
Les 12.

De tegenstelling tussen zaligheid en loon.

In het Nieuwe Testament vinden wij een leer over de zaligheid voor de in zonde verloren
mensen en een leer over loon voor hen die trouw zijn in dienst van hun Heer. Het verschil,
ogenschijnlijke tegenstelling welke elkaar zouden tegenspreken, tussen deze twee
onderwerpen blijkt uit de volgende Bijbelteksten.

1. Zaligheid wordt gratis ontvangen, een genadegift.

Joh 4:10 “Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie
het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben
en Hij zou u levend water hebben gegeven”.

Jes. 55:1 “alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en
eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.”

Openb. 22:17 “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie
dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet”.

Efeze 2:8-9 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het
is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”.

2. Loon wordt verdiend, loon naar werken.

2 Tim. 4:7-8 “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb
het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der
rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij
zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben
liefgehad”.

Openb. 22:12 “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is.”

1 Kor. 9:24-25 “Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat
slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al
wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een
vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke”.

Lezen: Lucas 19:12-19.

Luk. 19:16-17 “En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden winst
gemaakt. En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het
minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden”.



1 Kor. 3:11-13 ” Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan
niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver,
kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen.
Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig
ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken”.

Werk, gedaan uit liefde verricht voor Christus, zal voor de eeuwigheid loon opbrengen maar
wel zullen deze beoordeeld worden op haar waarde. Het “vuur” zal bepalen of dit werkelijk
tot eer van de Heer Jezus Christus is geweest of tot eigen eer en gewin. Als wij met “edele
metalen”, vanuit de liefde voor Christus gewerkt hebben zal er na loutering de juiste waarde
bepaald kunnen worden zoals het bij goud - en zilvererts ook plaats vind. Nadat deze ertsen
gesmolten zijn drijft het afval boven in de smeltkroes en nadat dit is weggeschept blijft er
goud of zilver over. In dat licht moeten wij de vuurgloed van het oordeel uit 1 Korinthe 3:11-
13 ook zien, al wat niet tot eer van de Here geweest is zal verbranden en de echte, oprechte
werken zullen overblijven. Tot eer van de Heer en tot voordeel voor ons zelf.

3. Behoudenis, zaligheid, is een tegenwoordig bezit.

1 Joh. 5:11 “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is
in zijn Zoon”. (NBG)

2 Petr. 1:3 “Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een
vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn
majesteit en wonderbaarlijke kracht.” (NBV)

Titus 3:5 “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben,
doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der
vernieuwing door de heilige Geest.” (NBG)

“Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij
gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.” (St.V)

Joh. 3:36 “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. 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het leven”.

Joh. 6:47 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven”.

4. Het loon ontvangen wij in de eeuwigheid.

Matth. 6:16:27 “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met
 zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden”.

Lucas 14:14.   “En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het
 zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen”.



Openb. 22:12 “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar
dat zijn werk is.”

Jac. 1: 12 “Gelukkig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets
doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben”.

1 Pet. 5:2-4 “Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van
de heerlijkheid ontvangen”. 

Openb. 2:10 “Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”.

De twee principes, zaligheid en loon kunnen niet met elkaar vermengd worden. Genade
ontvingen wij op het moment van onze bekering en loon wordt ontvangen voor de werken
ná de bekering welke tot eer en glorie worden gedaan voor de Heer Jezus Christus.

Rom. 4: 4-5 “Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar
krachtens verplichting. 

(Loon wordt vanwege verricht werk ontvangen, degene die werk opdraagt is verplicht te
betalen voor de verrichte werkzaamheden)

Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid”.

Rom. 11:6 “ Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de
genade geen genade meer”.

Het loon waar de Bijbel over spreekt is voor de getrouwe gelovige een stimulans om zich te
onthouden van aardse genoegens en rijkdom. Aardse rijkdom, aanzien en zelfs gezondheid
zijn vergankelijk en kunnen op één en het zelfde moment van ons worden weggenomen:

Psalm 103:14-16 “Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. De
sterveling – zijn dagen zijn als het gras,  als een bloem des velds, zo
bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan* , is zij niet meer, en
haar plaats kent haar niet meer”.

* In de maand mei trekt de sirocco, een gloeiend hete wind, vanuit de Arabische woestijn
over de Dode Zee heen in de richting van Israël. Deze wind is als een hete adem die over al
het leven heen trekt waardoor alles verslapt. Anjers die in de ochtend bij honderden,
duizenden, bloeiden liggen in de avond verdroogd op de grond of zijn zelfs helemaal
weggevaagd. Overdag is het zo heet dat het onverstandig is uit de schaduw vandaan te gaan.
Bron: “Tijden en Jaren” Het natuurjaar in de Bijbel door: F.J. Bruijdel.

Jes. 40:6 “Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? –
Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds”.



Het uitzicht op loon met eeuwigheidswaarde sterkt ons in tijden van verdrukking en helpt ons
op de wegen van de Here te blijven wandelen. Het uizicht op loon in de eeuwigheid bewaard
ons voor hoogmoed en werken tot eigen eer want alleen: “alles wat gedaan wordt uit liefde
voor Jezus heeft waarde en houdt eeuwig stand”.

Hebr. 11:8-10 “want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de
ontwerper en bouwmeester is”.

Hebr. 11:24-27 “hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten
van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding”.

Luk. 14:12-14 “Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der
rechtvaardigen”.

Matth. 10:40-42 “Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet
ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het
loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen,
omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken
geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan”.

Kol. 3:22-24 “Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet
voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de
erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer”.

Matth. 5:11-12 “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei
kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw
loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u
vervolgd”.

2 Tim 4:8 “voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te
dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet
alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.

1 Kor. 3:14 “Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon
ontvangen”.

In Johannes 4:36 lezen wij de opmerkelijke uitdrukking: “opdat de zaaier zich tegelijk met de
maaier verblijde” en als wij dit bezien in de volgorde welke wij in de natuur zien klopt er
ergens iets niet.

Joh. 4:35-36 “Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen
leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde”.

Men zou toch haast denken dat degene die zaait toch geen vreugde van de oogst heeft als twee
verschillende mensen deze werkzaamheden hebben uitgevoerd? Dan is het toch degene die
oogst die de grootste vreugde heeft? Hij ziet toch de opbrengt van het gezaaide, al het werk?



De bijbel zou de bijbel niet zijn als deze zichzelf niet zou verklaren en daarom lezen wij in
1 Korinthe 3:7-10:

“Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.
 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen
werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de
genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd,
waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt”.

Wij zien in de genoemde teksten dat zowel de zaaier, degene die de planten verzorgt, als ook
de maaier eeuwigheids-loon staat te wachten, vandaar de vreugde die voor ons ligt, of zoals
Paulus dit verwoordde:

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof
behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage
de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn
verschijning hebben liefgehad”.


