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Inleiding: het vaste besluit van de verkiezing
We spreken over 'verkiezing en zekerheid'. Met 'verkiezing' doelen wij in dit artikel op Gods eeuwig besluit van
uitverkiezing tot eeuwige zaligheid. Dat besluit is in zichzelf vast en zeker! Wij belijden dat met overtuiging. Wíj zijn wel
veranderlijke mensen: de ene dag zus, de andere dag zo. Zelfs in ons geloofsleven. Wie dus de verkiezing om zo te zeggen
vasthecht aan de mens (zoals bijvoorbeeld de remonstranten het deden), kan nooit van een vast besluit van de verkiezing
spreken. Maar de kerk der reformatie heeft belijdenis van Gòd gedaan, van zijn onveranderlijkheid, vooral ook zó als die
schittert in zijn eeuwige, verkiezende liefde. Zo spreekt de Nederlandse Geloofsbelijdenis in art. 16 over Gods
barmhartigheid over hen die 'zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit louter genade uitverkoren heeft in Jezus Christus
onze Here' en de Dordtse Leerregels (DL) spreken in par. 7 van het eerste hoofdstuk over 'een onveranderlijk
voornemen van God', waardoor Hij vóór de grondlegging der wereld 'een vast en groot aantal mensen in Christus tot het
heil heeft uitverkoren'.
De uitverkiezing: goddelijk en dus: vast en zeker!
Maar: is deze zekerheid en onveranderlijkheid voor óns, kleine en wankelmoedige mensen, niet beangstigend? Even
beangstigend als een rotsmassief bóven een kleine mens uit kan torenen in het hooggebergte. Hij voelt zich daar niet veilig
bij, maar verloren! Is die 'massieve' onveranderlijkheid van het Godsbesluit geen bedreiging van de heilszekerheid?
Wij proberen op deze vraag in te gaan. Daarbij willen wij vooral naar het onderwijs van de Dordtse Leerregels luisteren.
Eerst komt nu een enkel woord over de zekerheid van het geloof. Daarna luisteren we naar het 'ja maar', waardoor die
zekerheid wordt bedreigd. In ons volgend paragraafje letten we op de gang van het betoog in de Dordtse Leerregels èn op
de weg van het geloof. Tenslotte zien we dat de 'vruchten van de verkiezing' uit de Dordtse Leerregels de vrucht zijn van
de Geest.

Het geloof ìs zekerheid
Het geloof kent wèl de aanvechting en de gelovige heeft soms zijn twijfel, maar naar zijn aard is het geloof zékerheid. Want
het klemt zich vast aan Gods Woord, aan de belofte van de genade. Zo spreekt de Catechismus in antw. 21 over het
geloof als stellig weten en vast vertrouwen. Het geloof heeft het karakter van: 'amen', vergelijk het slot van de
Catechismus, antw. 129: 'het is waar en zéker'. Dat geloofs-amen wordt door de Here in de gemeente gewerkt, 2 Kor.
1:20. Hijzelf noemt zich de Amen, 'de getrouwe en waarachtige Getuige', Openb. 3:14. Hij staat voor zijn Woord. Aan
déze Zekerheid-in-eigen-Persoon ontleent het geloof, dat naar Hem uitgaat en alles in Hem zoekt, zijn zekerheid.
Dat is allemaal waar, zo kan nu de lezer denken, maar ligt déze zekerheid van het geloof toch niet onder de diepe schaduw
van dat eeuwige verkiezingsbesluit, dat zo vast en zo hard als graniet is? Verslindt de vastheid van het besluit van de
verkiezing de zekerheid van het geloof niet? Hier zijn we nu midden in de (vaak bange!) vragen over de verhouding van
verkiezing en zekerheid. Verslindt de onveranderlijkheid van de verkiezing de zekerheid van het geloof niet? We
kunnen dat ook nog anders formuleren en dan denken we eraan, hoe juist vaak onder gereformeerden de
geloofs-zekerheid weg is gekwijnd in de schaduw van de verkiezings-zekerheid (of liever: wat men daarvoor hield!): is de
gereformeerde belijdenis van de uitverkiezing er niet schuldig aan, dat er een worm knaagt aan de wortel van de
geloofszekerheid? De wortel van het 'ja, maar'!

