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Lezing van ds. K. ten Klooster, gehouden op zaterdag de 30e september 2017 te Lunteren. 
 
 
Inleiding 
De kerk van de Reformatie heeft vanaf het begin belijdenis gedaan van Gods vrije genade en van Zijn 
genadige uitverkiezing in Christus. Ze heeft dat gedaan met grote eerbied en soberheid maar ook 
met besliste geloofsovertuiging. We horen bij Luther deze belijdenis al nadrukkelijk in 1525, als hij 
Gods vrije genade belijdt tegenover de bijbelse humanist Erasmus in zijn belangrijke werk over de 
onvrije wil. Calvijn blijft daar niet bij achter en schrijft in het hoofdstuk in de Institutie over de leer 
van Gods genadige verkiezing: maar het moet voor ons vast staan dat wij er nooit helder van over-
tuigd worden, als wel het geval zou moeten zijn, dat de zaligheid uit de bron van Gods genade voort-
vloeit, zolang wij geen notie hebben van Zijn eeuwige verkiezing. Zij laat Gods genade oplichten juist 
door het contrast dat Hij niet allen zonder onderscheid aanneemt tot de hoop op de zaligheid, maar 
dat Hij dit aan sommigen geeft en aan anderen ontzegt. 
 
De kerk in Nederland getuigde en beleed vanuit deze zelfde geloofsovertuiging. Zij deed dat al in haar 
eerste belijdenis, de Geloofsbelijdenis uit het jaar 1561. Daarin belijdt zij dat God Zich over het geval-
len menselijk geslacht toen heeft bewezen als de Barmhartige en Rechtvaardige. Barmhartig doordat 
Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die Hij in Zijn eeuwige en onveranderlijke raad, uit 
enkel goedertierenheid, uitverkoren heeft in Jezus Christus onze Heere zonder enige aanmerking van 
hun werken. Rechtvaardig doordat Hij de anderen laat in hun val, waar zij zichzelf in geworpen heb-
ben (art. 16). 
 
Deze belijdenis heeft zij gehandhaafd, tegelijk met andere centrale elementen, toen die bestreden 
werden. Er waren de ‘bijbelse humanisten’ in Nederland en in hun voetspoor in het begin van de 17e 
eeuw de Remonstranten. Daartegenover werd stelling genomen en dat culmineerde in de Synode 
van Dordrecht 1618/1619 waar deze leer werd bevestigd in de zgn Dordtse Leerregels ofwel De vijf 
artikelen tegen de Remonstranten. Men noemt de gereformeerde belijdenis van de uitverkiezing 
doorgaans naar déze Synode, de belijdenis van ‘Dordrecht’. Ondanks het feit dat er nogal zijn die her 
anders overdenken en een tegenstelling zien tussen art. 16 en de DL, menen wij dat Dordrecht niet 
meer is dan een uitwerking van artikel 16 en dat vooral in het eerste hoofdstuk over de Goddelijke 
uitverkiezing en verwerping hetzelfde gezegd wordt. Ook de lijnen van de Heidelberger Catechismus 
in antwoord 52 en 54 worden doorgetrokken. De Synode was ervan overtuigd dat deze leer naar de 
Schriften was. 
 
De geschiedenis heeft duidelijk bewezen dat het afwijken door de Remonstranten van de Schrift een 
hellend vlak was. De zonde is een hellend vlak, maar de dwaling is dat ook. Ik wijs er in dit verband 
op dat de nazaten van de Remonstranten het Woord van God principieel vaarwel hebben gezegd. De 
Remonstrantse prof. Heering verklaarde in het Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan van de Remon-
strantse Broederschap in 1919: De oude Remonstranten waren wat men tegenwoordig zou noemen: 
goed orthodox; hun nakomelingen in de 20e eeuw zijn het niet meer. Hij zegt dan ook dat zij onder 
invloed van de Moderne Richting hebben losgelaten het gezag van de Schrift, het geloof in de heils-
feiten en in de wonderen. Dáárop zijn de dwalingen, die toen werden veroordeeld, dus uitgelopen. 
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Toch zijn er ook andere geluiden te horen geweest. Met name bij herdenkingen van de Synode werd 
er met dankbaarheid aan God gewag gemaakt van de schriftuurlijke leer inzake de soevereiniteit van 
God in deze 5 artikelen. In het jaar 1719 – dus na 100 jaar – werden in verschillende steden ‘van de 
leerstoelen der Kerk en Hooge-School redevoeringen gehouden tot lof van de Kerkvergadering’. 
 
