
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Beproeving – volharding - heerlijkheid  
Schets 2 - Volharding  
 

A) Doel 
 
1.  Betekenis benoemen 
Weten dat volharding noodzakelijk is na het ontvangen van genade. Volharding is ook genade. 
2.  Actualiteit aangeven 
Volharding is niet alleen nodig tijdens ernstige vervolgingen, maar ook in de wereld waarin wij 
leven. Er komen in deze tijd veel verzoekingen en verleidingen op ons af. Dit vraagt om volharding 
in het geloof (Ef. 6:13). 
3.  Christus centraal stellen – persoonlijke spits 
Christus heeft volhard in het lijden, zodat de verlossing volkomen is. De wet is volmaakt vervuld. 
Door de volharding van Christus is er ook volharding mogelijk voor de Zijnen. De HEERE houdt ze 
Zelf vast (Joh. 10:27-29; 17:19,24).   
 
 
B) Achtergrondinformatie 
 
J.C. Ryle schrijft over de volharding het volgende: “Als ik spreek van de leer der volharding, bedoel ik 
dit: ik zeg dat de Bijbel ons leert dat ware gelovigen zullen volharden tot het einde van hun leven. Zij 
zullen nooit verloren gaan. Zij zullen niet omkomen. Zij zullen nooit uitgeworpen worden. Eens in 
Christus is altijd in Christus. Als ze eens tot kinderen van God zijn aangenomen door genade, zullen 
ze nooit ophouden Zijn kinderen te zijn en kinderen van de duivel worden. Als ze eens gezalfd zijn 
met de genade van de Geest zal die genade nooit meer van hen weggenomen worden. Als ze eens 
vergeving hebben ontvangen, worden ze nooit meer beroofd van die vergeving. Als ze eenmaal door 
het levende geloof met Christus verenigd zijn, zal die eenheid nooit meer verbroken worden. 
Kortom, elke man of vrouw of elk kind op de aarde die de genade van de vergeving heeft ontvangen, 
zal vroeg of laat de eeuwige heerlijkheid verkrijgen. Iedere ziel die gewassen en gereinigd is in het 
bloed van Christus zal uiteindelijk veilig aan de rechterhand van Christus gevonden worden in de 
dag van het gericht.” 
 
Het moet duidelijk zijn/worden dat de genade van de volharding niet is voor de onbekeerden. Het 
is een bijzonder voorrecht van ware christenen. Zowel voor zuigelingen in de genade als voor de 
steunpilaren in de kerk. Het kleinste geloof zal net zo zeker onuitblusbaar zijn als het helderste 
licht.  
 
Matthew Henry plaatst bij Joh. 10:27-29 de volgende opmerkingen: Eeuwig leven wordt gegeven 
uit vrije genade van Jezus Christus. Er staat niet: ‘Ik wíl het geven’, maar: ‘Ik gééf het’. Jezus geeft 
zekerheid. Hij staat in voor hun veiligheid en bewaring voor deze zaligheid. Herders met kudden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verliezen vaak enkele schapen, maar Christus heeft beloofd dat geen van Zijn schapen verloren zal 
gaan. De herder is zo zorgvol voor hun welzijn dat Hij ze niet alleen in Zijn schaapskooi heeft, maar 
ook in Zijn hand. Ze zijn onder Zijn bijzondere bescherming geplaatst. Vervolgens wijst Jezus op de 
brutaliteit van de vijanden, omdat zij toch proberen om Zijn kinderen uit Zijn hand te rukken. Maar 
dat zal ze nooit lukken. Want: Mijn Vader is meerder dan allen. Hij bewaakt Zijn kudde dag en 
nacht.  
 
De Dordtse Leerregels gaan in het vijfde hoofdstuk in op de leer van de volharding. De 
remonstranten beweerden dat de gereformeerde leer van de volharding leidt tot een zorgeloos 
leven. De mens komt er dan toch wel, wat hij ook doet. Daarmee ontkenden zij de volharding der 
heiligen. Natuurlijk kan het goed dat er misbruik gemaakt wordt van deze leer. Maar dat ligt niet 
aan de leer, maar aan de mens. Ds. C. Sonnevelt schrijft hierover: “De schuld ligt niet bij deze 
waarheid. Zij maakt niet onverschillig of hoogmoedig. Integendeel! Ze is juist een wortel van 
nederigheid, kinderlijke vreze en ware godzaligheid’ (par. 12). Ze maakt lijdzaam in de strijd en 
standvastig onder het kruis. Ze deed Gods kinderen zingend de brandstapel opgaan. Ze drijft aan tot 
vurige gebeden, tot een heilige wandel en tot een vaste blijdschap in de Heere. Nee, deze waarheid 
maakt niet zorgeloos. Ze is juist een prikkel tot echte dankbaarheid en goede werken. Gods Woord 
getuigt het, en de ervaring van Gods kinderen bevestigt het. Genade maakt klein en afhankelijk. 
Genade doet roemen in de Heere.” 
 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw Woord verhogen! 

