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De man op de omslag heeft net zichzelf gered 
 – of niet soms? 

 
Nee. Menselijk geloof is een geschenk van God 

dat mensen bekend maakt  
met iets dat God al gedaan heeft. 

Mensen hebben geloof 
en ze hebben een wil, maar 

het geloven en het willen 
hebben hun oorsprong buiten henzelf.  

Geloof is een geschenk dat volgt 
op redding; het gaat er niet aan vooraf. 

Dus zou niemand moeten denken: Ik deed het! 
Het verbijsterende resultaat? 

 
 

We zijn niet gered omdat we geloven; 

we geloven omdat we zijn gered. 
 

 

 

 

 

Wat heb jij dat je niet gekregen hebt? 

Maar als je het gekregen hebt, waarom schep je dan zo op alsof je het niet gekregen hebt?  

– 1Korinthiërs 4:7 

 
Martin Zender laat een fris geluid horen in de wereld van 
de Bijbelstudie. Zijn essays verschenen, met lovende kri-
tieken, in de Cleveland Plain Dealer, de Chicago Tribune, de 
Atlanta Journal Constitution en andere kranten. Als schrij-
ver, Schriftgeleerde, humorist, spreker op conferenties en 
radio persoonlijkheid, propageert Zender waarheid boven 
traditie, kennis boven bijgeloof en duidelijke taal boven 
theologisch jargon. Zender heeft een vrouw en drie zonen. 
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INLEIDING 
 
 
 
 
De bijbelvertaling die Martin Zender voor dit boek heeft gebruikt is  
The Concordant Literal New Testament (CLNT), gemaakt door A.E. Knoch.  
De eerste uitgave was in 1926 in Amerika. 
Het ‘Nieuwe Testament’ uit de Bijbel werd geschreven in het Grieks.  
Het CLNT is de meest letterlijke vertaling van de oudste, bewaard gebleven 
Griekse handschriften. 
 
 
'Concordant' wil zeggen 'eensluidend', 'overeenstemmend'.  
Een concordante vertaling beoogt een één-op-één vertaling te zijn. 
Eén woord in de grondtekst met één vertaalwoord weergeven.  
 
 
Een soortgelijke vertaling is in het Nederlands gemaakt door W. Janse en alleen 
beschikbaar via internet:  www.schriftwoord.nl. 
  
 
Meer informatie over Martin Zender is te vinden op zijn eigen (Engelstalige) 
website: www. martinzender.com.  
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Voor mijn Heer en Redder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================== 
 

‘Want in genade, door geloof, bent u gered,  
en dat is niet uit uzelf; het is Gods toenaderingsgeschenk,  

niet uit werken, opdat niemand zou roemen.’ 
 

- de apostel Paulus 
Efeziërs 2:8-9 
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 Ik zou graag mijn vriend Michael B. Telep uit North Royalton, Ohio, 

willen bedanken voor het uitbeelden van een eerlijke en consequente 

vrije-wil-persoon op de omslag van dit boek. Ik kon het authentieke 

exemplaar nergens vinden, dus dwong ik Mike in deze verwrongen hou-

ding. Ter wille van Mike zal ik deze omslagfiguur ‘Dave’ noemen. Aange-

zien ik Mike niet betaal voor zijn diensten is dit het minste dat ik kan 

doen. 
 Op de omslag viert Dave zijn beslissing om in Jezus te geloven. Het 

is een eerlijke foto omdat Dave dat ook werkelijk doet. Maar God geeft 

niemand geloof. Dat kan Hij niet! 

 Heel veel jaren geleden, gaf God ieder mensenkind, inclusief Dave, 

een vrije wil. God respecteert dit soevereine gebied van de mensheid zo 

zeer dat Hij weigert om er binnen te vallen. Om binnen te vallen in het 

aangeboren ongeloof van de mens en zomaar geloof in zijn schoot te wer-

pen zou een verstoring van de allerhoogste orde zijn. Als God het voor 

één persoon zou doen, zou de vraag komen: ‘Waarom niet voor iedereen?’ 

God heeft hier waarschijnlijk ooit over nagedacht. Goeie hemel, dacht 

God. Als ik geloof aan iedereen zou geven, dan zou iedereen gered wor-

den. En niet alleen dat, maar de eer  en verdienste ervan zou van Mij zijn 
en niet van hen. Er zou voor niemand persoonlijke eer zijn. God begreep 

instinctief wat een vreselijke situatie dit zou zijn voor de religieuze indus-

trie. 

 En dus, toen het aankwam op de meest monumentale beslissing in 

het leven, liet God iedereen moederziel alleen. Hij zuchtte bedroefd bij dit 

besluit. Maar heus, het was een onvermijdelijk gevolg van vrije wil. O, 

God zou misschien zo nu en dan de regels nog wat bijstellen en aan ie-

mand hoop verstrekken. Zo nu en dan zou Hij iemand helpen een kind op 

te voeden, of de juiste auto te kopen, of een stoppenkast te vinden in het 

donker. Hij zou zelfs misschien een mens, op weg naar het slechte pad, 

naar een rechtvaardige weg leiden, of het verdriet van een moeder weg-

nemen. Maar als puntje bij paaltje kwam – dat is HET moment waarop de 

allerbelangrijkste besluiten genomen worden – zou het ieder voor zich 
zijn. Niemand zou ‘De Man van Boven’ er ooit van beschuldigen dat Hij er 

lievelingetjes op nahield.   

 Dave begrijpt deze dingen. Hij weet dat God iemand misschien naar 

de avondmaalstafel leidt, maar dat Hij hem niet tot geloof zal brengen. 

Jezus heeft het mogelijk gemaakt voor de mensheid om te geloven en ge-

red te worden, maar noch Hij, noch God zullen iemand daartoe aanzetten. 

En dus redt Jezus niet en God redt ook niet. Nietwaar? Is de weg bereiden 

voor redding hetzelfde als de redding zelf? Is de stoep naar een huis het-

zelfde als het huis? Wees eerlijk. Jezus maakt het alleen mogelijk voor 

mensen om zichzelf te redden door te geloven. Geloofd zij Jezus voor red-

ding? Nee, tenzij je een schijnheilige bent. Eerder, geloofd zij Jezus voor 

de mogelijkheid daartoe. Geloofd zij Jezus, ja, voor de beschikbare gele-
genheid voor de mens om te gaan geloven. Maar geloofd zij Dave voor de 

eigenlijke redding. Omdat Dave handelde, terwijl God hem helemaal al-

leen liet om zijn eigen vrije wil uit te oefenen. 
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 De voorganger van de eredienst had tegen Dave gezegd: ‘Kom naar 

voren en wordt gered!’ Waarom zou de voorganger dat hebben gezegd als 

Jezus Dave al gered had? Blijkbaar had Jezus hem nog niet gered – al dat 

werk aan het kruis en nog steeds geen redding. Wat de voorganger had 

moeten zeggen is, ‘Kom naar voren en voltooi wat Jezus ongedaan liet.’ 

Maar heb je ooit een voorganger gehoord die zo eerlijk was? 

 Alleen Dave kon redding werkelijkheid maken voor zichzelf en dat 

deed hij. Dave deed het! Hij kreeg voor elkaar, wat miljoenen andere 

mensen niet konden, hij verzamelde namelijk voldoende geloof om God 

tevreden te stellen. 
 Geloofd zij Dave. 

 

 

Jezus of wilskracht: Achter het masker 

 

 De apostel Paulus zei in 1Timotheüs 4:1-2 dat het tijdperk zou ko-

men dat ‘sommigen zich zullen afkeren van het geloof, hun aandacht 

schenkend aan misleidende geesten en leringen van demonen, in de 

schijnheiligheid van valse zegswijzen.’ Dat tijdperk is nu. De doctrine van 

de vrije wil is misschien wel de meest uitgekookte en vernielzuchtige van 

al deze leringen. Het voornaamste kenmerk van een demonische leer is, 

volgens de apostel Paulus, ‘de schijnheiligheid van valse zegswijzen.’  
Als je schijnheiligheid bespeurt en het is verpakt in een valse zegswijze, 

dan komt het uit een demonische bron. 

 Eén van de meest populaire beweringen in de Christelijke religie van 

vandaag is ‘Jezus redt’. Op zichzelf is deze bewering waar. Maar gepresen-

teerd zoals door de Christelijke re-

ligie, is het schijnheiligheid, ver-

pakt in een valse zegswijze. Als 

Jezus redt, waarom wordt redding 

dan voorgesteld als een uitdaging? 

Waarom wordt het naar voren ge-

bracht als het resultaat van een 

verstandige beslissing? Waarom 

doen voorgangers vanaf de preek-
stoel de oproep om naar voren te 

komen en te ‘worden gered’? 

