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Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor
zover nog niet gedaan (naam, 
adres, telefoonnummer, 
mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. 
Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie
op de website van onze
gemeente kunnen vinden?



Bijbelkring 24-04-2019

 Dordtse Leerregels

4e samenkomst
DL, H 1 artikel 6a

Allen hartelijk welkom!



Zingen Psalm 106 vers 3

 Geef dat mijn oog het goed' aanschouw',
't Welk Gij, uit onbezweken trouw,
Uw uitverkoor'nen toe wilt voegen;
Opdat ik U mijn rotssteen noem',
En delend in Uws volks genoegen,
Mij met Uw erfdeel blij beroem'



Gedeelte voor vanavond: DL I art. 6a
 Dat God sommigen in de tijd met het geloof 

begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort 
van Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken 
zijn Hem van eeuwigheid bekend, en Hij werkt 
alle dingen naar de raad van Zijn wil. Naar welk 
besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel 
zij hard zijn, genadig vermurwt en buigt om te 
geloven; maar degenen die niet zijn verkoren, 
naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid 
en hardigheid laat. En hier is het dat zich 
voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, 
barmhartige en evenzeer rechtvaardige 
onderscheiding der mensen, zijnde in 
evengelijke staat des verderfs, of het besluit 
van verkiezing en verwerping, in het Woord 
Gods geopenbaard. Hetwelk, evenals het de 
verkeerde, onreine en onvaste mensen 
verdraaien tot hun verderf, alzo den heiligen en 
godvrezenden zielen een onuitsprekelijke troost 
geeft.

 God schenkt in dit leven aan sommigen het geloof, 
terwijl Hij het aan anderen onthoudt. Dit vloeit 
voort uit zijn eeuwig besluit. Want de Schrift 
zegt, "dat al zijn werken Hem van eeuwigheid 
bekend zijn" (Hand. 15, 18), en "dat Hij alles werkt 
naar de raad van zijn wil" (Ef. 1, 11). 
Overeenkomstig dat besluit vermurwt Hij in zijn 
genade de harten van de uitverkorenen, hoe hard 
die ook zijn, en buigt Hij ze om te geloven. Maar 
volgens datzelfde besluit laat Hij hen die niet zijn 
uitverkoren, uit kracht van zijn rechtvaardig 
oordeel over aan eigen slechtheid en hardheid. 
Juist hier komt voor ons de ondoorgrondelijke, even 
barmhartige als rechtvaardige beslissing van God 
aan het licht, waarbij Hij onderscheid gemaakt 
heeft tussen mensen, die allen evenzeer verloren 
zondaren zijn. Dit is het besluit van 
de uitverkiezing en de verwerping, dat in het 
Woord van God geopenbaard is. Terwijl slechte, 
verdorven en onstandvastige mensen dit besluit 
verdraaien tot hun eigen verderf, ontvangen 
heiligen en godvrezenden daardoor een 
onuitsprekelijke troost.



Gemengde gevoelens
 Er bestaan wat verkeerde

gedachten over de uitverkiezing!

 Veel mensen zijn er bang voor: 
stel dat jij niet uitverkoren bent!

 Die gedachte alleen kan je 
angstig óf opstandig maken.

 Anderen praten erover alsof het 
een lot uit de loterij betreft: je 
kunt geluk of pech hebben.

 Weer anderen gooien het over 
een heel andere boeg: God is zo 
goed, Hij kan het niet over Zijn
hart verkrijgen om mensen
verloren te laten gaan. Tenslotte
is iedereen uitverkoren.



Waarom
uitverkiezing?
 Dat de één tot geloof komt en de 

ander in ongeloof volhardt, maakt
duidelijk dat er een uitverkiezing is.

 Dat betekent dat de zaligheid vast 
ligt in God. Dat is voor gelovigen een
onuitsprekelijke troost.

 De bron van het geloof ligt (net zoals
die van de Rijn) in het hooggebergte
van het verkiezend welbehagen van 
God: het hangt niet van onze keus af.

 Als de keuze om te geloven van ons
afhangt, zou er niemand tot geloof
komen, want de Bijbel zegt
overduidelijk dat er niemand is die 
God zoekt (Rom. 3:11). 



God is de Eerste

 God is bij alles de eerste.

 Voor de schepping bestaat geen verklaring, 
voor de verkiezing ook niet.

 Wel is er sprake van Gods liefdesverklaring: 
o.a. Joh. 3:16.

 De pottenbakker is geen verantwoording
schuldig voor wat hij maakt (Rom. 9:21).

 Het wonder van de zaligheid is gefundeerd
in Gods eeuwig welbehagen.



De les van de visserman: 
het net moet grond vinden

 Als wij over de verkiezing
nadenken, moeten wij het net 
van onze gedachten niet
uitgooien in de diepzee van Gods 
eeuwige gedachten. Dan 
‘vangen’ wij niets.

 Hoe anders wordt het als we het 
uitwerpen in het boek van Gods 
geopenbaarde wil. Daarin vinden
we grond en vangen we veel.



Verkiezing -
problematisch

 De Romeinen hadden een God met twee 
gezichten: Janus.

 Je wist nooit wat je aan hem had; hij
was wispelturig.

 Voor sommige mensen is de verkiezing
zo’n probleem dat ze God voor een
Janus houden.

 Kun je God wel vertrouwen als Hij ons
nodigt tot het heil? Houdt Hij geen slag 
om de arm?

 Hij lijkt bewogen met ons lot, maar is 
Hij niet tegelijk hardvochtig door 
miljoenen verloren te laten gaan?