Het 'ja maar' van het 'gereformeerd' subjectivisme
'Subjectivisme' - dat is een moeilijk woord. Het betekent in het verband waarin wij nu schrijven, dat de mens, als het
subject van het geloof, de vastheid van het geloof in zichzelf, in het geloofs-subject, zoekt in plaats van in Christus, de
Amen.
Dat subjectivisme heeft inderdaad heel veel ingang onder gereformeerden gevonden in de tijd van het zgn. piëtisme, dat in
de 17e eeuw grote verbreiding heeft gevonden en daarna is het als het ware een vast bestanddeel in de gereformeerde
wereld gebleven.
Men redeneert dan vaak als volgt. Ongetwijfeld is het waar, dat het geloof zekerheid vindt in Gods belofte. Maar - en nú
komt het 'ja maar '! - maar de vraag is: is die belofte wel voor mij persoonlijk? Want de ware, echte belofte van vergeving
van de zonden en eeuwig heil is toch alléén voor de uitverkorenen? Ik moet dus eerst zeker zijn van mijn eeuwige
uitverkiezing, vóór ik zeker kan zijn van Gods belofte in Christus, persoonlijk aan mij. Hóe word ik nu zeker dat ik van die
belofte de geadresseerde ben? Dat wil zeggen: hoe word ik er zeker van dat ik een uitverkorene ben? Antwoord: wanneer
ik de kenmerken van Gods uitverkiezing in mijn leven opmerk. Op grond van die kenmerken ben ik zeker van mijn



uitverkiezing en dus van Gods persoonlijk geadresseerde belofte en dus mag ik mij daaraan in geloof vastklemmen.
Hier is dus de volgorde in de weg van een kind van God als volgt: kenmerken van de uitverkiezing - kennis van die
kenmerken - Gods belofte - de toeëigening van de belofte.
Hier is nu het bron-gebied van de on-zekerheid! Hoe weet ik dat de kenmerken, die ik bij mijzelf opmerk, betrouwbaar
zijn? Een vraag die eigenlijk nooit definitief een antwoord kan vinden. Want hier is de zoeker van zekerheid - en hoe
verlangt het hart ernaar! - een zoeker vóór het geloof uit en dus buiten het geloof om. Daarom komt in dit schema een
harde leer naar ons toe -, een verkiezings-fatalisme, dat aan aangevochten zielen alle troost ontneemt. Men kan die
hardheid wel proberen te verzachten, bijvoorbeeld door in het schema naast de heilsbelofte, die alleen voor de
uitverkorenen is, een 'algemeen aanbod van genade' te plaatsen, waarmee de mens eerst krijgt te maken in de prediking
van het evangelie. Maar dan blijft toch de grote vraag: spreekt God mij wel aan met de volle, de eigenlijke heilsbelofte? En
dan zijn we weer terug bij het schema dat we hierboven hebben weergegeven. Het geloof is hier opgenomen in een
systeem dat de geloofszekerheid breekt door een altijd weer opkomend: 'ja maar'.
Maar: leren de Dordtse Leerregels dit 'ja maar' niet? Namelijk in de twaalfde paragraaf van het eerste hoofdstuk dat over
'de goddelijke uitverkiezing en verwerping' gaat. Hier staat toch maar te lezen, dat de uitverkorenen 'van hun eeuwige en
onveranderlijke uitverkiezing (-) worden verzekerd (-) wanneer zij (-) de vruchten van de uitverkiezing (-) bij zichzelf
opmerken'!
Laat dan de eerste vrucht die hier genoemd wordt, 'het ware geloof in Christus' zijn, dat neemt toch niet weg, dat dit hier
een eerste in de rij van kenmerken is, waardoor er zékere kennis van de persoonlijke uitverkiezing komt! Is het ook
dáárom niet, dat de Dordtse Leerregels hier zo weinig zéker over die verkiezings-zekerheid durven spreken? Ze zeggen
toch maar dat dit niet 'bij iedereen even sterk en in gelijke mate' aanwezig is.
Zullen we met deze vragen voor de aandacht nu eens de lijn volgen die de Leerregels in het eerste hoofdstuk trekken?