Waarom  wordt de handeling van 

de menselijke wil gepropageerd als 

het allerbelangrijkste? Wat is het 

precies dat redt? Is het Jezus of 

wilskracht? Dit vind ik een belang-

rijke vraag. Het Christendom ge-

looft dat het wilskracht is. Ik weet 

dat het Christendom niet naar vo-

ren zal komen om dat toe te ge-

ven; het kan zich niet veroorloven 
om zo eerlijk te zijn. 
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Geen enkele Christen die ik ken zal zeggen: ‘De sleutel tot mijn redding 

was wilskracht. Door de kracht van mijn wil redde ik mijzelf.’ (Maar dat 

zouden ze moeten zeggen. Het is de onverbloemde manier om te zeggen: 

‘Ik voerde mijn vrije wil uit en daardoor ben ik binnen gekomen.’) In 

plaats daarvan wordt de wolf schaapskleren aangetrokken. De wolf zegt: 

‘Ik heb mezelf gered door mijn wil uit te voeren.’ Maar dit is een veel te 

eerlijke presentatie. De wolf moet een plastic public-relations-vriendelijk 

schaapsmasker worden voorgebonden. Het schaapsmasker zegt: ‘Jezus 

redt’. Zo, dat is beter. Maar redt Jezus echt? Als Hij dat doet, wat is dan 

dat grote harige ding achter het schaapsmasker dat me bedreigt met de 
eeuwige dood als ik niet geloof? 

 

 

Hij deed het, maar Hij deed het niet 

 

 Wat nu volgt is een verbijsterend voorbeeld van vrije-wil-

schijnheiligheid in actie. 

 Ik pakte een traktaat mee bij mijn plaatselijke kruidenier, getiteld 

Redding, Simpel en Eenvoudig, geschreven door Dr. Curtis Hutson, ge-

drukt door Sword of the Lord Publishers. (Ik ben nu van mening dat krui-

deniers zich moeten houden bij het verkopen van dingen zoals brood, 

melk en eieren en dat ze religieuze schijnheiligheid moeten overlaten aan 
de getrainde vaklui.) Wat betreft de verwijdering van zonde – een sleutel-

element van redding – schrijft Dr. Hutson op bladzijde 12 en 13 (onder-

streping is van mij): 

  
  - Opdat een oneindig heilige God de zondaar kon vergeven, 
moest iemand de schuld betalen. Iemand moest de last dragen. Dat is 
het moment waarop Jezus erbij komt. De Bijbel leert dat God elke 
zonde, die we ooit hebben gedaan en ooit zullen doen, tweeduizend 
jaar geleden op Christus heeft gelegd op Golgotha. Jesaja 53:6 zegt, 
‘De Heer heeft het onrecht van ons allen op Hem doen neerkomen.’ El-
ke zonde, die we ooit hebben gedaan of ooit zullen doen, ook al wor-
den we duizend jaar oud, heeft God op Christus gelegd. De Bijbel 
zegt in 1Petrus 2:24, ‘Onze zonden heeft Hij gedragen in Zijn li-
chaam, op het hout…’ 1Petrus 3:18 zegt, ‘Omdat ook Christus eenmaal 
voor zonden is gestorven, een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou leiden…’ 
 De grootste waarheid, die ooit door mijn verstand ging, is de 
waarheid van de plaatsvervangende dood van Jezus, dat Jezus Christus 
werkelijk al mijn zonden, uit de verleden tijd, tegenwoordige tijd 
en toekomst gedragen heeft in Zijn eigen lichaam. 
 Vriend, God keek omlaag door de telescoop van de tijd en zag 
elke zonde, die je ooit zou begaan. Toen stopte Hij al die zonden in 
een groot pakket en legde het op Christus, ‘De Heer heeft het on-
recht van ons allen op Hem doen neerkomen.’ -  
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 Ik heb Dr. Hutsons uitermate vlijtige en breed opgezette commen-

taar betreffende zonde onderstreept. Dit commentaar, op zichzelf, is cor-

rect. Iedereen, die het leest, zou graag willen horen van de volledigheid 

van Christus’ overwinning van zonde. Maar Dr. Hutson spreekt dit alles 

negen bladzijden verder tegen. Zijn rechtsomkeert vindt plaats op bladzij-

de 21. Ik citeer: 

 
  - De ergste zonde in de wereld is het niet vertrouwen van Je-
zus Christus als Redder en dat is de enige zonde waarvoor een mens 
naar de hel zal gaan. -   
 

 Einde citaat. 

 
NIET LACHEN. 

DIT IS STANDAARD 

CHRISTELIJKE DOCTRINE. 
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 Met de doctrine van de vrije wil, heeft Satan het schijnbaar onmoge-

lijke voor elkaar gekregen; hij heeft ervoor gezorgd dat een geleerde man 

– een zogenaamde expert in de Geschriften -  zichzelf volledig tegen-

spreekt binnen negen bladzijden van een populair Christelijk traktaat, 

zonder het zich te realiseren.  

 

Hier zijn de uitgelichte punten: 

 

 Bladzijde 12: Jezus heeft al mijn zonden weggenomen, elke 

afzonderlijke zonde. 
 Bladzijde  21: Jezus heeft niet de enige zonde weggenomen, 

die mij kan verdoemen: ongeloof. 

 

 Het is niet zo dat Dr. Hutson dom is, maar dat Satan sluw is. 

 

 

 

Witkalk: Vertrouwen in vertrouwen 

 

 In Mattheüs 23:27,28 vergelijkt Jezus de schriftgeleerden en Fari-

zeeërs met ‘witgekalkte graven,’ die er aan de buitenkant goed uit lijken 

te zien, maar van binnen volgestouwd zijn met doodsbeenderen en allerlei 
onreinheid; zo lijken ook jullie aan de buitenkant voor de mensen wel 

rechtvaardig, maar van binnen zitten jullie vol schijnheiligheid en verach-

ting van de Wet!’ 

 De twee delen die ik lees uit Dr. Hutsons traktaat tonen de bevesti-

ging en de lokroep van witkalk. Satan lokt zoekers in dit traktaat door de 

Schrift te citeren en gebruik te maken van veel omhaal van woorden, die 

de verwijdering van zonde beloven. Hier is de witkalk weer: 

 

 ‘God nam elke zonde, die we ooit hebben gedaan en ooit zullen doen 

en legde deze zonden op Christus.’ 

 ‘Elke zonde, die we ooit hebben gedaan of ooit zullen doen, zelfs als 

we duizend jaar oud worden, heeft God op Christus gelegd.’ 
 ‘Jezus Christus heeft werkelijk al mijn zonden, uit de verleden tijd, 

tegenwoordige tijd en toekomst in Zijn eigen lichaam gedragen.’ 

 ‘Vriend, God keek omlaag door de telescoop van de tijd en zag elke 

zonde, die je ooit zou begaan. Toen stopte Hij al die zonden in een 

groot pakket en legde het op Christus.’ 

 

 Dit is de buitenkant van het graf. De woorden lijken mooi en correct. 

En dat zijn ze ook. Maar dit zijn slechts woorden. Het zijn slechts woor-

den, die de bestanddelen van Satans favoriete boodschap verbergen, een 

boodschap, die ontworpen is om te voorkomen dat mensen het kruis zul-

len begrijpen. Die boodschap is: Jezus heeft niet alles gedaan.  

Jij moet het reddingswerk nu voltooien. 
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 Ik herhaal: het voorgaande zijn de bestanddelen van Satans favorie-

te boodschap. En de doctrine van de vrije wil ondersteunt hem perfect. 

 Maar nu gaan we in het graf kijken. We onderzoeken Satans belof-

ten van een ‘goede boodschap’ (de betekenis van ‘evangelie’), om te zien 

wat we ontdekken. Wat we vinden is onreinheid, schijnheiligheid en wette-

loosheid. We vinden de beenderen van een dode doctrine. We vinden een 

afschuwelijke stapel doodsheid. Wij moeten de poging, die Christus deed 

om ons te redden, toepasbaar maken. En dus is Christus niet de machtige 

Redder van witkalkreclame, maar eerder het zwakke eind van een formu-

le, die onze noodzakelijke deelname vereist. 
 Wij, als hoopvolle zoekers, lopen hoofdschuddend weg. Het klonk 

allemaal zo goed; het leek zo mooi. Maar het was gewoon de zoveelste 

dooie mus, de zoveelste uitdaging om ons zondigende zelf te overwinnen. 

We moeten, op de één of andere manier, de energie bij elkaar zien te ra-

pen om het werk van Christus waardig te worden. Helaas, is er ‘nog 

steeds één zonde, die ons naar de hel zal sturen’, en dat is ons eigen 

menselijke onvermogen, dezelfde molensteen, die ons sinds onze geboor-

te al dwarszit. Het resultaat? We beschouwen God nu als een schijnheili-

ge. Hij heeft prachtige ideeën, maar Hij kan ze niet waarmaken. We keren 

ons af van Christus om een andere religie te zoeken, eentje die niet tegen 

ons zal liegen. 

 En Satan glimlacht.   
 

