
'Rijke troost voor ongelovigen en gelovigen'
Over de verkiezing in de evangelisatie
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Als er geen soevereine genade van God zou zijn, zou evangelisatie en zending de meest kinderachtige en waardeloze
onderneming zijn die de wereld ooit gezien heeft, en zou er niet meer absolute verspilling van tijd onder de zon zijn dan
de prediking van het christelijk evangelie. J.I. Packer, Evangelism etc., pag. 106.

1 Verkiezing als rem op evangelisatie?
De leer van de verkiezing krijgt het al lange tijd zwaar te verduren, juist i.v.m. zending en evangelisatie. Hoe kun je immers
met die leer iemand frank en vrij met het evangelie benaderen en tot bekering oproepen? In Gods 'verborgen agenda', zijn
eeuwige raad, kan zo iemand wel verworpen zijn. Wat wil jij dan met je oproep tot bekering? Niet alleen zinloos, maar
zelfs in strijd met Gods eigen wil.

Om deze vragen op te lossen, kozen en kiezen velen tégen de leer van de eeuwige verkiezing en verwerping, in
remonstrants voetspoor. Ze werpen zich op voor een open en eerlijke evangelieverkondiging, met royale en eerlijke kansen
voor ieder mens om zich te bekeren! Op gereformeerd erf pleiten deze mensen voor wijziging van de Dordtse Leerregels
(DL) t.a.v. de verwerping, bijv. in (synodaal) gereformeerde kring of in de Christian Reformed Churches in de USA.

Een andere oplossing kiezen de zgn. 'hyper-calvinisten'. Sommigen weigeren zendings- en evangelisatie-activiteiten: als het
God behaagt heidenen te bekeren, kan Hij dat zonder onze hulp. Anderen gaan wel op evangelisatiepad, maar dan alleen
met het bekeringsbevel, zonder aanbod van de genadebelofte.
Beide richtingen maken in feite eenzelfde basisfout: ze leggen de verkiezing als denksysteem over de verkondiging. Om uit
die spanning te komen, moet daarom óf de verkiezing óf de verkondiging verdwijnen.

2 Door verkondiging wordt de verkiezing gerealiseerd
2.1 Bijbelse gegevens
In de Bijbel is er geen sprake van spanning of zelfs conflict tussen verkiezing en verkondiging. Integendeel, die twee staan in
nauwe relatie tot elkaar. In Hand. 13:48 staat: 'en allen, die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof.' Hoe?
Door de prediking van Paulus, in de synagoge te Antiochië. Je zou kunnen zeggen: door de prediking aan (bijna) alle
burgers gaan sommigen geloven, en daarmee komen de uitverkorenen 'te voorschijn'. God hád ze al, maar door de genade
van de prediking, bekering en geloof, worden ze openbaar en ontstaat de uitverkoren kerk in die plaats. Door de prediking
wordt de verkiezing in de tijd gerealiseerd.

De nauwe relatie wordt ook geleerd in Rom. 10:14-15. Midden in zijn betoog over de verkiezing en verwerping, Rom.
9-11, pleit Paulus voor de prediking: 'Hoe kunnen mensen geloven in Christus, als ze niet van Hem gehoord hebben? Hoe
horen zonder prediker?' In Rom. 8:29-30 had hij ook al de roeping (prediking) geplaatst in de onverbrekelijke 'gouden
keten' van verkiezing, roeping, rechtvaardigmaking en verheerlijking. De verkiezing in Christus tot eeuwig behoud vindt zijn
weg door de evangelieroep tot Christus, 2 Tess. 2:13-14.

Ook de Here Jezus zelf legt die nauwe relatie. In Joh. 6:37 zegt Hij: 'Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en
wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.' En dat 'alles' zijn de 'zijnen', 'zijn schapen' die Hij van eeuwigheid van de
Vader gekregen heeft, Joh. 6:37-40; 10:14-15, 27-30; 17:6-10. Juist door zijn prediking trekt Hij ze tot de Vader.

