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In onze tijd wordt binnen de Gereformeerde Kerken nauwelijks meer geschreven en gepreekt 
over verkiezing en verwerping. Dat is een onderdeel van de leer, dat het niet zo goed doet in een 
tijd waarin de mens zichzelf nogal belangrijk vindt. Is dat erg of is dat geen ramp? 
 
Als je kijkt naar ons belijdenisgeschrift - de Dordtse Leerregels - dat spreekt over verkiezing en 
verwerping, leer je dat alles met alles te maken heeft. De leer van de Bijbel is opgebouwd met allerlei 
verschillende bouwsteentjes. Als je een steentje uit een goed gemaakt bouwwerk trekt, knalt de hele 
zaak in elkaar. Dat geldt in ieder geval van de leer van verkiezing en verwerping. Dat wordt duidelijk 
voor wie wat in de Dordtse Leerregels rondwandelt. 
 
In dit artikel wil ik proberen te laten zien hoe het één met het ander samenhangt. De leer over 
verkiezing en verwerping heeft alles te maken met ons denken over (erf)zonde en over onze Heiland 
en over het geloof. Het gaat steeds over de inbreng van de mens. En dat bepaalt in de praktijk ons 
(be)leven in het geloof. 
 
Erfzonde 
 
Van tijd tot tijd duikt Romeinen 7 in de discussie op: Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit 
bestaan dat beheerst wordt door de dood? (vs. 24). Iedere keer weer in de geschiedenis lopen 
christenen te hoop tegen deze negatieve kijk op de christenmens. Daar zit ook vaak achter dat we 
eronderuit proberen te komen, schrijft Jerry Bridges. We houden niet zo van Romeinen 7 omdat we 
onze eigen strijd met de zonden zien afgetekend en we houden niet van de gedachte dat we met de 
zonden moeten strijden. We willen direct de overwinning.1
 
Er zijn allerlei motieven om ons Romeinen 7 van het lijf te houden. Er zijn ook allerlei methodes om 
dat te doen. De redenering komt steeds weer op dat Paulus hier spreekt over de tijd voordat Jezus in 
zijn leven kwam. Een onbekeerde is een ellendig mens, een christen niet. 
 
In de aanloop naar de synode van Dordrecht gaat Arminius (zeg maar: de leider van de ‘moderne’ 
partij) preken over Romeinen 7. Hij verkondigt ook dat het in Romeinen 7 gaat over een mens die 
nog niet wedergeboren is. Hij komt dan met een optimistisch idee zowel over de niet-wedergeboren 
mens alsook over de gelovige. 
 
Hij zegt dus eerst dat het in Romeinen 7 gaat over iemand die niet wedergeboren is. Maar als dat zo 
is, dan staan er in Romeinen 7 heel wat positieve dingen over die mens zonder Jezus. Ja, volgens 
Arminius - en daarin is hij consequent - is die nog niet wedergeboren mens niet zo slecht. Hij wil het 
goede best wel. Hij kan het alleen niet. Hij heeft ook wel verdriet over zijn zonden, ja, hij verlangt 
naar redding. 
 



Dwaling 
De mens die niet opnieuw geboren is, is eigenlijk niet helemaal dood in de zonde. Hij mist de 
krachten om het goede te doen ook niet helemaal. Maar hij kan nog hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid en het leven. Ook kan hij nog brengen het offer van een verslagen en gebroken geest, 
dat God aangenaam is. 
 
Verwerping 
Deze beweringen zijn in strijd met de duidelijke uitspraken van de Schrift: Gij waart dood door uw 
overtredingen en zonden (Ef. 2:1,5). Evenzo: Al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, 
was te allen tijde slechts boos (Gen. 6:5; 8:21). Bovendien, alleen van de wedergeborenen en van 
hen die zalig gesproken worden, geldt dat zij hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende 
en naar het leven, en dat zij God een offerande van een verbroken geest brengen (Mat. 5:6 en Ps. 
51:19). 
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De les van de kerkgeschiedenis is dat zij die moeite hebben met Romeinen 7, vaak moeite hebben met 
het radicale van de genade. Dat radicale is dat God genadig is over mensen die zo heel ontzettend 
slecht zijn, dat ze er op geen enkele manier aan te pas komen. Arminius vindt dat moeilijk. Het gaat 
hem om de verantwoordelijkheid en (dus) de inbreng van de mens. Daarom moet die mens niet zo 
beroerd slecht zijn. Daarom vindt hij dat de erfzonde de natuur van de mens niet zo ontzettend slecht 
heeft gemaakt, dat er geen samenwerking meer zou kunnen zijn tussen de genade van God en de 
menselijke wil. 
 