 

 

 

 Beste Christen Jezus 
 
Nou, lekker hoor! Er is maar één zonde die me naar de hel zal sturen –  
ongeloof – en dat is de enige zonde waarvoor U niet stierf. U hebt al die 
pijn doorstaan om te sterven voor hebzucht, vraatzucht, hoererij, moord, 
overspel en trots, terwijl geen enkele van deze er toe doen, als ik uiteinde-
lijk maar geloof heb. U verliet de hemel voor Golgotha omdat U mensen 
wilde redden. Geen bijzonder werk, als U het mij vraagt; gezien het kleine 
aantal gelovigen. Uw efficiëntiebeoordeling is belabberd. Al wat U hoefde 
te doen was sterven voor de dodelijke zonde, de rest laten liggen, en 
iedereen wordt gered. In plaats daarvan laat U de dodelijke zonde hangen, 
sterft voor veertig miljoen niet essentiële, en negentig procent van de 
mensheid gaat naar de hel. Was de zonde van menselijk ongeloof te moei-
lijk? Lag hij buiten het bereik van Uw bloed? Of hebt U redding aan ons 
overgelaten, zodat wij, en niet U, eeuwige eer zouden kunnen krijgen? 
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God zij dank, dat Jezus geen Christen is 

 

 Mijn excuses, lezer. Ik heb het voorgaande geschreven om je er de 

dwaasheid van te doen inzien. Jezus is gestorven voor alle zonden, inclu-

sief de zonde van ongeloof. En het kruis is voor de eer van God, niet van 

mensen. Redding is Gods volbrachte werk, niet van ons. Het resultaat 

hiervan is dat zelfs diegenen die nu niet geloven, uiteindelijk met God zul-

len leven voor altijd, want God moet allen rechtvaardigen, die zondaars 

werden door Adam (Romeinen 5:19) en alles in allen worden (1Korinthiërs 
15:28). Hoe het zal gaan? Op dezelfde manier zoals het voor jou ging – of 

ben je dat al vergeten? God zal menselijke koppigheid overwinnen en ge-

loof verstrekken (Romeinen 12:3). Simpel. 

 

 

 

Een andere witgekalkte muur 

 

 Toch rijst er nog een andere witgekalkte muur op uit dit traktaat, op 

bladzijde 16. Deze muur belooft een volledige afhankelijkheid van het 

werk van Christus. Hij belooft de uitschakeling van iedere menselijke po-

ging in de richting van Gods plan van redding. De muur is zo opgebouwd: 
 
 - Als je probeert om iets toe te voegen aan wat Jezus heeft ge-
daan, hoe goed de toevoeging ook mag zijn, dan zeg je door je daden, 
‘Ik ben niet helemaal tevreden met de prijs die Jezus betaalde.’ Het 
is niet Jezus’ dood aan het kruis, plus mijn doop, die redt. Het is 
Jezus alleen… Als ik Jezus voor negentig procent vertrouw en iets 
anders voor tien procent, dan vernietigt de tien procent de negen-
tig. De tien procent zegt dat ik Christus niet volledig vertrouw. -  

  

 De witkalk is prachtig en glanzend. Maar ga nu het graf in en zie de 

beenderen. Ik heb ze onderstreept. Ze liggen op bladzijde 17: 

  
  - Om te tonen dat we helemaal tevreden zijn met de betaalde 
prijs, moeten we ophouden met al het andere te vertrouwen en alleen 
Jezus vertrouwen. Ik moet stoppen met vertrouwen op mijn goede wer-
ken, hoe goed ze ook mogen zijn. Ik moet stoppen met vertrouwen op 
mijn kerklidmaatschap, hoe goed mijn kerk ook mag zijn. Ik moet 
stoppen met vertrouwen op mijn doop, hoe mooi dat besluit ook was. 
Ik moet stoppen met vertrouwen op mijn goede leven, hoe zuiver en 
edel dat ook is. 
 Om God te tonen dat ik tevreden ben met de betaalde prijs, moet 
ik Jezus Christus volledig vertrouwen. -   
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 Graftombes zijn erg donker en de beenderen zijn niet direct duidelijk 

waar te nemen. Men moet een lamp mee het graf in nemen om te zien 

hoe smerig het er werkelijk is. Wat Dr. Hutson de zoeker gebiedt te doen 

voor redding op bladzijde 17 spreekt nou juist datgene tegen dat hij op de 

voorgaande bladzijde beloofde niet te doen. Hij beloofde, met een lik wit-

kalk, om uitsluitend in Jezus Christus te vertrouwen voor redding, of, zo-

als hij het zegt: ‘Jezus alleen.’ Er kan geen sprake zijn van vertrouwen in 

iets anders, zei hij. 

 Behalve dan menselijk vertrouwen, natuurlijk. Precies. Omdat Satan 

er nu op staat dat de zoeker volledig vertrouwen moet hebben in Jezus 
Christus. Stop de film. Daar! Zag je de handen van de goochelaar? Door 

er op te staan dat een mens in Jezus Christus ‘alleen’ moet vertrouwen, 

ontkent Satan het uitsluitende van Christus’ werk. Waarom? Omdat het 

werk van Christus tekortschiet zonder menselijk vertrouwen. Dus, door 

‘volledig in Jezus’ te moeten vertrouwen, vertrouwt de zoeker niet volledig 

in Jezus, maar eerder in zijn of haar vermogen om in Jezus te vertrouwen. 

 

 

VERTROUWEN WE OP ONS VERTROUWEN? 
 

 

  

 Spoel de film terug en kijk opnieuw. Je moet de film vertraagd af-

spelen om het te kunnen zien. Je moet een felle lamp mee het graf in ne-

men, want hier is de misleiding op zijn best. Kijk. Zag je het? Kijk op-

nieuw. Spoel de band terug. Kijk nog eens. Bekijk de handeling beeld voor 

beeld. Bijgestaan door Gods geest, zul je beweging in de hoek ontdekken. 

De beweging is geruisloos en bijna niet te zien; dit is misleiding, ontwor-

pen door buitenaardse intelligentie. Het vereist meer dan menselijk kun-

nen om het te onderscheiden. Het vereist de wapenrusting van God, want 
alleen de wapenrusting van God zal je in staat stellen om ‘stand te houden 

tegen de krijgslisten van de Tegenstander’ (Efeziërs 6:11). En hoe zit het 

met hen die geen weerstand kunnen bieden aan deze krijgslisten? Miljoe-

nen mensen vandaag de dag, die denken dat ze volledig in Jezus vertrou-

wen, vertrouwen in werkelijkheid in zichzelf. 

 En Satan glimlacht. 
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Het 99.99% Syndroom 

 

 Uiteindelijk kreeg ik zo’n vrije-wil-knaap op een keer zover dat hij 

toegaf dat zijn redding niet helemaal alleen van Jezus was. Het kostte me 

acht pogingen op één avond om hem te kraken. Hij kon zich er in het be-

gin niet toe zetten om het te zeggen; hij kon de confrontatie met zijn ei-

gen doctrine niet verdragen. 

 Ik vraag vrije-wil-mensen wat het percentage is van Christus’ werk 

en de meesten antwoorden: ‘100%.’ Het is het standaard antwoord, het 

heilige antwoord. Het is het juiste antwoord. Maar dan ga ik door met: 
‘Waarom is die-en-die dan niet gered?’ en men staat verstomd, omdat ze 

willen zeggen: ‘Omdat ik geloofde en die-en-die dat niet deed,’ maar ze 

weten dat ik hen zal martelen met de 100%. Ik ga hen nu vragen hoeveel 

ze willen afschrapen van Jezus’ 100% en aan zichzelf geven. 

 Deze knul was niet anders. Hij gaf het juiste antwoord en ik bond 

hem vast aan de tafel. Hij was er zo van overtuigd dat hij zichzelf had ge-

red door te geloven, dus uiteindelijk gaf hij toe: ‘Oké! Oké! Jezus heeft 

niet alles gedaan! Maar Hij heeft 99.99% gedaan.’ Die knul begon echt 

een hekel aan me te krijgen. Het laatste dat hij wilde was openlijk (en dat 

is het sleutelwoord) een flink stuk van de eer voor zichzelf afschrapen van 

de kostbare 100% die hij aan Jezus had gegeven. Hij genoot in gedachten 

van de eigen eer, maar hij wilde niet dat anderen ervan zouden weten. (Je 
had die gezichten moeten zien van de mensen, toen hij uiteindelijk toe-

gaf: ‘Oké! Oké! Jezus heeft niet alles gedaan!’) Hij wilde de Christelijke 

taal blijven spreken, maar hij rukte het schaapsmasker af en toonde 

iedereen, inclusief zichzelf, wat er achter zat. Hij was net zo verbijsterd 

als alle anderen, om te horen wat hij had gezegd. Maar hij herstelde snel, 

sloot zijn verstand weer af en tot op heden omhelst hij nog altijd de stan-

daard Christelijke schijnheiligheid.   

 Iedereen op de Bijbelstudie, die avond, - iedereen, behalve die knul 

– leerde een les over witkalk. Zelfs als Jezus 99.99% van het werk doet, 

is het nog steeds de .01% menselijke bijdrage die redt. Zet negen negens 

rechts van de decimale punt – het maakt geen verschil. Met de vrije-wil-

doctrine, redt .000000001% aan de menselijke kant net zo goed als zeven 

nullen minder. Meer negens aan de rechterkant van de decimale punt is 
alleen maar meer witkalk. Wat de getallen ook zijn, de Jezus kant pro-

beert, maar de menselijke kant redt. Waarom maken we het niet gewoon 

1% van Jezus en 99% van ons? Het geeft hetzelfde resultaat als eerder 

genoemd, het is alleen een stuk lelijker zonder de witkalk. 