 
Suggesties voor verdieping 
Bijbel/geloofsbelijdenis 
Dordtse Leerregels hoofdstuk V 
Zie de voetnoten in de schets 
 
Literatuur 
A. van der Zwan - Volhardend vertrouwen: Op weg met oudtestamentische gelovigen 
C. Sonnevelt - Om het hart van de kerk: studies over de Dordtse Leerregels 
J.C. Ryle - Het hart van het christelijk geloof 
Th. Watson - De Hoofdsom van de geloofsleer 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Startopdracht 
Laat de jongeren reageren op de volgende 
inleidende stelling: 
‘Volharden in het geloof is in Nederland 
makkelijker dan in landen waar christenen 
vervolgd worden.’ 
 

Stellingen 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Startopdracht 
Laat de jongeren reageren op de volgende 
inleidende stelling: 
‘Volharden in het geloof is in Nederland 
makkelijker dan in landen waar christenen 
vervolgd worden.’ 
 

Stellingen 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Bijbel 
Luk. 8:4-15, Hebr. 12:1-3, 14-17 
 
Vragen 
Laat deze altijd aan de orde komen op de 
verenigingsavond! 
1. De Heere Jezus legt de gelijkenis van het 

zaad ook uit. Geef bij elke omstandigheid 
een hedendaags voorbeeld.  

2. Op welke plaats valt het zaad in jouw 
leven? 

3. Wat heeft Hebr. 12:1-3 te maken met 
volharding? 

4. In vs. 14 wordt gesproken over ‘met 
allen’. Wie zijn die allen? 

Bijbel 
Luk. 8:4-15, Hebr. 12:1-3, 14-17 
 
Vragen 
Laat deze altijd aan de orde komen op de 
verenigingsavond! 
1. Waarom vindt de Heere het nodig om 

door gelijkenissen te spreken? Vgl. 
Markus 4:11. 

2. Wat is de bedoeling van de Heere Jezus 
met deze gelijkenis? 

3. Op welke plaats valt het zaad in jouw 
leven? 

4. Paulus gebruikt in Hebr. 12 het beeld van 
de loopbaan. Waarom, denk je? 

5. Schuilt in Hebr. 12:14,15 niet het gevaar 
van werkheiligheid? 

Keuzevragen 
Stellingen 
Vraag 2,3,4 

Keuzevragen 
Vraag 1,3,4,5 
Studieopdracht 

Overige verwerking 
Doe eens een Zweedse Bijbelstudie naar 
aanleiding van 1 Petrus 1.  
 

Zweedse methode 
 www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Overige verwerking 
Doe eens een Zweedse Bijbelstudie naar 
aanleiding van 1 Petrus 1.  
 

Zweedse methode 
 www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

D) Antwoorden en suggesties 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stellingen 
Afhakers zijn altijd al ongelovigen geweest. 

 Wat verstaan wij onder (on)gelovigen? 

 Er bestaat geen afval der heiligen.  

 God voltooit het werk dat Hij begonnen is.  

 Iemand kan werkelijk gelovig lijken, maar op een gegeven moment blijkt dat ‘de wortel van 
de zaak’ niet in zijn of haar hart was. Denk aan Demas in het Nieuwe Testament.  

 
Dat God voor volharding zorgt en een gelovige zelf moet volharden, is in tegenspraak met elkaar. 

 Beide zaken zijn waar, maar kunnen niet van elkaar gescheiden worden.  

 God zorgt inderdaad voor volharding, maar… 

 … de eis om te volharden komt wel tot ons.  
 
Gespreksvragen 

1. a. -  
b. De Kananese vrouw (Mattheüs 15:22 e.v.), Job, Noach  
c. –  
 

2. a. Job 
b. Job heeft zoveel verdrukkingen geleden en deze zo geduldig gedragen. Een dergelijk 
voorbeeld is er bijna niet te vinden.  
 

