
HOOFDSTUK 13: UITGEKOZEN! GELOOF ALS GESCHENK.

• Door de zondeval hebben alle mensen de dood verdiend. Mensen zijn losgeraakt van God en uit onszelf 
zullen we nooit  meer  een keuze voor God maken.  Wij  zijn allemaal  hopeloos verloren.  Het grote 
wonder van genade is nu dat God in zijn liefde en barmhartigheid een vast en ontelbaar aantal mensen  
kiest die Hij wil redden van de ondergang. Welke mensen dat zijn heeft Hij al voor de grondlegging van  
de wereld besloten (besluit van de uitverkiezing). Wie Hij uitkiest is niet afhankelijk van iets in ons, het 
is Zijn vrije keus en liefde, die de één kiest, met als gevolg, dat Hij aan de ander voorbijgaat. 

• Is het wel eerlijk/rechtvaardig dat God sommigen redt en anderen niet? Niemand heeft recht op genade.  
Dat God een ontelbaar deel van de mensen redt, verplicht Hem niet allen te redden. Daarmee kun je 
niet  zeggen,  dat  God  het  is  die  mensen  in  de  afgrond  duwt.  Alle  mensen  hebben  zichzelf  in  de 
ondergang gestort.  Hij  is rechtvaardig wanneer Hij  mensen aan zichzelf  overgeeft.  Hij  verwerpt de 
mens, die Hem verwerpt. De oorzaak van de verwerping is in de verworpene zelf te vinden, niet in God.

• Gods plan om uit te kiezen is onlosmakelijk verweven met zijn redddingsplan. Christus bood zich al 
voor de grondlegging van de wereld aan om mensen te redden.  Degenen die God uitgekozen heeft, 
brengt Hij tot geloof. Door het geloof wordt je verbonden met Christus. Door die verbondenheid in 
geloof aan Christus wil God je redden van de zonde en de dood.  Het is niet zo dat je uitgekozen bent 
omdat je ging geloven (Gods keus is immers niet afhankelijk van iets in ons). Maar je bent uitgekozen 
om te gaan geloven. Achter de keus van mensen om te geloven, ligt altijd de keuze van God om hen dat 
geloof te geven. Niemand komt uit zichzelf tot geloof. Het geloof is een geschenk van God.

• Hoe kun je zeker zijn van je uitverkiezing? God had bekend kunnen maken wie wel of niet uitgekozen 
zijn, maar zo doet Hij het niet. Hij geeft ons geen inzage in Zijn besluitenboek. Toch wil Hij ons niet 
onzeker maken. Om zekerheid te krijgen wijst Hij naar Zijn Zoon. Kijk naar Christus, geloof in Hem. 
God zoekt je via Christus. Hij wil je houvast geven in de relatie met Hem. Alleen door te zien op Jezus 
kun je zekerheid krijgen over je eigen uitverkiezing. Los van Hem krijg je die zekerheid niet en zul je 
blijven twijfelen. Maar als je werkelijk in Hem gelooft,  mag je daarin het bewijs vinden van Gods 
keuze, want een levend geloof heb je niet van jezelf. Wie tot Christus komt, hoeft geen angst te hebben 
om door God afgewezen te worden.

• God geeft het geloof. Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van de mens, doet onze beslissing 
om wel of niet te geloven er dan nog wel toe? Gods besluit haalt niet de spanning uit de geschiedenis. 
We zijn geen robots.  Via de weg van overtuiging werkt God Zijn plan uit. God roept en nodigt velen 
door de verkondiging van zijn Woord. Christus roept op tot geloof. De mens blijft verantwoordelijk om 
op die uitnodiging in te gaan. Degenen die komen, komen niet uit zichzelf, maar omdat de Vader hen 
doet komen. Echter onze keuze doet er  wel degelijk toe, al  is  die uiteindelijk  door God gegeven. 
Geloof is een gave van God, maar kan nooit losgemaakt worden van Jezus woorden die om antwoord 
vragen. Onze beslissingen doen er daarom wel degelijk toe. Geloven is 100% Gods werk én 100% onze 
verantwoordelijkheid.

BIJPASSENDE GEDEELTEN UIT DE BELIJDENIS

- Nederlandse Geloofsbelijdenis: Artikel 16 - De eeuwige uitverkiezing door God
Wij geloven dat God, toen het hele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderf en ondergang 
was gestort1,  bewezen heeft  dat  Hij  barmhartig  en rechtvaardig is.  Barmhartig,  doordat  Hij  diegenen uit  dit 
verderf trekt en verlost, die Hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad2 uit louter genade verkoren heeft3 in Jezus 
Christus, onze Here4, zonder ook maar enigszins hun werken in rekening te brengen5. Rechtvaardig, doordat Hij 
de anderen laat in hun val en verderf, waarin zij zichzelf gestort hebben6. 1 Rom. 3:12. 2 Joh. 6:37, 44; 10:29; 17:2, 9, 
12; 18:9. 3 1Sam. 12:22; Ps. 65:5; Hand. 13:48; Rom. 9:16; 11:5; Tit. 1:1. 4 Joh. 15:16, 19; Rom. 8:29; Ef. 1:4, 5. 5 Mal. 1:2, 
3; Rom. 9:11-13; 2Tim. 1:9; Tit. 3:4, 5. 6 Rom. 9:19-22; 1Pet. 2:8.

- Dordtse Leerregels:  Hoofdstuk 1 over de Goddelijke uitverkiezing en verwerping.
Zie kerkboek blz. 473-483
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