Wat heeft dat nu met de leer van Dordt te maken? Het gaat erom wie God verkiest. Zijn dat zondaren 
die zelf geen kant op kunnen of mensen die de goede keus maken? Wie gelooft dat de mens inbreng 
heeft, maakt van de verkiezing een keus van God voor mensen die geloven. Dat is de leer die 
veroordeeld werd. Wie gelooft dat de mens geen inbreng heeft en kan hebben, ziet de verkiezing als 
een daad van God, waar genade bij uitstek genade blijkt. 
 
Dat werkt door in het geloofsleven. Waarom wil je heilig leven? Hoe kun je anders worden? Kun je je 
zonden wegdoen? Wie optimistisch is over zichzelf, probeert het zelf. En veel christenen komen een 
heel eind in eigen kracht. Het ziet er aan de buitenkant aardig goed uit. Maar vroeg of laat zul je 
ervaren dat je je wel tot grote hoogte kunt opwerken, maar ook afschuwelijk diep kunt vallen. Met 
eigen kracht redden we het niet. Je leert je eigen mogelijkheden en inbreng grondig te wantrouwen. 
 
Dat houdt je dicht bij God. Dat doet je zien naar Christus. En dan denk je heel laag over jezelf, maar 
hoog over je Heiland. Dat is geloofsleven: Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft 
(Fil. 4:13). 
 
Christus 
 
Christus is wel het fundament van de redding, maar niet van de verkiezing. 
 
Kunt u met eigen woorden weergeven wat hier bedoeld is? Ik maak me sterk dat velen er problemen 
mee hebben, ik wel tenminste. Is dit geen muggenzifterij? Laat ik de uitdaging aangaan om te 
proberen het belang van zo’n zin uit te leggen. 
 



In de geschiedenis rond de synode van Dordrecht gaat het over Gods besluiten. Als God eerst 
besloten heeft te kiezen, dan is het helemaal zijn werk. Hij kiest. Dat gaat voorop. Dat was de mening 
van de gereformeerde partij. Maar de ‘moderne partij’ benaderde dat anders. Om de inbreng van de 
mens ook een plek te geven, maakte men een andere volgorde in Gods besluit. Gods eerste besluit is 
volgens hen de verzoening. Zijn liefde gaat voorop. Hij besloot zijn Zoon te sturen. En dan…? De 
mensen die voor Hem kiezen, worden gered. Dat is een volgende stap in Gods besluit. Hij kiest dus 
de mensen die zelf voor het geloof gekozen hebben. 
 
Christus is dus het fundament van de verkiezing, d.w.z.: Hij komt eerst met de verzoening aan en God 
kiest dan de mensen die geloven. 
 
Kader: Gods raad 
 
Gereformeerden 
1. God kiest zondaren, 
2. Christus is middel tot uitvoering van dit besluit, 
3. het geloof komt van God. 
 
Remonstranten 
1. God kiest voor verzoening: Christus is fundament, 
2. mensen maken hun keus, 
3. het geloof is een keus van de mens. 
 
Is dit belangrijk? Ja, dat heeft impact op mijn geloofsbeleving. Men heeft op de synode van Dordrecht 
namelijk niet willen zeggen dat Christus het fundament van de verkiezing is, omdat er dan gauw een 
verschil gemaakt kan worden tussen onze Here Jezus en de Vader. Je krijgt dan maar zo de gedachte 
van een verre Vader in de hemel die verkiest en verwerpt wie Hij wil tegenover een Heiland op aarde. 
Dat heeft dan gevolgen voor de relatie tot God. 
 
Je hebt dan zomaar het idee dat je wel bij Jezus terecht kunt, maar dat er achter Hem een Vader is in 
de eeuwige verte van wie je niet weet waar je aan toe bent. 
 
