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Behoudenis
Vraag:
Wat zijn in de Bijbel de verschillende betekenissen van het woord ‘behoudenis’?
Antwoord:
Algemene betekenis
Het is goed om te zien dat de betekenis van de woorden ‘redden’, ‘behoudenis’ en ‘heil’ 1
heel dicht bij de betekenis ligt van de woorden ‘verlossen’, ‘verlossing’ en ‘bevrijding’. Toen
Petrus op de zee begon te zinken, schreeuwde hij: ‘Heer, behoud mij!’ (Matth. 14:30). En hij
wordt gered van verdrinking. De Heer Jezus zegt tegen Jaïrus, wanneer zijn dochter net is
overleden: ‘Vrees niet, geloof alleen, en zij zal behouden worden’ (Luk. 8:50). Een moment
later komt het meisje weer tot leven; ze is bevrijd van de dood. De Heer zegt tegen een grote
zondares: ‘Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!’ (Luk. 7:50). Dat is een bevestiging
van wat Hij net tegen haar heeft gezegd: ‘Uw zonden zijn vergeven’ (vers 48). Ze is bevrijd
van de veroordeling van haar zonden.

Degenen die spotten met de Heer Jezus, wanneer Hij aan het kruis hangt, zeggen: ‘Anderen
heeft Hij verlost, laat Hij Zichzelf verlossen!’ (Luk. 23:35) – het is een verwijzing naar de
verlossing die de Heiland had gebracht en ze provoceren Hem om van het kruis af te komen!
De apostel Paulus vertrouwt als gevangene op God dat de gemene listen van zijn
tegenstanders uiteindelijk een goede uitwerking zullen hebben. Hij zegt daarover: ‘Want ik
weet dat dit mij tot heil zal strekken, door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus
Christus’ (Fil. 1:19).
Eeuwige verlossing
De behoudenis van onze zielen – Meestal wanneer we de woorden redden, verlossing of heil
gebruiken, denken we aan de belangrijke verlossing die ons van de dood naar het leven
brengt. Hieronder volgen een paar van de vele Bijbelgedeeltes die over deze behoudenis
spreken. ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden’ (Hand. 16:31). ‘En de
zaligheid is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam die onder
de mensen gegeven is ,waardoor wij behouden moeten worden’ (Hand. 4:12). ‘Want ik
schaam mij het Evangelie niet; want het is Gods kracht tot behoudenis voor een ieder die
gelooft’ (Rom. 1:16). ‘Want uit genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit u,
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Zowel de Statenvertaling als de Herziene Statenvertaling gebruiken consequent ‘zaligheid’. Die vertaling geeft
de betekenis van het woord niet goed weer en kan snel verward worden met ‘zalig’ in de rooms-katholieke of
alledaagse betekenis. Het is goed dat wij beseffen dat de Heer ons niet uit onze verdorven, ellendige, verloren
toestand uit genade zalig, heerlijk, gelukkig heeft gemaakt, maar heeft verlost. Pas nadat wij verlost waren,
konden we andere geestelijke zegeningen ontvangen.
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het is Gods gave’ (Efeze 2:8). Wij zijn bevrijd van ons lot als zondaars en van de veroordeling
die daarbij hoort. Onze zonden zijn weggewassen en we zijn gerechtvaardigd voor God. Wij
hebben eeuwig leven ontvangen. Wij zijn kinderen van God geworden. Deze behoudenis
verbindt ons aan Christus op een wonderlijke manier: God ziet ons ‘door Hem’ en Hij heeft
‘ons begenadigd in de Geliefde’ (Efeze 1:6). En dat alles kan niet van ons worden
weggenomen.
Volledige, uiteindelijke behoudenis – Hoewel onze behoudenis volledig verzekerd is vanaf de
dag dat we door geloof de Heer Jezus in ons hart ontvangen, zal onze behoudenis toch pas
volledig zijn op het moment dat we worden bevrijd van onze sterfelijke lichamen en Zijn
heerlijkheid zullen binnengaan. We leven nog op aarde waar we lijden en wonen nog in een
lichaam dat is gekenmerkt door zonde en zwakheden. Maar we zullen spoedig worden
bevrijd en zullen de behoudenis dan in al zijn volheid kennen.
Hieronder volgen enkele Bijbelgedeeltes die over de behoudenis spreken die voor ons ligt.
‘Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland
verwachten, die het lichaam van onze vernedering veranderen zal tot gelijkvormigheid aan
het lichaam van Zijn heerlijkheid..’ (Fil. 3:20-21). Deze verandering zal de laatste stap zijn
naar ons eeuwig heil; daarom wachten we op Jezus, de Heiland. ‘Want de behoudenis is ons
nu nader, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij’
(Rom. 13:11-12). ‘Zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen,
de tweede maal zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten’
(Hebr. 9:28). We worden ‘die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot [de]
behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden’ (1 Petr. 1:5).

De behoudenis in onze dagelijkse wandel
Aan de andere kant moeten we elke dag worden bevrijd van geestelijke gevaren waaraan we
worden blootgesteld. We wonen in een wereld waar het kwaad ons overal omringt, waar we
de verleidingen van ons eigen hart moeten verdragen en waar satan ons probeert te
verleiden. Daarom hebben we voortdurend onze Verlosser nodig om ons te bevrijden uit
diverse noden.
Twee Bijbelgedeelten die over deze behoudenis spreken:
1. ‘werkt uw eigen behoudenis [uit] met vrees en beven’ (Fil. 2:12). Over dit gedeelte heeft
iemand geschreven: ‘Deze gelovigen worden van buiten bedreigd door gevaren en van
binnen verscheurd door tegenstellingen. Ze moeten dus extra alert zijn om te bedenken en
te laten zien wat Christus Jezus van iets vindt. Daardoor werken ze aan hun eigen zaligheid –
aan hun eigen bevrijding van de gevaren waaraan ze worden blootgesteld. Ze moeten dit
doen met vrees en beven en niet hun zwakheden vergeten. Petrus dacht vroeger dat hij aan
zijn eigen behoudenis kon werken zonder vrees en beven en we weten wat daar het gevolg
van was’ (F.B. Hole). Om dit gedeelte uit Filippi te verduidelijken, is er wel eens het volgende
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voorbeeld gegeven: als er in mijn boekenkast een slecht boek staat, dan kan ik aan mijn
eigen behoudenis werken door het weg te gooien; dan zal ik niet meer in de verleiding
komen om het weer te openen.
2. ‘Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard in deze dingen, want door dit te doen zult u
zowel uzelf als hen die u horen, behouden’ (1 Tim. 4:16). ‘De behoudenis is hier de verlossing
van de gevaren waarvoor de Geest ons nadrukkelijk heeft gewaarschuwd aan het begin van
dit hoofdstuk’ (F.B. Hole).
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