
Wat moet ik doen om behouden te worden?

1. Horen: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van  Christus” Rom 10:17

2. Geloven: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon  

ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” Joh 3:36

3. Bekeren: “Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo 

omkomen.” Luk 13:3

4. Belijden: “Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot behoudenis” Rom 10:10

5. Dopen: “Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van 

zijn naam” Hand 22:16

6. Trouw: “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” Joh 15:6

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam 

van Jezus Christus,  tot vergeving van uw zonden, en gij 

zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” Hand 2:38
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Trouw

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden 

al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld" Matteus 28:19-20.

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, 

maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" Markus 16:15-16.

"En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 

en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem" Lukas 24:46-47.

“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht 

Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” Rom 1:16

"En de 
behoudenis is 

in niemand 
anders, want 

er is ook 
onder de 

hemel geen 
andere naam 

aan de 
mensen 
gegeven, 

waardoor wij 
moeten 

behouden 
worden" Hand 

4:12

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het 
Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil 

mijns Vaders, die in de hemelen is" Matt 7:21

“toen Hij het 
einde had 

bereikt, is Hij 
voor allen, die 

Hem 
gehoorzamen, 
een oorzaak 
van eeuwig 

heil 
geworden” 

Hebr 5:9

“indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!” Gal 1:9


