zeker als God. Zekerheid
is onlosmakelijk verbonden aan het geloof.

2 God bewaart [Art. 5.7]
Goddank: onze verlossing is volledig Gods werk. Het
hangt niet van ons, maar van God af. Geen gelovige
zal alsnog door eigen schuld verloren gaan.

Het is een basis, geen optie of extra voor de ‘meer
doorgeleide’ gelovigen. Wat God betreft zullen we
zeker zijn van onze zaligheid.

Het goede werk dat God in ons begonnen is zal Hij
voltooien. Dit werk wordt vergeleken met onvergankelijk
zaad – dat overleeft elke bosbrand aan zonde.

De zekerheid ligt in Gods belofte en niet in onze
geloofservaringen of andere bijzonderheden. De Geest
neemt ons getuigenis over bij de Vader (Rom. 8:16).
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