In 1819 gaf ds. H. Schotsman uit Leiden een geschrift uit onder de titel: ‘Erezuil ter gedachtenis van 
de voor 200 jaren te Dordrecht gehouden Nationale Synode’. Vijandig werd toen de vraag gesteld: 
‘Wanneer zal men ophouden de dwaasheden onzer Voorvaderen op te delven?’ Maar ds. Schotsman 
schreef, dat de handhaving en bevestiging van onze geloofsleer door de Nationale Synode altijd ‘een 
zegening’ behoort te blijven. Terwijl hij heel goed dat woord over ‘dwaasheden’ begreep. Want im-
mers is niet het Evangelie dwaasheid voor wie wijs naar de wereld zijn? De vijanden noemden zijn 
Erezuil hatelijk een schandzuil. 
 
En om niet meer te noemen, in 1919 verscheen een brochure, samengesteld door 4 schrijvers met als 
titel: De Dordtsche Synode van 1618-1619. Ter gedachtenis na 300 jaren. Eén van de auteurs merkt 
op: Op de synode van Dordt werd een hoogtepunt bereikt, hetwelk later niet is overschreden; door 
haar kloeke besluiten is de éénheid van de Nederlandse kerk én natie gered; en de weg geëffend 
voor een langdurig gezond en bloeiend kerkelijk leven. 
 
Uit dit alles blijkt wel dat de Dordtse Synode bepaald niet tegen windmolens heeft gevochten. Men 
ging in het spoor van de Reformatie. Tegen de veelvuldig geuite kritiek heeft deze Synode de leer van 
de Reformatie vastgehouden en duidelijker op grond van de Bijbel uiteengezet. 
 
De leer van Gods genadige verkiezing  geeft aan heilige en godvrezende zielen een onuitsprekelijke 
troost. En deze leer moeten wij – aldus de narede op de Leerregels – godvruchtig voordragen en ons 
onthouden van al zulke wijzen van spreken, die de palen van de rechte zin der Heilige Schriftuur te 
buiten gaan. Dat is precies wat Calvijn bedoelt als hij in de Institutie gaat spreken over de eeuwige 
verkiezing: het belang van de predestinatieleer sluit zowel een al te stellig spreken als een te grote 
terughoudendheid met betrekking tot dit onderwerp uit. Niet al te stellig spreken, geen al te grote 
terughoudendheid. 
 
Waar gaat het om?  
Wat verstaan wij onder het woord en de zaak van de uitverkiezing? Als Paulus in Efeze 1 dat woord 
gebruikt – uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld – dan heeft dat de betekenis 
van: uitkiezen voor zichzelf. De uitverkiezing is een diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige 
onderscheiding van de mensen, zijnde in even gelijke staat van verderf. 
 
In de Bijbel heeft het woord uitverkiezing of uitverkiezen ook betrekking op de nationale verkiezing 
van Israël: uit al de volken van de aarde heb Ik u alleen gekend, zegt God van Zijn Israël. Dat is niet de 
verkiezing tot zaligheid. Het heeft ook de betekenis van verkiezing tot een bepaald ambt, positie, 
taak of roeping. Zoals de priesters uit de stam van Levi of de koning van Israël. Het wordt van Saul 
gezegd: ziet gij die de Heere verkoren heeft? U begrijpt ook dat is geen verkiezing tot zaligheid. Maar 
waar ik naar toe wil is dat in de brede bedding van Gods verkiezende genade, die door de wereld 
gaat, de smallere stroom van de verkiezing van enkelingen loopt, op wie het welbehagen van de Va-
der rust. Dat is de particuliere verkiezing tot de zegen van het heil, het herstel in de rechte verhou-
ding tot God, het kennen van de waarheid, het eeuwige leven. En dat is wat Paulus bedoelt. 
 