Uit het optreden van Christus en Paulus blijkt wel dat de verkiezing niet verlammend werkte op de prediking. Net zo min
trouwens als bij Augustinus, Calvijn en Whitefield om maar eens enkelen te noemen die net zo vurig de verkiezing
verdedigden als het evangelie verkondigden, aan alle mensen.

2.2 Belijdenis, met name Dordtse Leerregels
Met name in de DL spreekt de kerk dit bijbels onderwijs na. Iedere 'evangelist' zou daarom eerst de DL grondig moeten
bestuderen. In DL I,3 lezen we dat God boodschappers van het evangelie stuurt, tot wie en wanneer Hij wil, dat wil zeggen
naar zijn welbehagen. In DL II,5 wordt daaraan toegevoegd dat de belofte van het evangelie zonder onderscheid openlijk



verkondigd moet worden met bevel van bekering en geloof. In DL III/IV, 8 belijdt de kerk dat God in volle ernst roept;
Hij belooft echt gemeend allen die tot Hem komen en geloven, het eeuwige leven. Verkondiging is geen spelletje, waar je je
met schouderophalen van af kunt maken. Het is zaak van leven of dood.

De kerk is onmiskenbaar verantwoordelijk voor de verkondiging. Maar wat de uitkomst zal zijn, laat de kerk graag aan
God over. Ze weet dat Gods woord niet tevergeefs gepreekt wordt en niet ledig terugkeert, Jes. 55:11. Ze weet dat het
aannemen van het evangelie berust op Gods ingrijpende werking met zijn Geest, als vrucht van de verkiezing, en ze roemt
God, in dankbare verwondering, DL I, 18 en III/IV, 10. Maar mensen die het evangelie durven weigeren, wijst ze op eigen
schuld, in achteloosheid, oppervlakkigheid of wereldsgezindheid, DL II, 6 en III/IV, 9, vgl. de gelijkenis van de zaaier,
Matt. 13.

In Bijbel en belijdenis staat centraal dat God naar zijn vrij welbehagen sommige zondaren verkiest en hen dáárom met het
evangelie krachtdadig bekeert. Maar nergens betekent dat een intrekken van de predikopdracht aan alle mensen.
Integendeel, Gods ontferming gaat naar hen allen uit, serieus en echt gemeend. In het evangelie van de gekruisigde Christus
komen mensen voor de levende God te staan, die hun beveelt te geloven. Wie dan 'nee' zegt, moet God niets verwijten. Hij
staat dubbel schuldig, Matt. 11:20-24, DL I, 15 en II, 6.

3 Gevolgen voor de evangelisatie
3.1 Verkiezing biedt troost aan ongelovigen
Verkiezing heeft dus geen verlammende werking op de prediking. Maar je kunt veel verder gaan in de conclusie: de
verkiezing stimuleert juist de prediking. Want in de leer van de verkiezing krijg je te maken met zowel de volslagen
machteloosheid van de mens om zichzelf te redden als de onverwachte, onverdiende liefde van God die ons wél redt.

Wie geen verkiezing kent, wordt vroeg of laat teruggeworpen op eigen menselijke kracht, in de wanhopige poging om God
iets aan te bieden waarop onze redding zou kunnen rusten. Wie zichzelf en de Schrift kent, weet dat die poging tot absoluut
mislukken gedoemd is. Onze pelagiaanse pogingen maken het alleen maar erger. Zonder verkiezend welbehagen draaien
we ons alleen maar dieper in de troosteloze put van ellende en dood.

Daarom zegt Bavinck (Gereformeerde Dogmatiek [GD] II, 365) zo treffend dat het Pelagianisme in feite meedogenloos
hard is. Want volgens Pelagius komen alleen de allerbeste, allerijverigste en alleractiefste mensen in aanmerking om
behouden te worden. Maar de verkiezing leert dat juist Gods genade de hechte basis van ons behoud is. Daarom is er
hoop! Ook voor de allerellendigste, meest onwaardige mens. Vandaar de diepe betekenis van die vreemde zin: 'de leer van
de verkiezing is, beide voor de ongelovige en voor de gelovige, tot zulk een onuitsprekelijk rijke troost.' (GD II, 365).

