
 
 
 
                                            Hebreeën 3:12  

 

het woord van de week 
 

 

Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, 
door af te vallen van de levende God…  

 
Hoe haaks staat dit tekstwoord op de woorden van Jezus: Mijn schapen horen 
naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn 
hand roven (Joh. 10:27 en 28). Suggereren deze woorden van Jezus niet 
nadrukkelijk dat het onmogelijk is dat iemand die zich door genade het 
eigendom  weet van Jezus Christus, een kind van God is, niet meer verloren 
kan gaan? Eens behouden altijd behouden? Niemand kan een kind van God 
immers uit zijn hand roven, dat zegt Jezus toch zelf. Zo iemand kan niet meer 
verloren gaan. 
 
Het is absoluut waar dat niemand degene die God toebehoort uit zijn hand kan 
roven en dat degene die in zijn hand zijn voorzeker niet verloren gaan. Toch is 
het zaaks goed acht te geven op wat Jezus voorafgaand aan die woorden zegt: 
Mijn schapen horen naar mijn stem… en zij volgen Mij.  
Leg dit nu eens naast de tekst en het verschil wordt duidelijk. Horen naar de 
stem van Jezus en Hem volgen, geven blijk van een toegewijd, gelovig hart dat 
vasthoudt aan de levende God, terwijl de tekst van deze week voor het 
tegendeel waarschuwt! Niemand kan degene die God toebehoort uit Diens 
hand roven, maar er bestaat wel degelijk de mogelijkheid om zelf uit Gods hand 
weg te lopen! Dat is wat ondermeer de tekst van deze week laat zien. Een boos, 
ongelovig hart en het afvallen gaan uit van een eigen keuze. Het is daarom  on-
Bijbelse het ‘eens behouden, altijd behouden’ te verkondigen. Wanneer dat zo 
zou zijn, dan is niet alleen de tekst van deze week een loze tekst, maar moeten 
er ook vraagtekens gezet worden achter wat Jezus in Johannes 15:6 zegt: Wie 
in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt 
ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Wat in dit woord opvalt is het 
definitieve: ‘is verdord, worden verbrand’. Hoe komen deze woorden overeen 
met wat er in Hebreeën 6:4-6 staat: Want het is onmogelijk, degenen, die eens 
verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen 
hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der 
toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw 
tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw 
kruisigen en tot een bespotting maken.  
 
Zeker de laatste woorden geven te denken! 
Het is nota bene niemand minder dan Paulus, die de noodzaak van het in de 
wijnstok, - het in Hem blijven - besefte als hij schrijft: … ik tuchtig mijn lichaam 
en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf 
afgewezen te worden (1 Cor. 9:27). Spreekt hij niet over Demas die hem uit 
liefde voor de tegenwoordige wereld heeft verlaten (2 Tim. 4:10)? Raken we 
hier niet het grote probleem binnen de christelijke gemeenschap van vandaag? 
Selwyn Hughes zegt dat hij er van overtuigd is, dat er binnen de christelijke 
gemeenschap tallozen te vangen zijn onder de noemer afval zoals in de tekst 
bedoelt. Daarom: heden indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet… 
Beproef jezelf of je wel IN Christus bent…(2 Cor. 13:5). Kies dan heden wie gij 
dienen wilt. 


