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1. De weg tot deze verzekering 

De verkiezing is Gods werk. Het is Zijn Raad van eeuwigheid die Hij in de tijd op grond van het Offer 

van Zijn Zoon uitwerkt. Deze verkiezing is onherroepelijk en onberouwelijk. 

 

Hoe komen wij tot de persoonlijke verzekering van deze verkiezing? Zo wel Rome als de Remonstran-

ten ontkenden de mogelijkheid van deze verzekering. Echter, volgens de Schrift en onze belijdenisge-

schriften is deze persoonlijke zekerheid mogelijk. 

 

Velen worstelen met de vraag of zij een verkorene zijn, delen zij in de vrije gunst die eeuwig God 

bewoog. De Dordtse Leerregels maken duidelijk wat u in ieder geval niet moet doen. Het is ons ver-

boden om met een onheilige nieuwsgierigheid de verborgen raad Gods te onderzoeken. Geen enkele 

tekst in het Woord Gods wijst ons deze richting aan. Ook geven onze Dordtse Leerregels aan dat er 

onderscheid is in trap en mate van de persoonlijke verzekering (DL I & 12). 

 

Het is vooral te merken aan de vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. Waar de wortel is (is ver-

borgen) komt ook de vrucht openbaar. Als Zacheüs van tollenaar zondaar wordt, als Saulus, Paulus 

wordt, dan wordt dit in de vrucht merkbaar. Er komt een grote ingrijpende verandering in de levens-

handel en wandel.  Enkele kenmerken worden genoemd zoals het waar geloof in Christus, de kinder-

lijke vreze Gods, de droefheid naar God etc. 

 

2. De vrucht van deze verzekering 

 

Er kan dus sprake zin van een sterke of zwakke verzekering. De grond is vast en zeker. Het Woord 

Gods en het werk van Christus Jezus. De verkiezing is van eeuwigheid, het Woord Gods is de Waar-

heid en Christus Jezus is een volkomen Borg en Middelaar. Bij de gelovige kan er echter sprake zijn 

van een sterk of zwak geloof, van een sterke of zwakke verzekering. Zij staan in deze bedeling. Ze 

hebben te maken met de macht van de satan tegen hen, de verzoekingen van de wereld om hen en de 

oude mens in hen. Wanneer wij enige zekerheid mogen kennen aangaande Gods werk in ons en daar-

mee ook van de verkiezing, dan zijn de vruchten ootmoed. Een gedurige toenemende verootmoediging 

voor God wordt dan ervaren. Hoe gering gevoelde zich een Jakob en David bij de aanvang, bij de ver-

dere voortgang is er toename van hun onwaardigheid en geringheid waar te nemen. Saulus wist zich 

zondaar op weg naar Damascus. 

 



In Romeinen 7 geeft hij temeer blijk van het voortgaand proces van verdere ontdekking en vernedering 

voor God. Deze leer maakt beslist niet vleselijk zorgeloos. De ware Godsdienst is immers een liefde-

dienst. Men begeert en wil niet anders meer dan naar Zijn geboden te handelen en te wandelen als het 

Woord Gods een zaad der wedergeboorte geworden is. Zij het dan dat het een beginsel is en er dage-

lijkse zwakheden en struikelingen blijven. 

 

Wanneer u zekerheid kent, dan kent u ootmoed, verwondering en aanbidding over Zijn ontferming en 

een nauwe aankleving aan Zijn Woord en dienst. 

 

3. De aansporing tot deze verzekering: 

 

De Dordtse vaderen zijn ware zielzorgers geweest. Zij zorgden voor de ere Gods, maar ook voor de 

zielen op weg en reis naar de eeuwigheid. Zij handhaafden de leer van verkiezing en verwerping, maar 

hielden vast aan de leer dat de verkiezing juist de mogelijkheid geeft tot zaligheid voor elke hoorder te 

midden van onze onmogelijkheid. In het eerste hoofdstuk, par. 16, geven zij bemoedigend onderwijs 

voor hen die van verre staan. Een aansporing voor allen die nog geen helderheid hebben of zij behoren 

tot de levende lidmaten der Kerk. 

 

De Bijbels Gereformeerde leer houdt zich niet op met koude kille conclusies maar wijst de middelen 

aan door welke God beloofd heeft genade te werken. De gronden voor de zekerheid zijn vast en gewis, 

namelijk het Woord Gods en het werk van Christus. De zekerheid in de gelovige is een bestreden, 

aangevochten zekerheid door de strijd in dit tijdelijk leven, de influisteringen van satan en de kracht 

van de oude mens. 