Verkiezing tot het heil gaat helemaal en alleen van God uit, Die met innerlijke ontferming bewogen 
is. God, Die vrij is en soeverein, Die rechtvaardig is en heilig. Maar Die ook liefheeft met een eeuwige 
liefde. Liefde die uitgaat naar Christus, Hij is Gods Verkorene. God zegt van Hém: Deze is Mijn gelief-
de Zoon in Wie Ik al Mijn welbehagen heb. Hoort Hem! En in Christus gaat de liefde van God uit naar 
zondaren. God is de Eerste en Hij is dat altijd. Het is alles naar Zijn wil, naar Zijn welbehagen. 
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Hij heeft Zich een gemeente verkoren tot het eeuwige leven. Uitverkoren voor Zichzelf: dit volk heb 
Ik Mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. De bron van alle heil ligt hoog, in het hooggebergte 
van Gods welbehagen. De grond van de zaligheid ligt niet in de mens maar in God. 
 
Dat is vanuit de mens niet te verklaren. Het is ook niet te danken aan menselijke activiteiten. De 
Schrift is duidelijk. Niemand kan ontkennen dat op veel plaatsen in de Heilige Schrift gesproken 
wordt over Gods welbehagen, Gods soevereiniteit, Gods genadige verkiezing. Joh. 6; Joh 15; Joh. 17; 
Hand. 13; Rom. 8; 2 Thess. 2; 1 Petrus 1 enz. en ook. 
 
Als Paulus in Efeze 1 schrijft: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in  Christus, vóór de grondlegging der 
wereld, is de vraag: Wie zijn die ons in Efeze 1? De heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Zij van wie 
de apostel in het volgende hoofdstuk schrijft: en u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood 
waart door de zonden en de misdaden. Verkoren zondaren ondanks het feit dat zij verloren waren, 
ondanks dat zij vijanden waren, vervreemd van God en haters van Hem. De leer van Gods genadige 
verkiezing brengt ons dan ook bij de onwaardigheid en de zondigheid van ons mensen. 
 
Het is volkomen terecht dat de Leerregels beginnen in het dal. Beginnen met de erkenning van het 
recht van God, het alleenrecht, waarbij de mens alle roem wordt ontnomen. Aangezien alle mensen 
in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden. Daarmee 
wordt de mens, daarmee worden u en ik getekend zoals we zijn van nature. Kinderen van Adam, 
gevallen en gevonnist. Toen Adam zondigde heeft heel de mensheid in hem, met hem gezondigd. D.i 
een ergerniswekkende waarheid, maar het is wel de waarheid. Want wij worden door de Schrift zó 
en niet anders getekend. Met nadruk wordt de schuld van alle mensen voorop gesteld. En dat heeft 
bepaald een reden. De Remonstrant wilde van een eigenlijke erfzonde, die schuld is, niet weten. Hij 
leerde steeds dat de toestand waarin de mensen als gevolg van Adams val, Adams overtreding waren 
geraakt, niet een toestand is van zonde en schuld, maar van zwakte, gebrek, ziekte. In feite stelde 
men zich op het praktisch standpunt van de Roomse kerk en ontkende men in wezen de doodsstaat 
van de mens in de bijbelse zin van het woord. Hiertegenover wordt met beslistheid uitgesproken: 
vanwege de erfzonde zijn alle mensen schuldig en de verdoemenis waardig. 
 
Nu klonk tegen de Goddelijke voorverordinering nogal eens het verwijt als zou God willekeurig en 
hard hebb gehandeld. Het zou een schreeuwende onrechtvaardigheid zijn, wanneer God voor gelijke 
personen, zulke ongelijke dingen bepaalde: voor dezen het leven, voor die de dood. Ten onrechte. 
Die gedachte is verwerpelijk, want God is niemand ook maar iets schuldig. De mens is bepaald geen 
slachtoffer, die tegen wil en dank in de ellende is gekomen. Nee, hij is schuldig. Hij heeft zichzelf wil-
lens en wetens aan de zonde onderworpen door naar het woord van de duivel te luisteren (NGB art. 
14). Hij heeft zichzelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig ofwel vol-
komen rampzalig gemaakt (NGB art 17). Dus ook in de lichamelijke dood. Na het eten van de verbo-
den vrucht was de mens aan de dood onderworpen. Daardoor is het leven – naar het klassieke 
doopsformulier – een gestadige dood. 
 