Zo immers mag je ongelovigen benaderen: je leven is niet hopeloos verloren, kijk maar naar Gods ingrijpende liefde in
Jezus Christus. Daar ligt de basis van jouw en mijn behoud! De verkiezing is er niet om mensen af te stoten, maar juist om
echt allen uit te nodigen tot de rijkdom van Gods genade in Christus (Bavinck, GD II, 366).

3.2 Verkiezing stimuleert en richt de prediking
Aan de andere kant geeft de verkiezingsleer een geweldige stimulans om te preken. Want wat zou je als mens willen doen
om mensen tot God te brengen, als je weet van steeds groter wordende schuld, zonde en verzet! Ieder mens heeft zich zo
diep ingegraven in z'n verzet tegen God, dat niemand dat verzet kan doorbreken. Ook de beste preek niet, de meest
indringende methode niet. Al zou je tot diep in de nacht met hem door willen praten, het lukt jóu als prediker niet. Die
doorbraak kan alleen God geven in dat wondere werk van bekering, wedergeboorte en geloof, DL III/IV, 11-12.

Wordt daarmee de verkondiging dan niet aan de kant geschoven? Nee, de preek wordt nu juist ingeschakeld in Góds
werk van verlossing. Want de opdracht tot preken is onze verantwoordelijkheid. Maar het zou een hopeloze, zinloze
bezigheid worden, als we niet zeker wisten dat via die prediking God de harten van zijn kinderen weet te bereiken en open
breekt.

Als je met je preek zelf de mens moest bekeren, was alles zinloos. Maar nu jouw preek, jouw vermaning, jouw gesprek,
jouw wijzen op Christus aan die ander wordt ingebed en meegenomen in Gods verkiezend optreden, krijgt de verkondiging
vleugels. Dan weet je dat jouw, maar al te vaak beperkte, kromme, tekort schietende woorden een kracht van God zijn
om die ander te behouden, Rom. 1:16; 1 Kor. 1:24-25. Zó wil God zijn genade uitdelen. Dát is nog eens een stimulans om



met des te meer ijver onze roeping tot verkondigen uit te voeren, DL III/IV, 17.

Zo gezien stimuleert de verkiezing ook tot trouw en volharding in het volgen van de gang van Gods kerkgeschiedenis. Zoals
Paulus niet vrij was om maar overal te preken en te blijven preken, zo moeten ook wij leren gericht te zoeken waar Gods
welbehagen aan het werk is. Dat impliceert dat een serieus contact ook verder uitgebouwd moet worden, Hand. 18:9-10.
Dat kan ook inhouden dat aan veel niet-serieuze contacten en aan mensen die duidelijk alléén om allerhande
neven-motieven mee blijven lopen, ook de consequenties van hun gedrag wordt duidelijk gemaakt, desnoods tot het
(voorlopig) afbreken van de relaties toe. We moeten ook geen deuren binnen willen gaan, die God niet voor ons opent,
Hand. 16:7.

3.3 Niet op Gods troon gaan zitten
In het evangelisatiewerk moeten we ons daarom houden aan de opdracht tot verkondiging. We moeten niet meer willen
doen dan onze verantwoordelijkheid goed uitvoeren. Dat bedoelde Bavinck (GD IV, 5) met de woorden dat we in de
verkondiging niets te maken hebben met het besluit van verkiezing en verwerping. Dat wil zeggen, je moet je werk doen:
verkondigen, royaal, vrijuit! En je dan geen zorgen maken of die ander nu wel of niet uitverkoren is. Want dan ga je op
Gods troon zitten, denken dat jij moet uitmaken of die ander zalig wordt of niet.

Wie daarom de mensen benadert onder het motto: 'God heeft u lief', doet net zo dwaas als wanneer iemand zou beginnen
met: 'God heeft u niet lief.' Daarmee trek je mensen met pretenties die je niet kunt waarmaken. Als die ander nu straks niet
gelooft, wat dan? Dan moet je al je goede woorden van het begin weer intrekken. Je loopt dan in feite God voor de voeten.