 Ik reed naar huis na die Bijbelstudie en realiseerde me dit: hoe 

meer negens men plaatst aan de Golgotha kant van de vergelijking, hoe 

harder Jezus probeerde en hoe groter het falen van Christus wordt. 
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Witkalk 101: 
 

Volgens de vrije wil doctrine, redt de 
 

99.99 

99999 

99% 
 

DIE JEZUS DEED NOG STEEDS NIET. 
 

Het is de 
 

.00000 

0001% 
 

die jij doet, die de REDDING waarmaakt. 
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Een hele foute gelijkenis 

 

 Christenen vergelijken redding met God die jou een geschenk geeft. 

‘Maar het is net als met ieder ander geschenk,’ zeggen ze, ‘Je moet het 

aannemen.’ Dit is de favoriete Christelijke analogie van de beschrijving 

van redding. Ik heb het al duizenden keren gehoord. Het is hun lievelings-

dier. ‘Als iemand je een geschenk geeft,’ zeggen Christenen, ‘kun je het 

aannemen of afwijzen.’ Ik geef toe dat dit een geschikte analogie is voor 
Sinterklaas en verjaardagen, maar als voorbeeld van redding door Chris-

tus, faalt het volledig. Het is helemaal verkeerd. 
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Hier is een analogie van redding door Christus: 

 Iemand heeft tweeduizend jaar geleden een miljoen euro op je 

bankrekening gestort. Sinds tweeduizend jaar ben je rijk. Dit is een feit 

dat op jou betrekking heeft. Misschien worstel je om je rekeningen te be-

talen, of draag je gerafelde kleren, maar geen van deze dingen verandert 

het feit van jouw rijkdom. Maar pas wanneer je op de hoogte wordt ge-

steld van deze rijkdom, kun je het gaan geloven, het gaan waarderen en 

het gaan gebruiken. Want, tenzij je het gelooft, kun je het niet waarderen, 

noch gebruiken. Niemand vraagt jou om in je rijkdom te geloven om het 

werkelijkheid te maken. Er wordt je gevraagd om te geloven dat je rijk-
dom werkelijkheid is. Het was al tweeduizend jaar een werkelijkheid. En 

nu – geloof je het? Alleen dan kun je er in de praktijk van gaan genieten. 

 

 

Het leger beter dan Christus? 

 

 Het is bijna Onafhankelijkheidsdag terwijl ik dit schrijf en ik zag net 

een bord hier bij de Kerk van Christus in mijn stad, dat heel duidelijk de 

fout toont van Christelijke leer over Christus. Het bord zegt: ‘Vrijheid is 

niet gratis. Christus stierf om ons te bevrijden van zonde; het leger offert 

zichzelf om ons te bevrijden van tirannie.’ Nou, het lijkt mij dat het leger 

beter werk doet op zijn gekozen terrein dan Christus doet op het Zijne. 
 Heeft de dood van Christus ons bevrijd van zonde? Blijkbaar niet. 

Als het zo was, waarom zeggen voorgangers dan: ‘Kom naar voren en 

wordt gered van zonde?’ Bevrijdt het offer van het leger ons van tirannie? 

Inderdaad, ja. We gaan en staan waar we willen, doen wat we willen, 

aanbidden wat we willen, allemaal dankzij ons leger. Moeten we deze 

voordelen toepassen om ze waar te maken? Nee. De meesten van ons 

werden in vrijheid geboren; we hoefden er niet over te beslissen. Niemand 

vroeg ons om in vrijheid te geloven om het waar te maken. Niemand zei 

tegen ons dat we naar een altaar moesten komen om tirannie te belijden 

voordat we vrijheid zouden kunnen genieten. Vrijheid was nooit een kwes-

tie van geloof, maar van feiten. 

 Iemand zou kunnen zeggen: ‘Maar een persoon zou het land kunnen 

verlaten en niet de vrijheid van tirannie accepteren.’ Dit mist het punt 
waar het om gaat. In het leger voorbeeld, zou iemand iets buitengewoons 

moeten doen (het land verlaten) om aan het voordeel te ontkomen. In het 

voorbeeld van Christus, moet iemand iets buitengewoons doen (geloven) 

om het voordeel te verdienen. Men moet stalen oorlogsschepen overwin-

nen, Godgeademde hindernissen naar geloof – hindernissen zoals 

‘Niemand is rechtvaardig, nee, niet één’ (Romeinen 3:10) en ‘Er is 

niemand die God zoekt’ (Romeinen 3:11) – om vrij van zonde te worden. 

Zodoende wordt het werk van Christus, zoals voorgesteld door de Christe-

lijke religie, in feite minder waard dan het werk van het Amerikaanse le-

ger. Het werk van het leger tegen tirannie is een werk van genade, terwijl 

het werk van Christus tegen zonde moet worden waargemaakt en echt 

geloofd moet worden om werkelijkheid te zijn.  
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Het leger werkte hard en won vrijheid, zelfs voor dwazen, die het niet 

waarderen. Christus werkte hard en streed tegen zonde, maar het werkt 

alleen voor hen, die wijs genoeg, heilig genoeg en rechtvaardig genoeg 

zijn om het te geloven. Dwazen gaan naar de hel. 

 

 

Hel, hemel en weer terug 

 

 Het is zeldzaam dat een Christelijke publicatie zijn beenderen buiten 

het graf legt, maar ik heb er eentje. Het is een advertentie voor de Green-
town Church of God, in Greentown, Ohio. De advertentie verscheen in de 

rubriek Opslagruimte op 27 september 1998. De advertentie is getiteld, 

‘Buitengewone Relevantie’ en begint zo: 

 
 - Vele beslissingen staan me vandaag de dag voor ogen, waarvan 
sommige levensveranderend zijn; maar er is één buitengewoon relevan-
te beslissing, die zal bepalen waar ik de eeuwigheid zal doorbren-
gen: die beslissing heeft te maken met mijn antwoord op deze vraag: 
Wat ga ik met Jezus doen? - 
 

 Hoe zeldzaam voor een Christelijke publicatie om onomwonden aan 

te kondigen dat het mijn beslissing is die mijn eeuwige verblijfplaats zal 
bepalen. Hoe vooruitstrevend. Maar ik geloof dat de eerlijkheid onbedoeld 

is, want de daaropvolgende zin is snel aangebrachte witkalk: 

 
 - De Bijbel is een vooruitstrevend verslag van hoe God tegemoet 
komt aan de grootste noden van de mensheid, door Zijn Zoon, Jezus. - 
 

 Vreemd. Van de hel van het bepalen van mijn eigen, eeuwige be-

stemming word ik overgebracht naar een bekwame God, Die, door Zijn 

Zoon, tegemoet gekomen is aan mijn grootste nood. Maar dit brengt me 

in verwarring. Wat is het nou? Moet ik lang genoeg stoppen met zondigen 

om een rechtvaardige, levensveranderende beslissing te nemen, of is God 

aan mijn grootste nood tegemoet gekomen en heeft Hij me verlost van de 
zwakte van zonde en ongeloof? De schrijver brengt nu een nieuwe laag 

van zijn product aan, door me verder weg te lokken van een uitdaging 

naar persoonlijke rechtvaardigheid naar iets dat me zeker vreugde en 

vrede zal brengen: 

 
 - God is de barmhartige Rechter, Die voorzien heeft in een toe-
reikende vervanging om de schuld te betalen, die jij verschuldigd 
bent: Hij gaf Zichzelf. Je bent vrij! God heeft dit volbracht door 
Zijn Zoon, Jezus Christus, Die een volmaakt leven leidde. - 
 

 Eindelijk. Iemand heeft het volmaakte leven geleid. Ik ben zeker 

niet in staat geweest om dat te doen. Maar Gods eigen Zoon deed het. En 

de schrijver noemt het werk van deze Zoon ‘toereikend’.  
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Het woord ‘toereikend’ maakt me opgewonden. Het woordenboek defini-

eert toereikend als ‘geschikt voor het doel; genoeg.’ Vervolgens zegt de 

advertentie: ‘Je bent vrij!’ Als ik vrij ben, dan ben ik ook gered. Toch? 

Nou, nee. Helaas. Ik ben niet gered en vrij ben ik ook niet. Het woord 

‘toereikend,’ waarvan de definitie is ‘geschikt’ en  ‘genoeg,’ blijkt valse re-

clame te zijn. Het woord ‘vrij’ is ook vals, ondanks het uitroepteken. 

Christus is niet genoeg, ik ben niet vrij, ik ben niet gered, omdat de domi-

nees van schijnheiligheid in de Greentown Church of God nog niet klaar 

zijn met het uitdelen van hun martelingen. Deze schrijvers, die me van de 

hel naar de hemel gerukt hebben, sturen me terug naar het kerkhof. Uit-
eindelijk word ik door een benige hand het graf in getrokken, waar het 

allemaal begon. De onderstreping in het nu volgende is van mij: 

 
 - God biedt vandaag nog steeds deze dingen aan: totale kwijt-
schelding, volledige betaling en voor eeuwig vrije toegang tot de 
Hemel. Om dit ongelooflijke geschenk van eeuwigdurende waarde te 
ontvangen, moeten we eerst onze zonden belijden en ons volledige ge-
loof en vertrouwen voor redding in Jezus alleen stellen. Vervolgens 
draagt Jezus Zijn volgelingen op om te worden gedoopt zoals Hij. 
Daarna moeten onze levens geleefd worden in liefdevolle, dankbare 
gehoorzaamheid aan Hem. - 
 

 Waar heb ik dat ‘moeten’ eerder gezien? 