En als iemand nu vraagt: waarom zo’n zware straf? , dan zeggen we met antwoord 11 van de Cate-
chismus dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is ook met de hoogste d.i 
met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Op deze belijdenis – die naar de Schriften is 
– moet elke gedachte wel stukbreken dat het onrecht van God zou zijn dat veel mensen verloren 
gaan. De héle wereld is verdoemelijk ofwel strafwaardig voor God. Hij is daarom volkomen recht-
vaardig als Hij velen láát in hun val en verderf, waarin zij zichzelf hebben geworpen. God zou nie-
mand onrecht hebben gedaan als Hij heel het menselijk geslacht in de zonde en in de vervloeking had 
willen laten en om de zonde verdoemen. 
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En als er nu veel over gediscussieerd wordt, vraagtekens worden geplaatst bij de leer van de uitver-
kiezing, daar misbruik van wordt gemaakt, er allerlei problemen in worden gezien, dan aarzel ik niet 
om te zeggen: dat betekent dan een gebrek aan een hart dat overtuigd is van de verlorenheid en 
onwaardigheid van ons mensen. Wie daarvan doordrongen is zal dit feit van Gods verkiezing in diepe 
verwondering en ootmoed aanbidden. Want was er geen uitverkiezing, was er geen heil en geen 
redding, geen behoud en geen zaligheid. Voor niemand! Dan gingen we allemaal voor eeuwig verlo-
ren. En als God ons in onze val zou laten, zou laten omkomen, dan zijn we daarin toonbeelden  van 
Zijn gerechtigheid. Daarom wordt keer op keer benadruk dat al de geestelijke zegeningen komen van 
God. Alles ontspringt aan het welbehagen van God. Hij is de Bron, de overvloeiende Bron. Hij is de 
Auteur van het heil. Dankzij Gods verkiezing zijn Zijn kinderen monumenten van Zijn genade en ont-
ferming. We moeten naar de oorsprong van de verkiezing terugverwezen worden, om op grond 
daarvan vast te stellen dat wij de zaligheid nergens anders uit verkrijgen dan uit Gods loutere mild-
dadigheid (Calvijn). 
 
De Heere ontleent die reden dus niet aan het feit dat Hij zag van eeuwigheid wie er zouden gaan 
geloven. En dat Hij hen daarom heeft verkoren. Nee. Hij nam redenen uit Zichzelf. Bij het bepalen 
van Zijn keus heeft God Zijn eigen redenen gehad. Maar dat heeft Hij niet geopenbaard. God heeft in 
Zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit louter genade een zeker getal van mensen uitverkoren in 
Christus Jezus zonder ook maar enigszins hun werken – dus ook niet hun geloven! – in rekening te 
brengen. De keerzijde is dat hij anderen laat in hun val. Al deze dingen zijn uit God. 
 
Paulus kon er van zingen en voor danken. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Chris-
tus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Geloofd zij God. 
Bewogen door Zijn innerlijke barmhartigheid heeft Hij de mens getroost, op de grens van het para-
dijs, met de belofte hem Zijn Zoon te zullen geven (NGB art 17). In deze duistere, door de zonde to-
taal verdorven wereld ging daarom schijnen het licht van Gods liefde. Hierin is de liefde van God je-
gens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zou-
den leven door Hem. Léven door Hem. Hij kwam uit dat hooggebergte naar deze wereld en ging de 
weg van de kribbe naar het kruis. Om te betalen, om verzoening aan te brengen. De Vader heeft er 
alles van geweten wat Zijn Zoon, Zijn Enige, Die Hij liefhad, zou moeten ervaren. Hij heeft geweten 
van de verschrikking van de vloek, van Zijn lijden, Zijn verdrukkingen, Zijn verlatenheid aan het kruis. 
 
Toch heeft Vader op het laatste moment niet gezegd: Ik doe het niet. Ik kan Mijn Zoon niet prijsge-
ven aan al die verschrikkingen. Nee, de Vader heeft Woord gehouden: Ik zal vijandschap zetten. Het 
behaagde de Heere Hem te verbrijzelen. Onbegrijpelijk!. 
 
Maar let er dan ook op dat Paulus schrijft: gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hém! De verkiezing als 
de bron van alle heil, van alle geestelijke zegeningen, is verkiezing in Christus. Dat is de belangrijkste 
zin uit het hele NT. We hoeven niet ten hemel op te klimmen om daar in Gods boeken te zien en ‘de’ 
verkiezing te leren verstaan. Niet op bijzondere openbaringen zitten wachten. Maar op Christus als 
de Spiegel van onze verkiezing zien, zegt Calvijn. 
 