De gang van de Leerregels en de weg van het geloof
Heel vaak wordt gezegd dat DL I, 12 het document is van de kenmerken-prediking van het gereformeerde piëtisme. En
als we deze paragraaf van de rest van hoofdstuk I losmaken, dan zou die gedachte op kunnen komen, hoewel je dan altijd
blijft zitten met die wat wonderlijke zaak dat 'het ware geloof in Christus' hier als de eerste vrucht van de uitverkiezing
wordt genoemd!
Maar de grote zaak is naar mijn overtuiging, dat aan de gang van het betoog onrecht wordt gedaan door hen die zeggen:
hier is piëtistische kenmerken-prediking en de twijfel die daarin meekomt, verdringt hier in de Leerregels de blijde
zekerheid van het geloof, waaraan de reformatoren in de 16e eeuw zo krachtig getuigenis hebben gegeven.
Want hoe is de hoofdlijn van het eerste hoofdstuk van de Leerregels?
Naar een wereld verloren in schuld (1) heeft God zijn Zoon gezonden, opdat er voor ieder die in Hem gelooft, eeuwig
leven zal zijn (2). Daarom laat God deze blijde boodschap op al de wegen van zijn welbehagen verkondigen (3). Dàt is de 
belofte van het evangelie, waarover de DL in hoofdstuk II, par. 5 doorspreken. Wie niet gelooft, zo gaat het eerste
hoofdstuk verder, blijft schuldig. Maar wie deze Verlosser in het geloof omhelst, wordt verlost en ontvangt eeuwig leven
(4). Dat geloof is een genade-gave (en niet, zoals de remonstranten leerden: een menselijk en bij God verdienstelijk werk
(5).
Nog geen woord over de uitverkiezing! Schuld en ondergang en daartegenover blijde boodschap van genade-recht en
eeuwig leven en de róeping tot boetvaardigheid en geloof!
Hier ìs al de zekerheid, vgl. Joh. 17:3. Daarom spreken diezelfde Leerregels in het vijfde hoofdstuk, als het over de
volharding der heiligen gaat, breed over de zekerheid van het geloof 'in Gods beloften, die Hij in zijn Woord zo overvloedig
tot onze troost geopenbaard heeft', zie vooral hoofdstuk V, par. 9 en 10. Dat is nu ook tegen de remonstranten gericht, die
de volharding der heiligen niet konden geloven, omdat zij er  menselijke prestatie van maakten, vgl. in dit vijfde hoofdstuk
de veroordeling van de dwalingen, par. 5. Deze kennis is dus geloofs-kennis en heeft als kenmerk de zekerheid, waarover
we in het begin spraken, al moeten we er tegelijk oog voor hebben dat deze kennis is opgenomen in de levende omgang
met de Here en dus groei en verdieping kent. Er moet ook gewaakt worden voor stilstand en achteruitgang!
Zoals de remonstranten nu de volharding aan de mens vasthechtten en daarom geen zekerheid konden geven, zo was het
ook met hun leer van de verkiezing. Gods verkiezing was gegrond op het menselijk (door God vóóruitgezien) geloof.
Evenals de mens veranderlijk is, zo is God het - noodgedwongen! - óók in zijn verkiezingsbesluit.
Daar keren de Leerregels zich nu tegen in het eerste hoofdstuk, als ze in de paragrafen 6 en 7 over de onveranderlijke
verkiezing spreken, die blijkt in het geloof, dat geheel en al gave is!
Zó, in déze samenhang, doen dan de Leerregels in par. 12 belijdenis van de zekerheid aangaande de verkiezing, nadat ze
eerst over het geloof hebben gesproken. Ze zeggen: het geloof in Gods beloften in enkel gave. Daarom mag je in dat
geloof de vrucht van Gods uitverkiezende liefde zien. Je hoeft voor de persoonlijke kennis van die uitverkiezende liefde niet



in de hemel op te klimmen (gevaarlijk, niet doen!), maar je moet zien dat je, als je in het geloof tot Christus de toevlucht
neemt, dan bij Christus gebracht bent, zoals de Here het zelf zegt: 'Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij
gezonden heeft, hem trekke', Joh. 6:44. We worden met dit woord niet in de onzekerheid gejaagd! Wèl wordt ons
daardoor de trots van de hoogmoedige mens afgeleerd, en worden we gebracht tot de ootmoed en tot het dànken, ook
voor het geloof: gave van verkiezende liefde!