 

 En dan nu, eindelijk, de donkerste diepten van de doodse vertwijfe-

ling in: 

 
 - Maar voordat je beslist, bedenk dat duizenden jaren later, je 
eeuwige verblijfplaats nog altijd uitsluitend bepaald zal worden 
door deze buitengewoon relevante beslissing omtrent Jezus. We zijn 
er om te helpen bij deze beslissing omdat God aan Zijn Kerk de ver-
antwoordelijke taak heeft gegeven om aan ieder persoon op aarde dit 
geweldige nieuws te vertellen. In het licht van wat er op het spel 
staat, nemen we God op Zijn Woord. En wat doe jij? - 

 
Ondertekend, 

 
Pastor Don A. Deremer - Cross View Christian Church 
Pastor F. Dale Senseman - Greentown Church of God 

 
 

 En wat doe ik? Nou, fijn dat je het vraagt. Ik ga op zoek naar een 

geladen pistool en het tegen mijn hoofd zetten. Ik kan mijn leven niet le-
ven in liefdevolle, dankbare gehoorzaamheid aan Christus. Ik kan dat zo 

nu en dan, maar er gebeuren nou eenmaal dingen. Mijn geest wil wel, 

maar mijn vlees is zwak. Ik zou willen dat ik meer was zoals jullie, jon-

gens, maar zo ben ik niet.  
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Aangezien jullie zeggen dat ik het juiste soort leven moet leiden om gered 

te worden, denk ik dat ik gedoemd ben tot een eeuwigheid zonder God. 

Als Jezus nou toch eens zondaars zou redden, dan zou ik binnen zijn. Als 

mijn redding nou toch eens uitsluitend door Jezus bepaald zou worden, in 

plaats van uitsluitend door mijn ‘buitengewoon relevante beslissing om-

trent Jezus,’ dan zou ik gered zijn. 

 Ik denk dat ik op zijn minst Jezus zou moeten bedanken voor het 

offer. Hij probeerde het. Ook jullie bedankt, jongens. Ik dank jullie, Pas-

tors Deremer en Senseman, voor het geweldige nieuws. In ben zo blij dat 

God aan jullie de verantwoordelijke taak heeft toevertrouwd van het door-
geven van deze bevrijdende boodschap aan iedere persoon op aarde. Ik 

kan van mijn lang-zal-ze-leven niet ontdekken wat voor troost deze biedt, 

of wat er zo geweldig is aan het leiden van een rechtvaardig leven of voor 

eeuwig gemarteld worden, maar als jullie zeggen dat het geweldig is dan 

zal het wel zo zijn. Tenslotte zijn jullie opgeleide dominees en ik ben maar 

een amateur. Bedankt dat jullie Christus’ nederige dienaars zijn en dat 

jullie God op Zijn Woord nemen. Ik wou dat iedereen het zo goed kon. 
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Redder van de hulpelozen 

 

 Hulpeloos: bijv.nw. 1. Niet in staat zichzelf te helpen; zwak of af-

hankelijk. 2. Beroofd van kracht of macht; machteloos; gehandicapt. 

 

 Volgens de zogenaamde mensen van God, biedt God vandaag de 

dag ‘hulpeloze zondaars’ een ‘algemene uitnodiging’ aan om Zijn Zoon 

‘aan te nemen.’ Zag je het absurde van de verwachting dat hulpeloze 

mensen iets zouden doen? Als dat zo is, dan ben je al een stuk verder dan 

de opgeleide vaklui. Ga zo door. 
 Romeinen 3:11 zegt: ‘Niemand zoekt God.’ Is dit de fout van de 

mens? Nee. Waarom? Omdat Romeinen 11:32 zegt: ‘Want God sluit allen 

op in ongehoorzaamheid.’ Waarom zou God dat doen? Het antwoord staat 

in de tweede helft van hetzelfde vers, Romeinen 11:32: ‘om Zich over hen 

allen te ontfermen.’ Iedereen kan iemand tot half in de boot redden. God 

redt de hulpelozen. 

 In het negende hoofdstuk van Handelingen is een buitengewoon 

koppig en niet-in-staat-om-zichzelf-te-redden persoon, genaamd Saulus 

van Tarsus, op weg naar Damascus om Christenen te arresteren en te do-

den. Voordat hij zelfs maar ‘Prijs de Heer’ kon zeggen, lag Saulus op de 

grond en zag hij de heerlijkheid van Christus. Dit was geen algemene uit-

nodiging om van een paard te vallen. Saulus (Paulus) schreef later: ‘De 
genade van onze Heer overweldigt’ (1Timotheüs 1:14). ‘Overweldigt’ her-

innert me aan de Niagara Watervallen. Iemand, die onder de watervallen 

doorliep, hoefde geen beslissing te nemen of hij wel of niet nat zou wor-

den. 

 Paulus werd de regel van redding, niet de uitzondering. Hij vertelde 

Timotheüs dat hij ‘een patroon (voorbeeld) was van hen die op het punt 

staan in Hem te gaan geloven’ (1Timotheüs 1:16). Dit betekent niet dat 

iedereen van een pony wordt geduwd en verblind wordt. Maar het principe 

is hetzelfde: Redding vindt plaats ondanks ons, niet vanwege ons. 

 Sommigen denken dat we net zo lang hulpeloos moeten worden tot-

dat we God aanroepen. Het zou fijn zijn als we dat konden, maar Romei-

nen 3:11 zegt dat we dat niet kunnen: ‘Niemand zoekt God.’ We zijn in 

feite zo hulpeloos, dat God ons het betreffende geloof moet geven dat we 
nodig hebben om Hem te zoeken. Dit is waarom Romeinen 12:3 zegt dat 

God aan ieder de maat van geloof uitdeelt. Geloof ik niet in de vrije wil 

van de mens? Nee. Ik geloof in de vrije wil van God. 

 Dit is wat de ‘algemene uitnodiging’ doctrine zegt: God rijdt jouw 

parkeerplaats op en toetert een paar keer flink, aangezien Hij ziet dat je 

huis in brand staat. Omdat Hij geen bemoeizuchtige God is, (de essentiële 

leer van de vrije wil) sluit Hij daarna Zijn ogen, stopt Zijn oren dicht en 

begint luid voor Zichzelf te neuriën, opdat Hij niet in de verleiding zal ko-

men om jouw beslissing te beïnvloeden om wel of niet bij Hem in de auto 

te stappen. Vanaf dit punt hangt het helemaal af van jouw kracht en wijs-

heid of je het portier opent en instapt. Het maakt niks uit of jij boven be-

wusteloos op de grond ligt (zie ‘hulpeloos,’ Romeinen 5:6). En je kunt 
maar beter opschieten, want dit wagentje rijdt door.  
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Zodra God de parkeerplaats afrijdt, is 

jouw kans om in de auto te komen 

voorbij. (Alsof God het werk van Chris-

tus op Golgotha aan toeval overlaat. 

Maar zo wordt het ons verteld.) Het 

echt krankzinnige van deze zaak van 

‘algemene uitnodiging’ is dat zij, die 

dit geloven, het ‘redding door genade’ 

noemen. Hm. Voor mij klinkt het meer 
als ‘redding door sterk en slim genoeg 

te zijn om in Gods auto te stappen, 

terwijl God Zijn ogen sluit, Zijn oren 

dichtstopt en voor Zichzelf neuriet.’ 

 

 

 

 

 

Romeinen 5:6, amateursvoorwaarden  

 

 Dit is redding door genade: God rijdt jouw parkeerplaats op en, om-
dat Hij jou nergens kan ontdekken en omdat je huis in brand staat, steekt 

Hij Zijn eigen nek uit en rent de trap op, door de vlammen, jouw slaap-

kamer binnen. Omdat Hij je bewusteloos op de grond vindt, in je onder-

goed, raapt Hij je op, draagt je het huis uit, de stoep af en naar Zijn auto. 

Bij de auto neemt Hij jouw slappe lichaam op Zijn linkerarm, terwijl Hij 

met Zijn rechterhand het portier opent. Daarna doet Hij je de gordel om 

van de passagiersstoel naast Hem, slaat de deur dicht en spurt weg naar 

heerlijkheid. Als je bijkomt laat Hij je zeggen: ‘Ik geloof! Ik geloof! Ik be-

lijd Uw naam!’ Vanwege Zijn barmhartige karakter laat Hij je af en toe 

voor Hem in de achteruitkijkspiegel kijken, de ramen op en neer doen en 

spelen met de radio. Dit heet ‘Gods medewerker’ zijn (1Korinthiërs 3:5-9). 

 

 
Wat is dan geloof? 

 

 Als menselijk geloof niet kan redden, wat is dan het doel ervan? 

