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Als je als mens bepaalde dingen niet helemaal zelf in de hand hebt, kun je je daar ongelukkig door voelen. Je hebt de zaken
graag op een rijtje. Je moet jezelf kunnen redden.
Begrijpelijk dat een onderwerp als goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid dan al gauw problemen
geeft. Hadden wij ons geloof nu maar zelf in de hand, dan konden wij in alle rust en zekerheid geloven. Maar: de
soevereine God is ook de God van de uitverkiezing. En daarom: het geloof moet je gegeven worden (Ef. 2:8). De Here
Jezus zei het ook zelf al: 'Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft, hem trekke' (Joh. 6:44).
De vraag kan dan dringen: waarom laat de Here de beslissing nou niet aan ons over? Nu lijkt het alsof wij maar moeten
afwachten of wij het geloof krijgen. Maar als de Here het aan ons overliet of wij al dan niet wilden geloven, dan konden wij
het tenminste zelf aanpakken, dat geloof.
Laten we vooraf echter ook even de mening beluisteren van iemand die dankbaar was met het evangelie van de soevereine
God die mensen uitkiest: Calvijn. Calvijn heeft eens gezegd in een preek over Ef. 1:3-4: 'Het zou beter zijn niet geboren te
zijn dan onwetend te zijn van het evangelie van de uitverkiezing'.

Ons probleem: wij voelen ons vaak te goed
Je komt ze ook in de kerk tegen: mensen die niet zeker durven zijn van hun heil. Maar het merkwaardige is: als je zo
iemand vraagt of hij dan van zichzelf gelooft dat hij naar de hel gaat, zegt hij zomaar geen ja. Ergens denken we blijkbaar
toch dat de Here dat niet helemaal kan maken: wij geloven toch! Wij hebben de Here toch nog wel íets te bieden!
Zo denken wij van onszelf.
Zo kunnen we ook denken van mensen die in ongeloof sterven: hoe kan de Here dat nou maken, dat Hij die mensen in
ongeloof ten onder laat gaan? Alsof die mensen eigenlijk te goed zijn om veroordeeld te worden!
Als wij zo praten, vergeten wij echter één ding. Wij vergeten wat onze situatie werkelijk is: dat door de zonde van de
eerste mens de complete mensheid in verderf en ondergang is gestort (NGB art. 16). Geen mens kán zichzelf nog redden.
De mens wílde zelfs geen redding. Adam en zijn vrouw namen tegenover de HERE die hen kwam troosten, een afwerende
houding aan (Gen. 3:8). Ze gingen de HERE zelfs verwijten maken (Gen. 3:12).
De mens wílde niet gered. Maar, hij kón zichzelf ook niet redden. Denkt u maar aan de boodschap van zondag 5-6 HC:
als de mens zichzelf kon redden, was de Zoon van God heus geen mens geworden. Maar, bij mensen wás geen
aanknopingspunt. In zijn liefdevolle vindingrijkheid gaf de HERE toen zijn Zoon.
Iemand maakt in dit verband de vergelijking met een kerkhof. Er liggen daar allemaal doden. Van die doden is niets meer
te verwachten. Wij hebben van onszelf niets meer te verwachten: wij zijn allemaal dood in zonden en misdaden (Ef. 2:1).
Daarom: er is geen enkele reden om (te) goed van onszelf te denken. Er is geen enkele reden om van onszelf te verwachten
dat wij in geloof ons behoud bij de Here zouden gaan zoeken.