En dan zijn er nog zoveel meer gaven, waardoor wij in eigen leven met verwondering de kracht van de verkiezing mogen
opmerken. De Leerregels noemen (bij wijze van voorbeeld): kinderlijk ontzag voor God, droefheid over de zonde, honger
en dorst naar de gerechtigheid. De Leerregels doen dat niet om ons op kenmerken te doen vertrouwen in plaats van op de
belofte van het evangelie. Maar ze willen ons laten zien, dat we in het geloof de verkiezende God nabij mogen weten.
Uitverkiezing is maar geen dood besluit, opgeborgen in een hemelse kluis. Het is Gód die uitverkiezend in mijn leven werkt.
Hem die ik ken uit zijn Woord, ken ik óók in mijn levensweg. Het is gelóófs-ervaring, waardoor wij in Christus de Vader
kennen, zó als Hij door de Geest des Heren in ons werkt. De Zoon doet de Vader kennen. De Vader werkt in de Zoon
door de Geest.
Daarbij leidt God elk van zijn kinderen op een éigen weg. Heel teer spreken de Leerregels daarover in het 'ieder op zijn
tijd' en het 'niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate'. De Heilige Geest legt bij ieder van Gods kinderen een eigen weg
tot waar wij verzekerd worden van eeuwige liefde. Maar het is en blijft: de geloofs-weg!

Vruchten van uitverkiezende liefde - vrucht van de Geest
De Leerregels spreken in de twaalfde paragraaf van het eerste hoofdstuk in het meervoud over 'de onmiskenbare vruchten
van de uitverkiezing'. De apostel Paulus spreekt in Gal. 5:22 in het enkelvoud over 'de vrucht van de Geest'. We zullen
daarin mogen zien de éénheid van het werk van de Geest in het leven van Gods uitverkorenen. Daarom is de hoofdzaak
van par. 12 de zekerheid van de uitverkiezende liefde van God! Zó als God de Vader ons heeft liefgehad en de Zoon ons
heeft verzoend, zo werkt de Geest het wonderwerk van Gods liefde uit in ons leven: wij mogen de drieënige God in de
rijkdom van zijn heils-werk kennen - van nabij!
Maar het enkelvoud van de Geestes-vrucht laat zich zien in vele vruchten van een godzalig leven. Dat is meervoud! Paulus
somt ook op in Gal. 5:22 'liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing'. Het éne werk van de Geest wordt openbaar in de véle 'goede werken' van de gelovigen. Dat maakt de
verkiezings-zekerheid hoe langer hoe concreter: hoe meer je de Here in je leven bezig ziet, hoe meer je de intentie van zijn
Hart gaat verstaan. Het geloof gaat door de poort van de belofte de gemeenschap met God Drieënig binnen en viert in de
zekerheid van de verkiezing het feest van die gemeenschap.
Maar het is hier dus wèl een 'hoe langer hoe meer'! De verkiezings-zekerheid is onafscheidelijk verbonden aan de
geloofs-zekerheid. Het is er de diepste dimensie van . Daarom is er met de groei van het geloofsleven ook de groei in de
verkiezings-zekerheid! Maar daarom is er, wanneer wij de Geest in onze zonde tegen-staan en bedroeven, ook de
vertroebeling van deze zekerheid. Het feest wijkt. Een leven in onboetvaardigheid, een niet-breken met de zonde blokkeert
het werk van de Geest. De blijdschap zinkt in. De zekerheid van Gods liefde kwijnt weg. We kunnen dat dan wel
maskeren - ook voor onszelf! - door nadrukkelijk te zeggen, dat we wel gelovig zijn. Maar aan Gods Vaderhart komen we
niet meer toe. Dan moeten we terug - in berouw. Het is de weg van Psalm 32. Als zondaar weer tot de Christus en de
vergeving van de zonden in Hem. Het is zelfs een dagelijkse gang: het Onze Vader is een gebed voor èlke dag met dat: 'en
vergeef ons onze zonde ...' En dan, vgl. DL V, 12 en 13, licht Gods Aangezicht weer over ons en vinden wij steeds meer
de toegang tot de geheimen van Gods hart. We vinden die niet in de weg van ijdele bespiegeling, maar in de Zoon, die
Gods liefde ons zond en in de vrucht van het werk van de Geest.