Menselijk geloof is een geschenk van God dat mensen bekend maakt met 

iets dat God al heeft gedaan. Romeinen 12:3 zegt dat God aan ieder een 

maat van geloof geeft. Filippenzen 1:29 zegt dat God welwillend aan men-

sen geloof verleent. Alleen al deze twee verzen weerleggen de vrije wil. 

Mensen hebben geloof en ze hebben een wil, maar het geloven en het wil-

len hebben hun oorsprong buiten henzelf. 
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WE ZIJN NIET GERED  
OMDAT WE GELOVEN; 

WE GELOVEN 
OMDAT WE ZIJN GERED. 

 
  

 Geloof is een geschenk van God. Het is een geschenk dat volgt op 

redding; het gaat er niet aan vooraf. We zijn niet gered omdat we gelo-
ven, we geloven omdat we zijn gered. God geeft geloof om ons bekend te 

maken met een werk dat al voltooid is: ‘Hij heeft ons gered.’ Want ‘God is 

de Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen’ (1Timotheüs 4:10). 

Wat we vandaag geloven kan ons niet redden, want redding vond plaats 

tweeduizend jaar geleden op Golgotha. Geloof zegt: ‘Ik geloof wat er toen 

gebeurde.’ Het zegt niet: ‘Ik geloof wat er toen geprobeerd werd,  maar 

wat nu waargemaakt wordt.’ Dat is de subtiele leugen. Niks ervan. Red-

ding is de storting op jouw rekening die je rijk maakt. Geloof is het ge-

schenk dat je bekend maakt met je rijkdom. Het is, zoals 1Timotheüs 2:4 

heel duidelijk zegt: ‘binnengaan in een besef van de waarheid.’ 

 

 

Absolute waarheid tegenover relatieve waarheid 
 

 Waarom zegt Paulus dan tegen de Filippenzer gevangenbewaarder 

in Handelingen 16:31: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden.’ 

Paulus geeft antwoord op de vraag van de bewaarder, ‘Wat moet ik doen, 

opdat ik gered zal zijn?’ 

 Ga naar Efeziërs 2:8-9. Op het eerste gezicht lijken deze twee ver-

zen in tegenspraak te zijn met Handelingen 16:31. ‘Want in genade, door 

geloof, bent u gered en dit is niet uit uzelf; het is Gods toenaderingsge-

schenk, niet uit werken, opdat niemand zou roemen.’  Let op: In genade, 

bent u gered. Het is een gedane zaak. Christus redde je tweeduizend jaar 

geleden. Hij deed hetzelfde voor de Filippenzer gevangenbewaarder. 

Christus’ werk verwierf redding voor jou, en voor jou, en voor jou. Mis-
schien geloof je het nog niet, maar het verandert niets aan het feit. 

 Het geloof van de context is van Christus, niet van jou. ‘En dit is niet 

uit uzelf.’ Wat is niet uit jou? Het geloof. Galaten 2:16 zegt dat we ‘ge-

rechtvaardigd zijn door het geloof van Christus’ (Noot van de vertaalster: 

van de Nederlandse Bijbelvertalingen heeft, voor zover ik weet, alleen de Staten 

Vertaling uit 1637 dit vers correct vertaald vanuit het Grieks). Zijn geloof koopt 

redding en het persoonlijke geloof dat jou wordt gegeven zorgt ervoor dat 

je dat beseft. Het persoonlijke geloof dat jou wordt gegeven doet jou ‘bin-

nengaan in een besef van de waarheid’ (1Timotheüs 2:4). Van welke 

waarheid? De waarheid dat Hij jou tweeduizend jaar geleden heeft gered. 
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 Wat vroeg die Filippenzer gevangenbewaarder dan? Goed kijken: 

Welk aspect van redding bekijken we hier in deze context? Bekijken we de 

redding die verworven werd voor deze gevangenbewaarder op Golgotha, 

of zijn besef van die redding? Antwoord: zijn besef ervan. Ik kan dit be-

wijzen vanuit het Grieks, als je daar tegen kunt. 

 Er zijn vijf verschillende vormen van het Griekse werkwoord: 1) on-

voltooid, 2) onbepaald, 3) voltooid, 4) onbepaald-voltooid, en 5) midden. 

Het Concordant Literal New Testament wijst op deze vormen door superli-

near aantekeningen naast de werkwoorden. (Noot van de vertaalster: De middle 

voice is een Griekse werkwoordsvorm die in onze westerse grammatica niet voorkomt. Er 
wordt een handeling mee aangegeven die zowel een passief als een actief element in zich 

heeft. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in 1Kor.15:10. Daar zegt Paulus: "... want 

ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is." 

Hier zegt Paulus dat hij gearbeid heeft, maar het is eigenlijk niet hij, maar de genade van 
God. Paulus is hier dus zowel actief als passief in de handeling betrokken.)  
 Een onvoltooid werkwoord wijst op een actieve handeling. Dit wordt 

uitgedrukt door het toevoegen van ben, is of zijn aan het werkwoord. 

Voorbeeld: ‘Ik ben aan het zweten boven deze Griekse grammaticales.’ 

Met de onvoltooide werkwoordsvorm weten we niet of je gister zweette, of 

dat je morgen gaat zweten; we weten alleen dat je nu zweet en doorgaat 

met zweten. De voltooide werkwoordsvorm, daarentegen, geeft de situatie 

van het resultaat van een handeling. Het heeft als voorvoegsel hebben, 

heeft of had. De voltooide werkwoordsvorm uit ons voorbeeld zou zijn: ‘Ik 
heb gezweten boven deze Griekse grammaticales.’ Het voltooide werk-

woord is een gedane zaak. Het is iets dat gebeurde in het verleden. 

 Let nu goed op. In Handelingen 16:31 is de werkwoordsvorm onvol-

tooid. Dit wordt duidelijk aangegeven in het Grieks. Deze gevangen-

bewaarder zegt in feite, ‘Wat moet ik doen opdat ik mag zijn gered?’ Hij 

praat niet over de redding, die een gedane zaak was op Golgotha, maar 

over zijn ervaring van dat moment. In Efeziërs 2:8-9 echter, is de werk-

woordsvorm voltooid. Hier kijken we naar de gedane zaak op Golgotha. In 

het Grieks zou het zijn: ‘Want in genade, door geloof, zijn jullie mensen 

die gered zijn geworden.’ 

 Trouwens, zo ziet het er uit in mijn Concordant Greek Text: 
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 En hier is het gedeelte uit Handelingen 16:31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog, geloofde een 

handvol Japanse soldaten op afgelegen eilanden in de zuidelijke Stille 

Oceaan, dat de oorlog nog steeds aan de gang was. Dit is waar gebeurd. 

Afgesneden van radio, televisie en kranten, gingen deze mannen door met 

het bewaken van hun eilanden, ofschoon tegen een niet bestaande vijand. 
 Stel je nu eens voor dat je een evangelist bent, die deze groep 

mannen bezoekt op één van deze eilanden. Jouw evangelie is: ‘Heren, de 

oorlog is voorbij.’ Dit is jouw goede nieuws. Het is vergelijkbaar met de 

woorden van de Heer, die Paulus spreekt tegen de Filippenzer gevangen-

bewaarder: ‘Christus stierf voor jouw zonden’ (1Korinthiërs 15:3). Zijn 

geestelijke tegenhanger wordt gevonden in Efeziërs 2:8-9: ‘In genade, 

door geloof, bent u gered.’ Paulus zou de Filippenzer gevangenbewaarder 

nooit getergd hebben met iets dat alleen maar waar zou kunnen zijn als 

de prijs juist was, anders gezegd: als zijn geloof voldoende was. Hij ver-

telde hem wat Christus voor hem had volbracht aan het kruis. De Filip-

penzer gevangenbewaarder wilde natuurlijk weten hoe hij deze prachtige 

redding kon ervaren en ervan kon genieten; hij wilde weten hoe hij gered 

kon zijn, met andere woorden: hoe deze redding, die een historisch feit 
was, deel kon gaan uitmaken van zijn ervaring van dat moment. ‘Simpel-

weg door te geloven wat ik je vertel,’ zei Paulus. ‘Simpelweg door te gelo-

ven dat het waar is.’ 

 Zou jij aan die arme Japanse soldaten hebben verteld dat het 

staakt-het-vuren, een historisch feit, alleen waar was als ze zouden gelo-

ven dat het waar was? Als je een Christelijke evangelist volgens het stan-

daard model was, dan had je dat misschien gedaan. Een dergelijke be-

spottelijke boodschap, zoals ‘de Tweede Wereldoorlog is alleen voorbij als 

je gelooft dat hij voorbij is,’ is vergelijkbaar met de moderne Christelijke 

boodschap van ‘Christus heeft je tweeduizend jaar geleden gered, maar 

alleen als je gelooft dat Hij dat gedaan heeft.’  
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Maar als je werkelijk de boodschap die je bracht begreep, dan zou je te-

gen de soldaten zeggen: ‘Dit staakt-het-vuren, dat ik aan jullie doorgeef, 

is een gedane zaak; de oorlog is voorbij, mannen. Je kunt het geloven en 

weer van het leven gaan genieten, of je gelooft het niet en je blijft je in-

gebeelde oorlog voortzetten. Maar of je het nu gelooft of niet, de oorlog is 

voorbij en dat is ie al een hele tijd.’ 