Gods initiatief voor strafwaardige mensen
Maar in die sombere situatie treedt de HERE soeverein met zijn verkiezing binnen. Al voor de grondlegging van de wereld
(Ef. 1:4) nam God het besluit een vast en groot aantal mensen uit het gevallen menselijke geslacht te doen opstaan uit de
dood (vgl. ook DL I.7). Mensen hadden van zichzelf niets te verwachten. De éne mens was niet beter dan de andere.
Niemand was een uitblinker die zich iets waardig maakte. Niemand is immers rechtvaardig, ook niet één (Rom. 3:10).
Voor mensen van wie niets meer te verwachten was, is uitverkiezing dan ook een uitkomst. Een zaak ook van 100%
genade. Dat mogen wij nooit vergeten, ook niet als het gaat om het niet-uitverkoren zijn van andere mensen. Wij doen
nogal eens alsof alle mensen recht hebben op Gods genade. Maar dat is niet waar. Want heel de wereld is strafwaardig
(Rom. 3:19). God zou niemand onrecht doen als Hij ons allemaal verdoemde.
Er blijven vragen. Die kunnen wij niet allemaal beantwoorden. Maar van één misvatting moeten wij wel af: de misvatting als
zouden mensen rechten hebben bij de HERE. Wij moeten maar heel gewoon nederig leren zijn. En dan maar vasthouden
aan dit éne: God koos uit. Hij koos ook mij uit uit een mensheid die zichzelf in de ondergang gestort had. Wat een
wonder! Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil.
Dat betekent dus dat je je trotse nek buigt onder het gezag van de Heilige Schrift, zoals Augustinus eens zei. En Augustinus
ondervond veel verzet toen hij Gods eeuwige uitverkiezing verdedigde. Mensen stelden hem voor consequenties waar hij
ook geen antwoord op wist. "Maar", zei hij, "als je maar buigt onder het gezag van het Woord, dan ben ik toch gerust",.

Zonder uitverkiezing geen geloof



Het zou fijn zijn, als je jezelf mocht redden met het geloof. Als je jezelf geloof mocht geven. Dan hoefde je tenminste niet te
wachten tot het je eens gegeven werd...

Uit het bovenstaande leerden wij het onhoudbare van deze redenering. Adam en Eva sloten zich niet zomaar af voor God.
Ook wij zouden ons afsluiten voor de HERE. Wij zouden bij wijze van spreken nooit voor het geloof hebben kunnen of
willen kiezen. Daarom: als de Here er geen werk van maakte, kwam er geen mens tot geloof. Dan ging het ieder mens als
Adam en Eva: ze kropen weg voor God en ze (wij) bleven God de schuld geven. Je ziet en hoort het om je heen: hoe
mensen over de Here praten. Hem wegbannen uit hun leven.
Maar nu het wonder: omdat de Here ons uitgekozen heeft, brengt Hij ons ook tot geloof. God kiest ons uit en gaat ons tot
geloof brengen. Christus verdiende de vergeving van onze zonde. Maar Hij doet meer. Hij bewerkt door zijn Heilige Geest
ook nog eens dat wij die verlossing gaan aanpakken. Hij verdiende voor ons de gave van het geloof (Ef. 2:8).
God éist dus geloof.
Maar God gééft het ook. Hij belooft het al bij de doop. En daarom mógen wij er de Here ook om vragen. God geeft dus
soeverein wat Hij van ons als verantwoordelijke mensen eist. Hij laat onze verantwoordelijkheid volledig intact. De
soevereine God geeft ons de opdracht te bidden. Terwijl zelfs ons gebed een werk is van Gods Geest.
Je kunt hier moeilijke vragen gaan stellen waar geen mens je een antwoord op weet te geven. Maar het gaat ook niet om
de antwoorden op die ingewikkelde vragen. Het gaat om het antwoord van het gelóóf. Dat wij doen wat de Here zegt.
Wij moeten de nek buigen onder het Woord van God.
Dan leren wij echter ook te geloven in diepe ootmoed. In het besef dat het geloof werkelijk een gave van God is.

