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Het evangelie: de blijde boodschap!

D. Grutter

In de twee voorafgaande artikelen ging het om de reikwijdte van Christus' reddingswerk. En dat is iets van
eminent belang. Daarover mogen we niet gering denken. God wil de redding van deze wereld en de mensen die
erop wonen. De Heiland is niet als een redder op zee, die drenkelingen van een in nood verkerend schip afplukt
en daarna het schip laat verdwijnen in de golven. Hij is niet alleen het antwoord op het noodsignaal: Save our
Souls (SOS).

Hij redt meer dan onze zielen. Hij is de Redder van heel ons leven. De kerk belijdt dat ook: met lichaam en ziel ben ik bet
eigendom van de Here Jezus (HC vr./antw. 1). En we moeten van deze Verlosser ook ons behoud en onze welvaart
verwachten (HC vr./antw. 30). Het evangelie is een blijde boodschap, dat hoeven wij er niet van te maken. Daarom is het
van belang naar de Schriften te luisteren.

De Schriften
Allereerst tegen de leer van de alverzoening Johannes 3:16:
'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.' Het gaat om degenen die in Hem geloven.
De Here Jezus zelf zegt in Johannes 10: 'Ik ben de deur, als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden.' Dat
binnenkomen hoort wel degelijk bij het behouden worden. Het is een geschenk dat hoort bij de verlossing door Christus.

Tegenover de leer van de algemene verzoening lezen we van Christus de woorden: 'Ik ben de goede herder en Ik ken de
mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen'. Zijn
leven geeft Hij niet voor allen, maar voor de zijnen, voor zijn schapen.

Uitverkiezing
U zult wel ontdekt hebben dat zowel de voorstanders van de alverzoening als van de algemene verzoening de leer van de
uitverkiezing laten vallen. Juist dat geweldig stuk troost dat God ons heeft uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld.
Dat Hij, terwijl Hij wist wat van ons te verwachten is, ons toch wilde uitkiezen om ons te redden en aan Christus te geven.
Dat gaat bij hen verloren. Maar dan wordt tevens de gouden keten van het heil verbroken, zoals we die vinden in
Romeinen 8:30: 'Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt'.

Allen, ieder, heel de wereld
Wanneer de voorstanders van de alverzoening of van de algemene verzoening daarvoor teksten uit de Bijbel aanvoeren,
moeten we daarnaar serieus luisteren. Dat zijn vooral teksten die spreken over allen, ieder of de gehele wereld. Daarbij
moeten we twee opmerkingen vooraf maken. Ten eerste dat teksten altijd in hun verband gelezen moeten worden. Ten
tweede dat het woord 'allen', 'ieder', meer betekenissen kan hebben.
Het kan betekenen: iedereen zonder enige uitzondering: alle mensen hebben een hart. Daarop is geen uitzondering. Maar je
kunt ook zeggen: alle mensen houden van hun kinderen. Dan bedoelen we dat dat een gemeenschappelijke trek van ouders
is, van Chinezen en van Nederlanders, van blanke en zwarte mensen, van rijken en armen, van gelovigen en ongelovigen.
Hier betekent 'allen': zonder onderscheid, allerlei soorten mensen. Maar er zijn wel degelijk mensen die niet van hun
kinderen houden, die ze haten. In de derde plaats kan het betekenen: heel veel mensen. Iedereen weet dat Clinton
president van de Verenigde Staten is. Nou, dat is niet letterlijk waar. Hier betekent het: heel veel mensen. Die drie
betekenissen kunnen in bijbelteksten voorkomen. Het is de vraag maar in welk verband ze staan.

Tekstverband
We willen er een paar noemen:
Een sterke tekst voor de leer van de alverzoening lijkt te zijn Kolossenzen 1:19,20, waar we lezen: 'Want het heeft de
ganse volheid behaagd in Hem woning te maken en door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis, alle



dingen weder met zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is'. Maar daar gaat het
allereerst over alle dingen, niet over alle schepselen. Het gaat er dus om dat door Christus' werk ook de disharmonie in de
wereld wordt weggenomen. Ook de aarde wordt gered. Vervolgens staat er in de volgende verzen (21-23) dat in de vrede
door Christus' bloed delen diegenen, die gegrond en standvastig zijn in het geloof.

Belangrijk in dit verband zijn ook de teksten uit 1 Timoteüs 2:4,6. Christus wil dat alle mensen behouden worden en tot
erkentenis der waarheid komen. 'Alle mensen' kan betekenen: allerlei mensen, zoals in de voorafgaande verzen daarover
gesproken is. Dat geldt ook voor vers 6: dat Christus Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Die losprijs is niet
alleen voldoende voor onze zonden, maar als het moet, voor die van heel de wereld (1 Joh. 2:2). Niemand kan zeggen:
mijn zonde is te groot, dan dat deze vergeven kan worden. Maar dat betekent niet dat iedereen daarin nu ook deelt.

We willen besluiten met de tekst uit Romeinen 5:18: 'Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen
tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten
leven'. Dat lijkt te pleiten voor de leer van de alverzoening, maar het volgende vers geeft al de oplossing, waarin de apostel
spreekt over 'allen' als over 'zeer velen'.

De hand op de mond
De leer van de alverzoening en de algemene verzoeninq past in ons levensklimaat. De moderne mens wil dat de
geschiedenis van de wereld en van hem persoonlijk uitloopt op een happy end. Velen zien het als eerste taak van de
christelijke kerk om hoe dan ook de mensen te troosten. Maar de bemoediging in deze leer van de alverzoening en de
algemene verzoening is er een zonder grond.
De redding door de Here Jezus gunnen we aan alle mensen. Maar tenslotte zullen we ons moeten buigen voor Gods
Woord. De vader van het Reveil in Frankrijk, Adolphe Monod, bracht dat als volgt onder woorden: 'Tevergeefs heb ik
getracht mij te overtuigen, dat de eeuwigheid van de straf niet geleerd wordt in de Heilige Schrift: ik heb moeten bukken
omdat de macht van het Woord mij te sterk was geworden. Ik heb het hoofd gebogen en de hand op de mond gelegd, en
ervaren, dat het verschrikkelijk is deze leer te geloven, maar gewaagder nog haar te loochenen.'

Maar dat is niet het laatste. Juist omdat we weten van een eeuwig heil en van de eeuwige rampzaligheid, worden we te
meer gedrongen het evangelie uit te dragen: 'Wie in Christus gelooft, heeft eeuwig leven'. Met de dringende oproep: 'Laat u
met God verzoenen'. Want Gods Woord is naar zijn aard een blijde boodschap.

Voor de bespreking
1. Zijn wij er altijd wel op bedacht dat God niet alleen onze redder in noodsituaties is?
2. Is voor ons de redding van de wereld echt van belang? Of denken we alleen maar aan het redden van onze ziel? Waaruit

blijkt dat?
3. Hoe kun je christelijke troost trachten in te dragen in het leven van een ongelovige, zonder uit te komen bij alverzoening?
4. Hoe doe je dat bij iemand die afdwaalt en van wie je zo ontzaglijk veel houdt?
5. Romeinen 8:30 wordt genoemd 'de gouden keten van het heil'. Waarin ligt nu precies de troost?
6. Hoe ervaart u het weten van de uitverkiezing: als een bedreiging of als een vertroosting? Waarom?