 Zie je hoe dit staakt-het-vuren evangelie vergelijkbaar is met het 

evangelie van Efeziërs 2:8-9? Zie je hoe het overeenstemt met de voltooi-

de werkwoordsvorm? Met een gedane zaak? Zie je hoe het de Christelijke 

boodschap tegenspreekt? Elke keer als de Schrift spreekt over de mens 
die iets doet om gered te worden (zoals in Handelingen 16:31), inspireer-

de God de schrijver om de onvoltooide werkwoordsvorm te gebruiken, die 

relatieve waarheid aantoont. Steeds wanneer de Schrift spreekt van wat 

Jezus Christus heeft gedaan voor allen (we spreken nu van absolute 

waarheid, zoals in Efeziërs 2:8-9), inspireerde God de schrijver om de vol-

tooide werkwoordsvorm te gebruiken. Is dat niet geweldig? God is een 

genie. 

 Terug naar de opgehelderde soldaten. Vergelijk hun waarschijnlijke 

reactie op een deugdelijke presentatie van jouw evangelie met de onvol-

tooide werkwoordsvorm van Handelingen 16:31 ‘Wat moeten we doen op-

dat deze oorlog voor ons voorbij mag zijn?’ En jij zegt: ‘Geloof wat ik je 

vertel en het zal voorbij zijn voor jullie.” 
 Welkom bij ware evangelisatie. 
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“God zal Zichzelf aan niemand opdringen.” 

 

 Toen hij in het tijdschrift  Focus on the Family een vraag over red-

ding beantwoordde, schreef Dr. James Dobson: ‘God zal Zichzelf aan 

niemand opdringen.’ (Focus on the Family, december 1994). 

 Een vader, die overstuur was, had Dr. Dobson geschreven over zijn 

tienerdochter. Het meisje rebelleerde tegen haar ouders. Door anderen 

meegesleurd, werd ze ondergedompeld in zonde. De vader had gehuild, 

gesmeekt en gebeden. Nu schreef hij: Is er hoop? Dr. Dobson, is er hoop 
voor mijn dochter? 

 Dr. Dobsons behoedzame antwoord was: Dat hangt af van haarzelf, 

vriend. Als ze Christus aanneemt, is er hoop. Als ze dat niet doet, tja, God 

zal Zichzelf aan niemand opdringen. Ik herinner me dit citaat woordelijk: 

‘God zal Zichzelf aan niemand opdringen.’ Het was iets dat ik al heel vaak 

had gehoord. En ik haatte het. 

 Het spijt me, serieuze zoeker, maar tenzij je dochter haar verstand 

weer terugkrijgt, is ze verloren. Als het zo gaat, dan zullen je tranen geen 

nut hebben, want zelfs het volmaakte bloed van Jezus Christus kan geen 

kleine meisjes redden, die niet weten hoe ze Hem moeten aannemen of 

dat weigeren te doen. Jouw dierbare dochter, het spijt me dat ik het moet 

zeggen, is slechts centimeters verwijderd van eeuwige marteling. Het 
zachte, gouden haar, dat je eens streelde is misschien slechts minuten 

verwijderd van een eeuwigheid in de klauwen van Satan. Ik weet dat dit 

hard klinkt, maar ik moet er niet voor terugdeinzen om je dit te vertellen, 

want ik ben een boodschapper van het Goede Nieuws. Uit wat je me ver-

teld hebt, maak ik op dat de redding van je dochter zeer twijfelachtig is. 

Nogmaals, het spijt me. Jouw dochter heeft, meer dan wie ook, Gods ge-

zegende kracht nodig. Maar God zal Zichzelf aan niemand opdringen. Hij 

is een beleefde, afstandelijke, toehorende God, een hoopvolle toeschou-

wer in Zijn eigen universum. Hij wacht in de coulissen om te zien of er 

mensen zijn die Hem aardig zullen vinden. Hij laat deze belangrijke beslis-

singen aan ons over, vriend. Ikzelf was wijs genoeg om voor Hem te kie-

zen. Jouw dochter is dat blijkbaar niet. 

 Heeft je dochter voldoende spijt van haar zonde? Persoonlijk geloof 
ik niet dat ze dat heeft. Maar voor haar en voor jou hoop ik dat de dingen 

veranderen. En snel. Veel geluk. 

 

 

De verbazingwekkende Dr. Dobson 

 

 Hoe werd Dr. James Dobson gered? Zijn theologie suggereert dat hij 

de zeer wijze en opmerkelijke beslissing maakte om Gods redding te zoe-

ken en toe te passen voor zichzelf. Dit is opmerkelijk, want zodoende trot-

seerde Dr. Dobson twee universele wetten, namelijk 1) ‘Er is niemand die 

God zoekt’ – Romeinen 3:11, en 2) ‘Niemand is rechtvaardig, nee, niet 

één’ – Romeinen 3:10.  
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 Wakker worden, Dr. Dobson! Jij koos God niet, Hij koos jou. Op een 

dag zul je dit beseffen; wat een dag zal dat zijn. Als God Zichzelf niet aan 

jou had opgedrongen, dan zou je net als de rest van ons, zwakke mensen, 

zijn, zoals de dochter van die man, bijvoorbeeld, van wie je nu gelooft dat 

ze te stom of te koppig zijn om te weten wat goed voor hen is. 

 ‘Want Christus is, toen wij nog zwak waren, nog leefden overeen-

komstig de geest van de tijd, voor de oneerbiedigen gestorven. Maar God 

betoont Zijn liefde aan ons, omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus 

voor ons gestorven is – Romeinen 5:6,8.  

 Zwakke mensen zijn hulpeloos, Dr. Dobson. Zondaars kunnen zich-
zelf niet redden. Op een dag zul je beseffen hoe zwak je werkelijk was. 

Nogmaals, wat een dag zal dat zijn.  

 Dank God dat de Zoon van Zijn liefde binnendrong in ons kostbare, 

onafhankelijke leven om ons te redden van onszelf. Jezus redde ons toen 

wij nog zwak waren, nog oneerbiedig, nog leefden overeenkomstig de 

geest van de tijd. Hij stierf voor ons. Hij drong binnen in onze goed afge-

schermde werelden en brak de muren af rond onze verminkte harten. Hij 

stuurde Zijn Zoon, Die Zichzelf ontdeed van Zijn hemelse heerlijkheid om 

geslagen, bloedend en gescheiden van Zijn Vader aan een vervloekte 

boom te hangen, voor ons. Wij stonden erbij en keken ernaar. Wij zagen 

Hem kijken naar degenen die Hem Zijn laatste menselijke kledingstukken 

hadden afgerukt en Hem aan het kruis hadden genageld. Hij liet Zijn ogen 
over hen heengaan, vanaf de hoogte van het kruis, eerst naar de één, 

toen naar de ander. In die ogen een glans van tederheid, een onaardse 

liefde, niet zoals die van mensen. Toen sprak Hij, met gekwelde ademha-

ling, met een van dorst gezwollen tong: ‘Vader, vergeef hen…’ 

 Onze knieën knikten toen Hij dat zei. Waarom zei Hij dat? Hoe kon 

Hij dat zeggen? Had Hij het echt gezegd? Toen wisten we dat we niet be-

ter waren dan de Romeinse soldaten, niet beter dan de Joodse priesters, 

die Hem aan de dood hadden uitgeleverd. Zijn woorden verscheurden ons. 

Wij waren er tevreden mee om ons eigen leven te leiden, onze eigen weg 

te gaan, dingen te zoeken die aanmerkelijk vrolijker, gezegender, bevre-

digender zijn dan deze bloedige heuvel. Maar toen keken we naar Hem. 

 Er was iets met Hem dat ons aantrok. Het was de Vader, want 

niemand kan tot Christus komen, tenzij de Vader hem trekt (Johannes 
6:44). En we keken naar Hem, Hij beantwoordde onze blik met diezelfde, 

hemelse ogen, glanzend van tederheid. 

 ‘God, nee!’ schreeuwden we, het kwam zomaar uit onze mond; we 

konden er niets aan doen; we konden het niet terug nemen; we hadden 

onze zwakheid verraden. Toen vielen we, met een verlatenheid die ons 

vreemd was, in het stof onderaan het kruis en we hielden ons natte ge-

zicht achter onze vingers, we huilden niet te stoppen tranen aan de voet 

van het hout. We konden dat niet doen zonder de kracht van het kruis. 

Het kruis was van God en God was de oorzaak van onze vallende tranen. 
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 En zodoende drong God Zichzelf, door Zijn Zoon, aan ons op. Hij 

had iets gedaan, zo diep, zo geweldig, zo anders dan wij het zouden doen, 

zoals niemand van ons in nog geen tienduizenden jaren had kunnen dro-

men, laat staan volbrengen, laat staan het volbrachte kunnen toepassen 

op onze vijanden. 

 Hij reikte naar ons en redde ons. Hij prikte dwars door de sluier van 

onze koppigheid heen en redde ons van onszelf. God zij dank, dat Hij dat 

deed. Wat zouden we hebben zonder Hem? Wat zouden we doen zonder 

Hem? We hebben Hem elk moment van de dag nodig. We kunnen ons nog 

geen ogenblik van zelfredzaamheid veroorloven. Wat een vuilnisbak van 
menselijke trots is het gezegde: ‘God zal Zichzelf aan niemand opdringen.’ 