Ootmoed
Het bovenstaande zal veel mensen tegen de borst stuiten. Mensen redden zichzelf liever. Heel duidelijk (en schrijnend!)
komt dat naar voren in Joh. 6. Mensen verwonderden zich allemaal om Jezus' wonder van de wonderbare spijziging. En ze
liepen Hem na om nog een wonder. Dan zegt de Here Jezus tegen hen: 'Jullie loopt achter Mij aan vanwege dat brood.
Maar je kunt beter in Mij geloven vanwege het geestelijke brood. Dat betekent: Mij aanvaarden en erkennen als Verlosser.
Dat is het werk dat God van jullie eist' (Joh. 6:26 ev). De mensen antwoorden: 'Doe dan eerst maar eens een wonder; dan
geloven wij wel. Geef maar eens echt brood als manna uit de hemel' (vs. 30). Jezus antwoordt: 'Dat manna, dat ben Ik. Ik
ben het echte brood uit de hemel. Kom tot Mij...' (vs. 32-35).
Maar de Here Jezus doorziet zijn hoorders in hun hoogmoed. Ze willen toch niet geloven. En dat zegt Hij hen ook (36).
Met dat ongeloof is Jezus' missie echter niet mislukt. 'Want,' zegt Hij (37), 'er komen wel degelijk mensen tot geloof. Alles
wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen.' Maar de mensen die tot geloof komen, zijn niet de mensen die denken dat zij
wel op eigen kracht kunnen geloven (eventueel met de hulp van een overtuigend wonderteken). De Here Jezus laat
uitkomen: de Vader gééft Mij die mensen. Het zijn de mensen die het niet van eigen initiatief en krachten verwachten. Je
moet je door de Vader gedragen weten.
Daarom: weg met alle hoogmoed en eigenwijsheid.
De joden bleven hoogmoedig. Wat Jezus zei, liet hen koud. Ze morden en zeiden: 'Zolang Hij geen wonderen doet,
geloven wij Hem niet' (41v). En dan zegt de Here Jezus het nog eens: 'Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader hem
trekke' (44). Dat betekent: dat gelovigen tot Jezus komen, is geen vrucht van hun eigen verstandige begrip. Geen eigen
slimme keus (zo dachten de joden erover). Maar je moet je geloof erkennen als een krachtig werk van God die ons tot
geloof beweegt.
God raadt ons in het evangelie maar niet iets aan.
Maar God trekt ons met wonder en geweld naar Christus toe. Daarvoor is Hij met zijn levend Woord (Hebr. 4:12), het
zwaard van de Geest (Ef. 6:17), bezig.
Daarom: wie gelooft, erkent: zelfs mijn geloof is een gave van God. Ik kan het uit mezelf niet opbrengen. Maar: we mogen
en we moeten kloppen op de deur. En dan wordt ons opengedaan. Want Christus zegt zelf: 'Ik zal u geenszins uitwerpen
(37). Ik zal je zelfs opwekken op de jongste dag' (44). Want uitverkiezing is geen half werk. De Here voltooit mijn
verlossing helemaal.

Geen sprake van willekeur
Gods soevereiniteit. We maken er zo heel gauw willekeur van. We beschuldigen de Here dan van onrecht. Ligt het ook
niet voor de hand de Here zulke verwijten te maken? Zegt de Here ook zelf niet dat Hij een God van onberekenbare
willekeur is? Lees nou eens Rom. 9:15: 'Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben,
zal Ik barmhartig zijn...' Wij vullen dat in gedachten dan al gauw aan met: en over wie de Here het niet wil zijn, is Hij het
ook werkelijk niet: barmhartig en ontfermend; om dan uit te roepen: wat een willekeur!
Toch hebben we de Here dan nog niet goed begrepen.



Rom. 9:15 is namelijk een citaat uit Ex. 33:19. De Here spreekt deze woorden na de zonde met het gouden kalf. Hij had
toen wel in één keer met zijn volk willen afrekenen. En toch, toch ontfermde de Here Zich toen. Hij ontfermde Zich toen
over mensen die helemaal geen rechten meer konden laten gelden.
En opdat Mozes er maar niet aan twijfelen zou dat de Here Zich ook werkelijk over zijn volk ontfermen zou, zegt de Here
het met nadruk allemaal twee keer: over wie Ik Mij ontferm, ontferm Ik Mij ook echt. De herhaling is hier als het ware een
vette streep onder een blijde boodschap. De eerste hoorders en lezers zullen dit ook begrepen hebben. Zij dachten bij
Rom. 9:15 niet aan een woord van willekeur. Maar het werd hun warm om het hart bij het lezen van deze woorden:
Goddelijke ontferming voor mensen die niets hebben in te brengen dan schuldbrieven vol zonde.