Het gebouw van Gods gunstbewijzen dat naar het gemaakt bestek zal verrijzen heeft een fundament 
waarop het rust. En dat is buitengewoon belangrijk. Gods vaderlijke gunst. Maar Christus is de Hoek-
steen van dat gebouw. De uiterste Hoeksteen Die het gebouw draagt. Verkiezing, is verkiezing in 
Christus! Hij is gesteld als het Hoofd van het verbond. Aan Hem zijn gegeven al Gods verkorenen. Hij 
bidt niet voor de wereld, maar voor hen die de Vader Hem gegeven heeft. Christus ging de weg naar 
het kruis als Hoofd van Zijn kerk. Hij deed dat niet voor Zichzelf, Hij droeg allen die Hem gegeven 
waren op Zijn hart. Voor hen ging Hij de dood in en stond eruit op. Hij is het Lam dat geslacht is van 
de grondlegging der wereld. Dat gaat terug in de eeuwigheid, in de vrederaad. Er is een hele nauwe 
verbinding tussen Christus en Zijn volk. Zij zijn niet te scheiden. 
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Als Paulus Efeze 1 uit zijn pen laat vloeien dan wil hij zeggen: juist zoals in de tijd de Vader ons zegent 
in Christus, zó heeft Hij ons verkoren van alle eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld in 
Hem. Daarom wil Paulus ook van niets en vooral van Niemand anders weten dat van Christus en Die 
gekruisigd. Dat Evangelie is een zeer blijde boodschap. Zo zeggen de Leerregels dat. Terecht. 
 
Verkondiging 
Daarmee raak ik aan de verkondiging. Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God 
goedertieren verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Door 
hun dienst worden de mensen geroepen tot bekering en het geloof in Christus de Gekruisigde. Deze 
uitspraak van de Leerregels is gebaseerd op Romeinen 10: want hoe zullen ze in Hem geloven, van 
Wie zij niet gehoord hebben en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? God heeft Zijn Zoon ge-
zonden in deze wereld tot verlossing en zaligheid. Zal nu de mens werkelijk verlost worden, dan moet 
hij gebracht worden tot geloof in de Zoon van God. En daarvoor zorgt de Heere Zelf. Hij zendt daar-
toe verkondigers, predikers van het Evangelie. 
 
In de verkondiging gaat het dus om niets minder dan de eeuwige redding van de mens. God zendt 
Zijn dienaren in Zijn genade. Niemand heeft récht op het ontvangen van die zeer blijde boodschap. 
De Heere zendt hen tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Hij bepaalt Zelf – soeverein - tot welke mensen 
Zijn gezanten de boodschap zullen brengen. Hij bepaalt ook wanneer een zeker volk en bepaalde 
mensen het Evangelie ontvangen. En de verkondigers van het Evangelie hebben één taak  te roepen 
tot geloof en bekering. D.i schering en inslag. Het één is er niet zonder het ander. Er is geen geloof 
zonder bekering en geen bekering zonder geloof. De rechte prediking roept altijd op tot bekering ván 
de zonde, ván de afgoden enz. tót de levende God en tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Als 
Paulus in Lystre is dan roept hij de afgodendienaars in die plaats toe dat ze zich zouden bekeren van 
de ijdele dingen tot de levende God. En op de Areopagus in Athene betuigt hij: God verkondigt alle 
mensen alom dat zij zich bekeren. Paulus deed dat, bewogen en met een laatste ernst. Hij was er 
diep van doordrongen: zo werkt de Heere. En niet anders. En geen misverstand, Hij brengt Zelf de 
mensen tot het geloof. Dat doet Hij door de kracht van Zijn Woord en de werking van de Heilige 
Geest. Maar Hij doet dat door de dienst van mensen, die Hij roept en zendt. Immers het heeft de 
Heere behaagd door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. 
 
Dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De vrije genade van God en de verantwoordelijkheid van 
de mens staan in een heilzame spanning met elkaar. De mens is en blijft verantwoordelijk voor de 
mislukking van zijn leven. Wie het Evangelie niet aanneemt en in ongeloof volhardt, blijft onder de 
toorn van God. Maar even zeker is dat van die toorn en ondergang verlost worden die dat Evangelie 
aannemen en de Zaligmaker met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Het Evangelie wordt 
door de één geloofd en door de ander verworpen. Het moet vast staan dat de oorzaak of schuld van 
het ongeloof niet ligt in God. Ongeloof is een grote zonde. Maar het geloof is niet te dánken aan de 
mens. Wie het Evangelie gelovig aanvaardt, heeft dit geloof van God ontvangen. Uit genade zijt gij 
zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. 
 
De mens gaat niet verloren omdat er in het Borgwerk van Christus niet genoeg gerechtigheid zou zijn 
om ook hem te redden. Hij gaat ook niet verloren omdat het hem nooit gezegd is dat ook hij kon  
zalig worden. De deur van het Koninkrijk van God staat wagenwijd open in Christus. De leer van de 
verkiezing mag op geen enkele wijze de prediking van Gods genade aan iedere zondaar afremmen. 
Die verkondiging is ruim en zo breed als de wereld breed is. 
 
Nu kunnen we denken en het is en wordt ook wel gezegd – dat het toch niet ernstig gemeend kan 
zijn, als God Zijn genade laat aanbieden ook aan degenen, van wie Hij in Zijn besluit van verkiezing en 
verwerping heeft bepaald dat Hij hen de genade nooit zal geven. Calvijn werpt die vraag ook op: hoe 
kan het dan kloppen dat God mensen tot Zich roept van wie Hij weet dat ze niet zullen komen? 
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Laat Augustinus maar voor mij antwoorden: Wil je met mij disputeren? Verwonder je samen met mij 
en roep uit: O diepte! Laten wij beiden eendrachtig zijn in de vrees om in een dwaling om te komen. 
Hij acht die vraag dus niet terzake. Dat wil intussen niet zeggen dat Calvijn over de leer van Gods 
genadige verkiezing zweeg. Dat deed hij niet in de Institutie, maar ook niet in zijn preken. Hij doet dat 
niet te pas en te onpas, maar hij doet het wel. 
 
Eén voorbeeld uit een preek over Efeze 1 : 3 en 4. Er zijn er die belijden dat deze leer waar is, maar 
men zou willen dat men er niet over sprak, zodat ze begraven werd. Maar zij willen de Heilige Geest 
verbeteren Die gesproken heeft door de profeten en de apostelen, zelfs door de mond van de enige 
Zoon van God. Want wanneer onze Heere Jezus Christus ons wil verzekeren van onze zaligheid, leidt 
Hij ons terug naar deze eeuwige verkiezing, ook wanneer Hij ons de gave van het geloof wil doen 
voorkomen. Deze lieden zijn veel te laat gekomen om God stilzwijgen op te leggen en de Heilige 
Schrift uit te wissen die ons geopenbaard is. Wij kunnen concluderen dat niets in het Evangelie over-
tollig is en niet dient tot onze opbouw in het geloof en de vreze Gods… Er zijn twee redenen om aan 
te tonen dat het meer dan noodzakelijk is dat over deze leer wordt gepreekt, en dat wij er een zo 
groot nut van hebben dat het beter zou zijn dat wij niet waren geboren dan onwetend te zijn van wat 
Paulus ons hier verklaart. De ene is dat God verheerlijkt worde gelijk Hem toekomt en de andere dat 
wij zeker zouden zijn van onze zaligheid. Als wij deze twee dingen niet hebben – ongelukkig voor ons 
– want dan is er geen geloof en geen religie meer. 
 
De vraag klemt of die leer van Gods genadige verkiezing niet een blokkade betekent voor de verkon-
diging? Sommigen zijn van overtuiging dat Calvijn en in dat spoor ook de Dordtse Leerregels  en het 
geheel van het Gereformeerd protestantisme met deze leer in het slop terecht zijn gekomen. Er zijn 
twee mogelijkheden: wie de leer van de uitverkiezing en de verwerping in de verkondiging ter sprake 
brengt, houdt uiteindelijk geen mogelijkheid over de belofte van heil en leven vrijuit aan állen te 
verkondigen. En wie die leer wél wil vasthouden, maar tegelijk een vrije en ruime evangelieverkondi-
ging voorstaat, loopt ook vast. Dan als we het Evangelie vrij en ruim aan allen willen verkondigen en 
er tegelijk van overtuigd zijn dat het heil in het Evangelie beloofd níet voor allen is, maar alleen van 
de uitverkorenen. Is dan die verkondiging geen lege vertoning? Want hoe ruim de prediking dan ook 
mag zijn, je kunt daarin niet zeggen dat Christus werkelijk voor allen is gestorven. 
 