Geen muur, maar deur

 Het is uiterst tragisch dat wat de rijke
genade van God uitbeeldt (nl. de 
verkiezing), voor velen een zware
slagschaduw over de booodschap van 
genade is geworden.

 Terwijl in de Bijbel uitsluitend gezongen
wordt over de verkiezing als een open 
deur tot behoud en niet een
ondoordringbare muur!



Kringen

 Het komt erop aan dat we inzien in zekere
zin al uitverkoren te zijn:

 Tot de Gemeente van Christus (waarom zijn
we niet als moslim of in een onkerkelijk
gezin geboren?)

 Tot degenen aan wie het evangelie in al 
zijn gunning keer op keer wordt gebracht
(waarom werden we  niet geboren in een
omgeving waar het evangelie niet klinkt?)

 Tot de kring waarbinnen God Zich als God 
van het verbond heeft verbonden (daarvan
getuigt onze doop)

 Op deze manier werkt God de verkiezing
uit, niet massief, maar stapsgewijs.



Genodigd en 
toen?

 Dat we uitverkoren zijn, blijkt
hieruit dat we de nodiging tot het 
koninklijke bruiloftsfeest
aannemen.

 Dat aannemen bestaat hieruit dat
we Christus’ stem gehoorzamen en 
Hem aannemen.

 Wie dat doet (en dat mag!), 
ondervindt dat de verkiezing geen
muur, maar een poort is …. en onze
lofzang waard.



Ergernis

 Een deel van het onbegrip
wordt veroorzaakt door onze
ergernis aan de vrijmacht van 
God.

 We betwisten God de vrijheid
om met het leem (de mens) te
doen wat Hij wil.

 In plaats van verwondering
over het feit dat God sommige
mensen verkiest tot de 
zaligheid, ergeren we ons aan
het feit dat God anderen
voorbij gaat.

 Laten we de les van de 
visserman niet vergeten, want 
wij zijn maar mensen en God 
is God!



Verschillend resultaat
 In Antiochië brengt Paulus het evangelie eerst

aan de Joden (Hand. 13: 14-41).

 De meeste Joden geloven niet en verwerpen
het evangelie (vers 45 en 46).

 De overige Joden(genoten) en heidenen
verblijden zich en heffen de lofzang aan op 
het evangelie van vrije genade (vers 48).

 In dit verband van verwondering om en 
verharding jegens het evangelie schijft Lukas: 
en er geloofden er zovelen als er bestemd
waren tot het eeuwige leven (vers 48b). 

 Dit is geen conclusie, maar een belijdenis.

 Dat het evangelie ondanks fel verzet geloof
vindt, vindt zijn oorzaak in het verkiezend
welbehagen van God.

 God zet door, ondanks menselijke
vijandschap en tegenstand.



Hoe gaan we ermee om?
 Als we de verkiezing nog steeds 

zien als een lot uit de loterij, 
als een systeem waarin alles
van eeuwigheid vast ligt en 
eigen verantwoordelijkheid
wordt uitgeschakeld, behoren
we tot de mensen die Gods 
besluiten verdraaien tot hun
eigen verderf.

 Dan gaan we verloren omdat
we de uitverkiezing niet
(wilden) zien als een open 
deur, maar zagen als een
ondoordringbare muur.

 Luister naar de roepstem van 
God in het evangelie die 
welgemeend is.

 God is niet als Janus!



Hoe gaan we 
ermee om?

 Wie echter in de verkiezing van Gods 
kant de ruimte van het zalig worden
ontdekt, wordt geleid tot de troost
van de verkiezing.

 Ik had nooit gekozen voor God, maar 
God koos voor mij: diep verloren
zondaar.

 Dan ligt dus de zaligheid eeuwig vast 
in Zijn handen.

 We worden zalig omdat God het wil.



Tenslotte

 De Baarnse predikant ds. I. Kievit
(1887 – 1954) legt de woorden van 
Jezus: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal 
tot Mij komen; en die tot Mij komt, 
zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 
6:37) als volgt uit:

 ‘Het werkwoord geeft staat in de 
tegenwoordige tijd. Dit wil met 
andere woorden zeggen: het gaat hier 
niet om de verkiezing in de 
eeuwigheid, maar om de uitwerking 
in de tijd. De Vader geeft aldoor aan 
de Zoon. De Vader voert de raad van 
de verkiezing uit in de tijd’. (uit: Het 
levende brood. Dagboek bij de Bijbel, 
Houten 2018).



Gespreksvragen
1. Hoe zou het komen dat onze kring zoveel mensen ‘tobben’ met de 

uitverkiezing?

2. Wat betekent de uitdrukking: ‘De verkiezing is geen muur, maar een poort’?

3. Hoe spreken de remonstranten over de uitverkiezing?

4. Kunnen we spreken over verkiezing zonder te spreken over verwerping?

5. Hoe spreekt Romeinen 9 over de uitverkiezing?

6. In welk verband staan de woorden ‘… en er geloofden zovelen, als er bestemd 
waren tot het eeuwige leven’? (Hand. 13:48)

7. Hoe moet je de tekst over Jakob en Ezau in Romeinen 9:13 verklaren?



De losse
eindjes
afhechten



Volgende keer: ..-09-2019 D.v.

 Lezen:

 Hoofdstuk 5 – Uitverkoren in Christus

Overige data 
Bijbelkring:

……………

……………

……………

……………

……………

……………



Zingen Psalm 105 vers 4

 Gij volk, uit Abraham gesproten,
Dat zoveel gunsten hebt genoten,
Gij Jacob's kind'ren, die de HEER
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer.
De HEER is onze God, die d' aard'
Alom door Zijn gericht vervaart.



Einde van 
deze

presentatie
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