Achter die spreuk zit toch de gedachte dat je mensen moet trekken met iets wat zij wel 'fijn' zullen vinden. Wie zou niet
willen luisteren naar iemand die jou liefheeft? Maar als je 't niet waar kunt maken, door ongeloof van de ander, wordt deze
liefdeverklaring een goedkope frase. Geen wonder, dat veel mensen verveeld op zo'n benadering reageren.

Eenzelfde tendens in de methodiek kun je opmerken waar men zich inspant om het de luisteraar in alles naar de zin te
maken. Er worden flitsende campagnes opgezet, sfeervolle muziek, treffende uitroepen, een grappige opmerking, de
stemming stijgt, een sterke goed-getimede speech, wat wil je nog meer! Zoek je geluk, vrede, innerlijke rust? Jezus, je
vriend sluit naadloos aan bij al je nood en tekort! Eigenlijk verbaast het niemand meer, dat er dan na enig aandringen
mensen naar voren komen om van hun (plotselinge) bekering te getuigen. Succes? Aantallen? Ja, dat wel. Maar of het ook
bekering, geloof en serieuze kerkkeuze en trouwe kerkgang met zich meebracht?

De fout in deze methode is, dat men zich vastgepind heeft op het doel een aantal mensen te bekeren, op het (snelle) succes.
Waarmee dan mensen vaak in een handomdraai de zware weg van bekering moeten maken, waarbij kennis van Gods
Woord vervangen kan worden door een religieus gevoel en de majesteit van God en de ernst van zijn toorn onder druk
komt te staan van de grap van de dag. Op zo'n manier doet men in feite te veel en te weinig. Te veel, omdat men angstvallig
denkt dat mensen via onze technieken, onze inzet en nazorg tot bekering móeten en zúllen komen. Alsof hun bekering in
onze handen ligt. Te weinig, omdat men de hoorders geen tijd gunt om echt te breken met de zonde, vanuit een gezonde,
weloverwogen kennis van de hele leer van de Schrift en de consequenties voor het hele leven.

3.4 Gods middelen gebruiken: belofte en eis voorhouden
Daarom moeten we ook elke keer eenvoudigweg terugvallen op het middel dat God zelf gegeven heeft: verkondiging van
het woord! De beste methode is die waarbij de hele Schrift wordt uitgelegd en adequaat wordt toegepast. Er moet ruimte
zijn voor onderwijs, waarbij tijd gegund wordt om over de inhoud na te denken en om verkeerde denkbeelden te (laten)
corrigeren. Waarbij ook de ernst van het evangelie van leven en dood steeds duidelijker wordt.

Met andere woorden, je moet de mensen de gekruisigde Christus voorhouden, met het bevel van geloof en bekering.
Anders gezegd: met belofte en eis. Dat geldt buiten de kerk net zo goed als in de kerk. En dan het resultaat overlaten aan
God. Op zo'n manier zal de roeping tót Christus de verkiezing ín Christus bevestigen. Dan wordt 'vanzelf' wel duidelijk wie
wel en wie niet, waar wel en waar niet verkorenen zijn. Het gaat in de verkiezing van de uitverkorenen tenslotte om het
totaal van Christus' uitverkoren Bruid. Tot de vergadering van die Bruid gaan de verkondigers op weg met het evangelie
van Christus.

Maar de verwerping dan? Misschien ben ik wel verworpen, zal iemand tegenspreken. Luister dan nog eens naar Bavinck



(GD II, 366): 'Niemand mág geloven dat hij een verworpene is, want elk wordt ernstig vermaand en dringend geroepen en
is verplicht te geloven in Christus tot zaligheid.'
In feite gaat zo iemand ook op Gods troon zitten, om in menselijke hoogmoed het evangelie van zich af te houden. Hoe
durf je, wanneer God naar je toekomt met de belófte van eeuwig leven in Christus, dan die belofte in twijfel te trekken!
Wie ben jij dan wel, o mens, zegt Paulus in Rom. 9:20, dat je 't beter zou weten.