Dat is een onbijbelse en uiteindelijk ook afschuwelijke gedachte: wie is God ten diepste voor mij? 
Gelukkig is God daarin ook heilig, betrouwbaar en compleet transparant: in Christus komt Vader met 
zijn liefde ons tegemoet. Via Christus mogen we ‘Vader’ zeggen en weten dat we bij Hem terecht 
kunnen, zoals Hij echt is. 
 
Geloof 
 
Als Luther - na het overwinnen van enige tegenzin - tegen Erasmus gaat schrijven, krijgt hij al snel de 
smaak te pakken. Want hij gaat steeds meer begrijpen dat Erasmus, met zijn leer van de vrije wil van 
de mens, alle winst van de Reformatie overboord dreigde te gooien. Waar de mens er zelf weer aan te 
pas moet komen met wat er aan goeds in hem nog over is - zijn vrije wil -, komt het heil weer op 
losse schroeven te staan. 
 
‘Alles was voor Luther met deze kwestie gemoeid. Wat God voor hem was, wie Christus voor hem 
was, wat het Woord en de belofte Gods voor hem betekende, in hoeverre hij erop vertrouwen kon en 
zekerheid des geloofs kon hebben.’2



 
In de tijd rond de synode van Dordt heeft Gomarus - de hoogleraar in Leiden die de strijd tegen 
Arminius voerde - ook al snel gezien dat het om de genade gaat. En daarin gaat het over de zekerheid 
van het geloof. Hoe kun je zeker zijn? 
 
Je ziet dan hoe het allemaal met elkaar te maken krijgt. Als je zegt dat de mens nog wel wat kan (geen 
radicale erfzonde) en je zegt dat Christus de verzoening biedt aan wie geloven, komt het aan op wat 
de mens doet. De intentie van mensen die daar de nadruk op leggen, is vaak wel goed: ze willen je 
aanzetten tot inzet voor het geloof. Maar toch verandert er wat. Wat jij doet, gaat een rol meespelen. 
En ieder die zichzelf een beetje kent, weet hoe onzeker alles dan wordt. Dat is de consequentie van de 
leer dat God mensen kiest op grond van hun geloof. 
 
Hoe ben ik rechtvaardig? Je komt alleen maar in de vrijheid als je je totaal richt op wat Jezus gedaan 
heeft. Dat geeft de doorslag. Het geloof is niet meer dan een instrument waardoor je aanneemt wat 
Hij allemaal deed. 
 
Ook hier luistert het nauw in de leer. Want we hebben er vanuit onze beleving zo’n moeite mee. We 
willen altijd zelf wat doen. Het kan uit een echte liefde tot God voortkomen. Maar de duivel staat op 
de loer als je enthousiast voor God bent, om je het pad op te sturen waar het uiteindelijk gaat om je 
inzet. En dat pad loopt dood in je onmacht. De duivel stuurt ons graag een doodlopend pad op… 
 
De weg om de liefde brandend te houden is de weg van de rechtvaardiging. Dat betekent dat je liefde 
voor God niet brandt doordat je jezelf opklopt, maar doordat je wordt aangevuurd door Christus’ 
werk. Zijn machtige, volbrachte werk is genoeg om elke dag uit te putten en dat steekt het vuur van 
de liefde aan en houdt dat vuur ook brandend. 
 
In het laatste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels wordt de zekerheid van het geloof grandioos 
verbonden met de liefde van het geloof. 
 
‘Deze zekerheid van de volharding verleidt de ware gelovigen beslist niet tot hoogmoed en zondige 
zorgeloosheid. Integendeel, hieruit komen voort nederigheid, kinderlijke eerbied, een godvrezend 
leven, vurige gebeden, standvastigheid in alle strijd, in het kruisdragen en in het belijden van de 
waarheid en ook blijvende blijdschap in God. Het overdenken van die weldaad is voor hen juist een 
aansporing zich ernstig en voortdurend te oefenen in dankbaarheid en goede werken. Dit blijkt 
immers uit de getuigenissen van de Schrift en de voorbeelden van de heiligen’, Dordtse Leerregels 
V,12. 
 
 
Noten 

1. Jerry Bridges, Verlangen naar heiliging, Apeldoorn 1996, p. 94. 
2. K. Exalto in: Luther en het gereformeerd protestantisme, Zoetermeer 1982, p. 163. 
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