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afbakening van de vraag:

▪ we gaan het niet hebben over 'hel en 
verdoemenis';

▪ God is de Redder van alle mensen...
• oordeel en gericht hebben altijd een 

'totdat'...;
• "een ogenblik duurt zijn toorn, een 

levenlang zijn goedertierenheid" (Ps.30:6)



preciese definitie van de vraag:

1. kunnen ware gelovigen, nadat ze Jezus als 
Heer hebben beleden, nog 'afvallen' van het 
geloof? 
• 'afvallen', lett. afstaan = afstand nemen 

(Gr. apostasia) 



preciese definitie van de vraag:

1. kunnen ware gelovigen, nadat ze Jezus als 
Heer hebben beleden, nog 'afvallen' van het 
geloof? 
• 'afvallen', lett. afstaan = afstand nemen 

(Gr. apostasia) 
2. kunnen gelovigen hun 'erfenis' verliezen? 

• 'erfenis', lett. lotdeel





1Korinthe 6

9 Of weten jullie niet
dat onrechtvaardigen 
Gods Koninkrijk 
niet als lotdeel zullen ontvangen?... 

Paulus veronderstelt zijn onderwijs 
op dit punt als welbekend >



Efeze 5:5
Want hiermee 
zijn jullie bekend en jullie weten 
dat geen hoereerder of onreine 
of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar 
lotbezit heeft
in het Koninkrijk van Christus en van God. 
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zijn jullie bekend en jullie weten 
dat geen hoereerder of onreine 
of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar 
lotbezit heeft 
in het Koninkrijk van Christus en van God.

Galaten 5:21
... waarvan ik aan jullie voorzeg 
(zoals ik het ook al eerder zei),
dat wie zulke dingen verrichten, 
het koninkrijk van God 
niet als lotbezit zullen ontvangen.



1Korinthe 6

9 Of weten jullie niet 
dat onrechtvaardigen
Gods Koninkrijk 
niet als lotdeel zullen ontvangen?... 

God rekent geloof tot rechtvaardigheid
Gen.15:6; Rom.4:3, etc.
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9 Of weten jullie niet 
dat onrechtvaardigen 
Gods Koninkrijk
niet als lotdeel zullen ontvangen?... 

= de toekomstige regering 
van Christus en de zijnen 
in de toekomende aeonen 



1Korinthe 6

9 Of weten jullie niet 
dat onrechtvaardigen 
Gods Koninkrijk 
niet als lotdeel zullen ontvangen?... 

= geen deel hebben in Gods Koninkrijk > 



Christus heerst met de zijnen
in de toekomende aeonen

de komende 
aeon:

de 1000 jr

de aeon der aeonen
Openbaring 21/22
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GOD alles 
in allen!

Christus' 
heerschappij 
ten einde

de dood 
teniet gedaan!



Christus heerst met de zijnen
in de toekomende aeonen

de komende 
aeon:

de 1000 jr

de aeon der aeonen
Openbaring 21/22

2e dood

geen lotbezit voor onrechtvaardigen 
(=ongelovigen) in Gods Koninkrijk 

GOD alles 
in allen!

Christus' 
heerschappij 
ten einde

de dood 
teniet gedaan!
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1Korinthe 6

11 En sommigen van jullie waren dat, 
maar jullie worden schoongewassen, 
jullie worden geheiligd, 
jullie werden gerechtvaardigd 
in de naam van de Heer Jezus Christus 
en in de geest van onze God. 

m.a.w. er is hoop voor zulke 'bedrijvers'!
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en in de geest van onze God.

apart gezet
tijdloos feit

passief! = Gods werk!
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1Korinthe 6

11 En sommigen van jullie waren dat,
maar jullie worden schoongewassen, 
jullie worden geheiligd, 
jullie werden gerechtvaardigd
in de naam van de Heer Jezus Christus
en in de geest van onze God. 

als GOD rechtvaardigt...
reinigt en heiligt Hij ook!





Efeze 1 

13 In hem (=Christus) zijn ook jullie, 
toen jullie het woord van de waarheid hoorden 
(het goede bericht van jullie redding), 
in hem werden ook jullie 
toen jullie geloofden, 
verzegeld met de heilige geest van de belofte,
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Efeze 1 

13 In hem zijn ook jullie, 
toen jullie het woord van de waarheid hoorden 
(het goede bericht van jullie redding), 
in hem werden ook jullie 
toen jullie geloofden,
verzegeld met de heilige geest van de belofte,



Efeze 1 

14 die is een onderpand is 
van ons lotbezit... 
tot vrijkoping van het verworvene, 
tot lof van zijn heerlijkheid.

m.a.w. wie verzegeld is met GODS geest, 
ontvangt gegarandeerd het lotbezit





Romeinen 8 

29 Want die Hij tevoren kende, 
die bestemde Hij ook tevoren
tot gelijkvormigen van het beeld van zijn Zoon, 
opdat hij zou zijn, 
eerstgeborene onder vele broeders. 

zoals een koning ministers
uitkiest en voorbestemt...
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29 Want die Hij tevoren kende, 
die bestemde Hij ook tevoren 
tot gelijkvormigen van het beeld van zijn Zoon, 
opdat hij zou zijn, 
eerstgeborene onder vele broeders.

de hele schepping ziet uit naar de 
onthulling van de zonen Gods (8:19)

zonen = mede-erfgenamen (8:17)
(lett. mede-lotdeelbezitters)



Romeinen 8 

29 Want die Hij tevoren kende, 
die bestemde Hij ook tevoren 
tot gelijkvormigen van het beeld van zijn Zoon,
opdat hij zou zijn, 
eerstgeborene onder vele broeders. 

broeders = mede-erfgenamen!   
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en degenen die Hij roept, 
dezen rechtvaardigt Hij ook; 
degenen nu die Hij rechtvaardigt, 
dezen verheerlijkt Hij ook. 
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Romeinen 8 

30 degenen nu, die Hij tevoren bestemt, 
dezen roept Hij ook; 
en degenen die Hij roept, 
dezen rechtvaardigt Hij ook;
degenen nu die Hij rechtvaardigt, 
dezen verheerlijkt Hij ook. 

tijdloos feit
nl. in de toekomst (5:2; 8:17,18,21)