Je kunt wel proberen je op deze manier aan Gods gezag te ontworstelen, maar daarmee blijf je juist in je zonde, Joh. 3:36.
Dan zul je de kracht van het evangelie ook meemaken als een 'doodslucht ten dode', 2 Kor. 2:16, in het gericht voor God.
Ook dan is het woord niet ledig teruggekeerd. Het resultaat van evangelieverkondiging is namelijk niet het succes van het
aantal bekeerden, maar de steeds duidelijker wordende scheiding van hen die behouden worden en zij die verloren gaan, 1
Kor. 1:18.

3.5 Verzet tegen de kern van het evangelie
Het verzet met name tegen de leer van de verwerping terwille van een 'open en eerlijk' evangelisatieoptreden is daarom
onschriftuurlijk. Het is ten diepste een verzet tegen het welbehagen van God, die in vrijmachtige liefde zóndaren redt uit hun
eeuwig lot, wie, waar en wanneer Hij wil. Het is het verzet tegen de kern van het evangelie, namelijk dat je alleen door
Jezus Christus kunt zalig worden, zonder enige prestatie van jouw kant.

De verkiezing is genoemd het hart van de kerk. Wie dat uit de evangelisatiepraktijk zal willen verwijderen, ziet nooit één
bekeerling, ondermijnt bij voorbaat de vergadering tot Christus' kerk en zal nooit meer reden vinden om God te loven.

3.6 Gevolgen voor de evangeliepredikers
De leer van de verkiezing heeft ook gevolgen voor de predikers. Ze worden erdoor gestimuleerd, zagen we, omdat ze
weten dat hun werk in Gods beleid wordt ingeschakeld. Dat maakt ze ook moedig om vol te houden, tegen de stroom van
het verzet in. Ze staan in de strijd om mensen uit de greep van satan los te krijgen. Om moedeloos van te worden, als je op
de getallen in vergelijking met de energie let. Maar Gods verkiezingsplannen falen niet. Dat is voldoende reden om frank en
vrij, in vast vertrouwen door te gaan.

De verkiezing maakt ze ook geduldig. Het is immers Gods plan, zijn tijd, op zijn plaats, zijn kudde die Hij vergaderd wil
zien. Dat betekent niet dat de prediking de zaak maar op z'n beloop laat. Nee, ze moet gericht zijn op een duidelijke
houding en richting ten opzichte van het evangelie bij de luisteraar. Het hoeft geen onmiddellijke bekering te zijn. Maar je
moet wel ontdekken waar God wegen wijst om verder te gaan, om mensen tijd en ruimte te geven om toe te groeien naar
de belijdenis. Maar tegelijk in geduld leren accepteren dat God in zijn welbehagen ook soms wegen toesluit die wij zo
graag zouden inslaan.

Daarom drijft de leer van de verkiezing ook naar gebed en nederigheid. Want juist daarin erkent de prediker z'n eigen
onmacht om mensen te bekeren. En daarom smeekt hij de almachtige, soevereine God om mensen te bekeren, om
verkondigingswerk te zegenen, om durf, vrijmoedigheid en trouw te geven, om gelegenheden te scheppen om de gang van
het evangelie in deze wereld tot de volledige overwinning te leiden. Het gebed is de keerzijde van de opdracht tot
verkondiging. En niet alleen voor de predikers, Ef. 6:19; 2 Tess. 3:1. Het gebed, dat z'n rust vindt in de stellige zekerheid
van Gods verkiezend welbehagen.

4 Slot
Zo mag ook in evangelisatiewerk de verkiezingsleer een bron van troost en kracht zijn, van nederigheid en ootmoed, van
vertrouwen en beslistheid. De zaligheid van de mensen ligt onwankelbaar vast in het genadige en almachtige welbehagen
van God (Bavinck, GD II, 366). Inderdaad, we mogen ongelovigen tegemoet gaan met een 'onuitsprekelijk rijke troost.'
God dank.
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