3. a. Als we Gods genade ontvangen hebben, is dat juist een reden om heilig te leven. In zijn 
brief aan de Romeinen schrijft Paulus: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde 
blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonden gestorven 
zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?’ (Rom. 6:1-2). Het is onmogelijk dat je aan de 
zonde gestorven bent en er toch in wilt blijven leven.  
Het gevaar is groot dat we te zorgeloos worden: wanneer we denken dat het allemaal wel 
goed komt, zonder te streven naar heiligheid. Oorzaak hiervoor kan zijn dat men 
onvoldoende beseft wat het God gekost heeft om genadig te kunnen zijn: Zijn Eniggeboren 
Zoon!  
b. De Remonstranten beweren dat er geen volharding der heiligen is. De leer van de 
volharding zou juist schadelijk zijn voor de Godvruchtigheid, gebeden en heilige oefeningen 
van de gelovigen. Met andere woorden: door te leren dat er volharding is, wordt een 
christen lui. Je hoeft niet meer godvruchtig te leven, omdat het toch niet mogelijk is dat je 
verloren gaat.  
De Dordtse Leerregels zijn er duidelijk over: er is WEL volharding, maar dit gaat niet zomaar. 
Het vergt gebeden en andere oefeningen der godzaligheid. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a. Dit is een begripsvraag, er wordt niet gevraagd of deze houding goed of fout is... Bij vraag 
c wordt een beoordeling gevraagd.  
b. Hoe dan ook! De opdrachten in de Bijbel gelden voor iedereen, ongeacht onze mening of 
houding hierover.  
c. Standhouden in het geloof is genade. Volharding is genade! Het is God Zelf die Zijn 
kinderen vasthoudt in dit leven.  
J.C. Ryle zegt hierover in het boek ‘Het hart van het christelijk geloof’: “Bedenk dat de zekere 
volharding van de gelovigen hen niet ontslaat van de noodzaak waakzaam te zijn, te bidden, 
de middelen te gebruiken en dat praktische aansporingen niet overbodig worden. 
Integendeel, God wil hen juist door de middelen in staat stellen om in het geloof te 
volharden. Hij trekt hen met ‘koorden van een mens’. Hij gebruikt waarschuwingen en 
beloften als een deel van de inzettingen waardoor Hij hun uiteindelijke zaligheid waarborgt. 
Alleen al het feit dat zij de hulpmiddelen en menselijke inzettingen die God heeft ingesteld 
zouden verwaarlozen zou bewijzen dat ze totaal geen geloof hadden en op weg waren naar 
de ondergang.” 
 

5. a. Het ware geloof dat de Heere gewerkt heeft, is vaak een aangevochten geloof. Er kunnen 
lijnen getrokken worden naar de vorige schets, waarin we gezien hebben dat elk waar 
geloof in meer of mindere mate beproeving kent (Hebr. 12: 6-8). Het kleine, aangevochten 
geloof (wat toch ook een waar geloof is!), heeft in eigen beleving niet altijd de zekerheid en 
het vertrouwen op het eeuwige leven (DL V, paragraaf 11). In DL V, paragraaf 10 wordt 
gesproken over de ‘ernstige en heilige oefening van een goede consciëntie (geweten) en van 
goede werken’. Door het gebruik van de genademiddelen (Woord en Sacrament) wil de 
Heere het geloof versterken, door de werking van de Heilige Geest.  
b. Geen tegenstelling, maar de weg waarlangs de Heere de volharding en zekerheid wil 
geven. 
c. -  

 
 
Studieopdracht 

a. Tip:  
- Laat de JV-leden in eigen woorden vertellen wat ze gelezen hebben. 
- Geef als leider eens wat achtergrondinformatie over het ontstaan van de DL, het doel 

ervan, etc.  
- Laat een JV-lid een inleiding maken over deze artikelen.  

b. Verschillen:  
- Zekerheid van de volharding: de zekerheid dat de eindstreep behaald wordt.  
- Zekerheid van het geloof: de zekerheid dat al mijn zonden om Christus’ wil vergeven 

zijn (HC zondag 7, vr. en antw. 21).  
Overeenkomst: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zowel de zekerheid van de volharding als ook de zekerheid van het geloof ligt vast in 
de Heere Jezus Christus!  

c. In DL V, paragraaf 10 worden een aantal zaken genoemd, waaruit de zekerheid voortvloeit: 
- Het geloof in de beloften van God. 
- Het getuigenis van de Heilige Geest dat wij kinderen van God zijn. 
- De ernstige en heilige oefeningen van een goed geweten en van de goede werken. 

d. De volharding is een gave van de Heere, waarvoor de Heere in het geloof om geprezen 
wordt.  

 
E) Extra voorbereiding 
 
Kijk vooraf op www.lcj.nl/www.hhjo.nl voor de uitleg van de Zweedse Bijbelstudie. Print 1 Petrus 1 
voor elk van de verenigingsleden op papier uit. Zorg voor voldoende schrijfruimte. 
 