De Dordtse Synode heeft de remonstrantse gedachte dat God, voor zover het aan Hem ligt, aan alle 
mensen de weldaden, die door de dood van Christus verkregen wordt, in gelijke mate heeft willen 
schenken scherp afgewezen. Hier drijven de Remonstranten een wig tussen de verwerving en de 
toepassing van het heil, die de volkomenheid van het werk van Christus teniet doet. Want hoezeer er 
onderscheid is tussen verwerving en toepassing, ook het toe-eigenende geloof dat door de Heilige 
Geest wordt gewerkt, is door Christus verworven en is zelf ook gave van het verbond en inhoud van 
de belofte van het Evangelie. Het is déze Zaligmaker, met ál Zijn weldaden, die in het Evangelie aan 
allen tot wie het Evangelie komt, wordt aangeboden. Dat lezen we in de Leerregels hoofdstuk III/IV,9. 
 
Die aanbieding is niet vrijblijvend. En het is in deze wonderlijke weg – door ons nooit te doorgronden 
– dat de Heilige Geest ook metterdaad het geloof werkt, almachtig maar onder permanente verant-
woordelijkstelling van de mens. En die verantwoordelijkheid is het grootst als we ons bevinden op 
het erf van het genadeverbond. Leven onder de algemene aanbieding van het heil. Die aanbieding is 
ernstig en welgemeend en komt tot elke zondaar. De Leerregels zeggen: voorts is de belofte van het 
Evangelie, dat een ieder, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige le-
ven hebbe; welke belofte God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet 
verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Ernstig en gemeend roept de 
Heere allen zonder onderscheid tot Zich. 
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En nu is het een kleine moeite om veel vragen hier te stellen en te zoeken naar wat misschien op een 
antwoord lijkt. We zouden informatie kunnen verlangen over het verband tussen God en zondeval of 
willen proberen het verband te doorvorsen tussen de verwerping van God en de verantwoordelijk-
heid van de mens. We zouden moeilijke teksten van alle kanten kunnen bekijken om er vat aan te 
krijgen. Teksten die ons spreken over het toebereiden van de vaten des toorns en het gezet zijn tot 
ongehoorzaamheid en verwekt zijn tot tegenstand tegen God en Zijn Israël. Maar het resultaat daar-
van zou zijn verstrikt raken op de doolpaden van ons aan de tucht van het Woord onttrokken ver-
duisterde verstand. Maar God gaat niet uit de weg voor nieuwsgierige mensen, die Hem zouden wil-
len dagen voor de rechtbank van hun menselijk en dikwijls door afgoderij bedorven gevoel. 
 
Maar we verwonderen ons over de wijsheid van de Heilige Geest, die in Dordrecht bescheidenheid, 
eerbied, ingetogenheid én beslistheid heeft geleerd. Want Dordrecht zegt: we hebben met Gód te 
maken. Met God, Die zo groot is dat er geen doorgronding is van Zijn verstand. En Die Zich ontfermt 
wie Hij wil én verhardt wie Hij wil. Die in Zijn genade verkiest, maar – huiveringwekkend – ook ver-
werpt. God maakt onderscheid. Maar juist daar waar de keus van de liefde niet geëerd wordt óf van-
zelfsprekend wordt geacht, juist dáár zal de keus zich handhaven in al haar verterende majesteit. God 
verwerpt als Hij verkiest. We moeten binnen Sion ook weten van Farao en Judas en een Antichrist en 
van al de vaten tot het bederf toebereid. Hier wordt alle valse gerustheid en hypocrisie uitgebannen. 
 
De toost van de verkiezing is door en door Bijbels in de Dordtse Leerregels verwoord. We moesten 
maar weer een erezuil oprichten voor Dordt. De buitenlandse afgevaardigden hebben dan ook tref-
zeker de leus vertolkt van de Dordtse vaderen in deze enkele woorden: de lof aan God alleen. 
 