Het had ook anders gekund
De Here ontfermt Zich over mensen die helemaal geen recht op genade konden laten gelden. De Here had het echter ook
heel anders kunnen doen. Dat bewijst het voorbeeld van Farao wel. Rom. 9 gaat er uitgebreid op in. Over Farao ontfermt
de Here Zich niet. De Here deed Farao zelfs tegen Zich opstaan.
Farao bleef zelf verantwoordelijk voor zijn verzet tegen de Here. God stelt hem verantwoordelijk. Maar de Here verhardt
ook zijn hart. De Here verhardde Farao's hart, opdat de naam van de Here verbreid zou worden over heel de aarde (17).
Kanaänieten en Filistijnen sidderden voor de God van Israël die de Farao van Egypte had aangepakt.
Nu kan er echter een verwijt gaan knagen. Het verwijt van vs. 19: wat heeft God dan nog aan te merken? Als de Here zelf
Farao tegen Zich opzet, kan de Here Farao toch eigenlijk ook geen verwijten maken?

Het is opvallend dat Paulus dit verwijt niet zelf voor zijn rekening neemt. In vs. 14 heeft Paulus het over wij: wat is de
conclusie die wij zullen trekken? In vs. 19 heeft hij het over gij: Paulus verwacht kritiek van mensen. Maar hij deelt die
kritiek zelf niet. Want, dat is de bedoeling van Paulus: als je je als een arme zondaar in de genadige ontferming van de Here
opgenomen weet, kom je niet meer met zulke verwijten als in vs. 19.
We kunnen het echter niet ontkennen: de vraag leeft wel degelijk bij ons mensen. Paulus walst dan ook niet zomaar over de
vraag heen, al gaat hij er ook niet echt op in.
Dat lijkt onbevredigend voor nieuwsgierige mensen.
Maar voor gelovige mensen is het toch ook weer niet zo onbevredigend. Want Paulus zet ons hier op de plaats waar wij
horen. Wat bezielt je (vraagt hij) om de Here te gaan tegenspreken? Een proces met de Here loopt toch op een mislukking
uit. Want wij kunnen ons wel heel wat verbeelden. Dat wij de Here een heel eind kunnen narekenen. Maar de Here is onze
Boetseerder. Hij maakte ons van het stof van de aarde (Gen. 2:7). En dan gebruikt Paulus het voorbeeld van de
pottenbakker. Een pottenbakker die uit één klomp klei heel verschillende voorwerpen kan maken. Een pottenbakker die
zich in geen enkel opzicht hoeft te verantwoorden tegenover zijn vaasje of zijn bordje, dat hij het zus of zo maakte.
Wel, zo heeft ook de Here het volste recht in de éne mens zijn genade te demonstreren, terwijl Hij in de andere mens zijn
krachtige toorn mag tonen.

Kortom, wij moeten onze nederige plaats tegenover de Here erkennen. Wij moeten Gods regeringsgeheimen respecteren.
Het is uiteindelijk de Here zelf die ons hier leert, dat wij hier vragen stellen waar wij niets mee te maken hebben.
Mag een Vader zoiets niet tegen zijn kinderen zeggen?
Willen wij als kinderen wel genoegen nemen met onze plaats als kind? Zijn wij bereid God God te laten?

Tenslotte
Wij begrijpen niet alles. Als u een opstandig mens bent en alles wilt kunnen beredeneren, legt u dit artikel straks
onbevredigd naast u neer.
Als u vast wilt blijven houden aan uw vermeende recht God ter verantwoording te kunnen roepen, blijft u met wrok zitten.
Dat hoeft echter niet, dat wrok-koesteren en dat onbevredigd-zijn. Maar u moet dan niet uw eigen ellende vergeten. Wie
goed beseft dat hij bij de Here geen rechten heeft, en zich zondaar weet, erkent ook dat de Here hem niet had hoeven te
verkiezen.
Wie gelooft, mag weten dat hij toch verkoren is.
Je weet je dan voorwerp van echt grondeloze ontferming. Je leert beseffen: wat onvoorstelbaar dat de Here mij al zijn
ontferming wil tonen. Dat Hij mij kocht met Christus' bloed.
Je mond valt open van verwondering. En de lust vergaat je deze God nog verder ter verantwoording te roepen.