Het is de leugen van Satan. En toch, hoe velen, die zich op de naam van 

Jezus beroepen, geloven en onderwijzen dit. 

 Nee, dan dit gebed: Vader ga toch door met Uzelf op te dringen aan 

ons leven. Als het van ons afhing, dan zouden we U niet hebben. Wij we-

ten niet wat goed voor ons is. Wij, net als de vernederde Job, kunnen 

niets aanvoeren vanwege de duisternis (Job 37:19). En zoals Jeremia zei, 

geïnspireerd door heilige geest: ‘Het is niet aan de mens wat zijn weg 

wordt, niet aan iemand zelf om voort te gaan en zijn schreden te richten’ 

(Jeremia 10:23). Ga door met het aan de kant schuiven van onze dwaze 

verlangens en ideeën over hoe de dingen zouden moeten zijn. Wij zijn 

niets zonder U. 
 Maak dat wij niet steunen op ons eigen verstand, maak dat wij ons-

zelf niet inbeelden dat we iets goed hadden kunnen doen zonder Uw 

kracht. Maak dat wij, in alles, aan U de plaats doen toekomen als de Ene, 

Die onze voetstappen richt (Spreuken 20:24). Zelfs de grote apostel Pau-

lus zei dat U ons bevoegd maakt (Kolossenzen 1:12). Dit is wijsheid van 

boven. Onze bevoegdheid kan niet ontstaan, doorgaan of voltooid worden 

binnen onszelf. Alle lofprijzing en eer en glorie is voor U, Vader, de Kracht 

van het universum. 

   

 

Niet schieten op de boodschapper 

 

 Nu begrijpen we dat God het geloof en vertrouwen geeft dat nodig is 
voor redding. Maar dit brengt ons tot een verbijsterende en aanvankelijk 

problematische conclusie: Hij heeft dit geloof en vertrouwen niet aan an-

deren gegeven. Ondanks dat dit in eerste instantie een moeilijk te slikken 

pil kan zijn (neem een slokje sinaasappelsap) is het wel degelijk waar. 

Maar, zoals ik je zal laten zien, het is geen probleem. Waarheid is nooit 

een probleem. Fouten wegwerken is het probleem. 

 Mattheüs 13:11 tekent deze woorden op die Jezus sprak tegen Zijn 

discipelen: ‘Aan jullie is het gegeven om de geheimen te kennen van het 

koninkrijk der hemelen, maar hun (de menigte) is dat niet gegeven.’ 

 Luister nogmaals naar Hem in Mattheüs 11:25 – ‘Jezus zei: Ik juich 

U toe, Vader…, want U verbergt deze dingen voor de wijzen en verstandi-

gen.’ 
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 Wat zegt de Meester van Jeruzalem in Lukas 19:42? ‘Als je eens 

wist… wat het is dat tot vrede leidt! Maar nu is het verborgen voor je 

ogen.’ 

 Zou het kunnen dat God opzettelijk sommigen ervan weerhield Zijn 

Zoon te geloven? Je zou in de verleiding kunnen komen om te denken dat 

de ‘wijzen en verstandigen’ hun eigen graf groeven, of dat Jeruzalem kop-

pig was buiten God om. Weersta die verleiding. Ik daag je uit om te lezen 

wat deze verzen zeggen, niet wat de ‘wijzen en verstandigen’ beweren dat 

ze zeggen. God reageert niet, Hij veroorzaakt. Bekijk het bovenstaande in 

het licht van het volgende: 
 

 Romeinen 11:8 – ‘Zoals geschreven staat: God geeft hen (Israël) 

een geest van bedwelming, ogen om niet te zien en oren om niet te 

horen, tot op de dag van heden.’ 

 Romeinen 11:32 – ‘Want God sluit allen op onder koppigheid.’ 

 Romeinen 9:18 – ‘En daarom is Hij genadig voor wie Hij wil en Hij 

verhardt wie Hij wil.’ 

 

 Voor het verstand, dat onbevooroordeeld is door traditionele leer, 

zeggen deze verzen één ding: God is verantwoordelijk voor menselijk on-

geloof. Niet schieten op de boodschapper. Deze waarheid veroorzaakt 

waarschijnlijk nog een ander, schijnbaar onontkoombaar, probleem waar-
over jij je hoofd breekt. Sta me toe om het probleem vierkant voor je 

neus te plaatsen en je een oplossing in duidelijke taal te geven. 

 

 

Godgeïnspireerde koppigheid 

 

 Als je gelooft in de vernietiging of eeuwige marteling van ongelovi-

gen (ongelovigen zoals je ome Tinus, bijvoorbeeld) dan ben je op een se-

rieus probleem gestuit. Ik heb je net vanuit de Schrift laten zien dat God 

verantwoordelijk is, niet alleen voor het weerhouden van Hemzelf voor 

ome Tinus, maar ook voor het opsluiten van ome Tinus in koppigheid. Kijk 

nu eens om je heen. De wereld is een afgeplatte bol door het gewicht van 

mensen als jouw ome Tinus; de geestelijk koppigen vormen het grootste 
deel van de mensheid. Mijn vraag aan jou is: wat gebeurt er met deze 

mensen als zij in deze toestand sterven? Jij zegt dat iedereen een gele-

genheid krijgt in dit leven om te geloven, voordat God hen voor eeuwig 

naar de hel stuurt. Hm. Laten we deze theorie eens testen. Kijk eens naar 

Israël. 

 In Romeinen 11:8 schrijft Paulus: ‘Zoals geschreven staat: God 

geeft Israël een geest van bedwelming… tot op de dag van heden.’ Paulus 

citeerde Jesaja 29:10. Israëls goddelijk-geïnspireerde koppigheid dateert 

dus op zijn minst van Jesaja’s tijd. (Zie ook Jesaja 63:17 en 64:7-8.) Pau-

lus schreef Romeinen rond de zomer van 58 na Chr. Jesaja leefde rond 

750 voor Chr. Hier alleen al hebben we ongeveer 800 jaar van Godgeïn-

spireerde koppigheid. En wat te denken van de bijna 2000 jaar van be-
dwelming sindsdien?  
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Heel veel Joden zijn ongelovig gestorven in de afgelopen 2800 jaar. En 

God, Die hen niet alleen maar koppig maakte (Romeinen 11:8, 11:32), 

maar Die ook de sleutels van de dood heeft (Openbaring 1:18) is verant-

woordelijk. Heeft jouw theologie hier een antwoord op? 

 

 

De “Ach, wat kan mij het ook schelen!” overtuiging 

 

 Calvinisten zijn mensen die behoren tot een religie, die uitgevonden 

werd door de Fransman Jean Calvin (Johannes Calvijn). Johannes Calvijn 
zag de waarheid van de soevereiniteit van God. Hij erkende dat leden van 

het lichaam van Christus hiertoe zijn uitverkoren ver voor hun geboorte 

en dat helemaal zonder persoonlijke verdienste. Dat is makkelijk genoeg 

te snappen; Efeziërs 1:4-5 en Romeinen 8:29 bewijzen dat uitverkiezing 

een feit is. Maar hoe zit het met die miljarden mensen die niet zijn voor-

bestemd voor de hemel? Hoe zit het met het verschrikkelijke probleem 

van een God, die met opzet het hellevuur opstookt met goddelijk verhard 

vlees? 

 Calvijn had een probleem met de gedachte aan een soevereine God, 

Die miljarden mensen op de wereld zet, enkel en alleen om de meesten 

van hen naar een eeuwigheid van marteling te sturen. Heeft Calvijn dit 

probleem opgelost? Ja, maar op een vreemde manier: hij beschouwde het 
niet langer als een probleem! Echt waar. Johannes Calvijn haalde uiteinde-

lijk zijn schouders op en besloot dat het wat hem betreft prima was. Van-

daar dat vandaag de dag één van de kortste belijdenissen van het Calvi-

nisme is: ‘Ach, wat kan mij het ook schelen!’ Deze kreet wordt vaak her-

haald op de begrafenissen van ongelovigen. Het Calvinisme en de beruch-

te overtuiging ‘Ach, wat kan mij het ook schelen!’ doordrenken het hart 

dusdanig met Christelijke liefde, dat zijn stichter ooit een dwarsliggende 

Spaanse theoloog op de brandstapel zette in Genève, in 1553. Dit is geen 

grap. Ik vermoed dat meneer Calvijn dacht dat meneer Servetus sowieso 

naar de hel zou gaan en dat hij hem daarom net zo goed alvast kon laten 

wennen aan de hitte.  
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Zang en dans 

 

 Aan de andere kant van het spectrum staan de Arminianen. Deze 

mensen volgden een man, genaamd Jacobus Arminius [een Nederlander], 

die Calvijns uitverkiezingsleer van pure genade verwierp. Arminius geloof-

de dat redding beschikbaar was voor iedereen, maar alleen personen die 

hun vrije wil aan het werk zetten, konden het verkrijgen. Dit is wat de 

meeste Christenen tegenwoordig geloven. De meeste Christenen van deze 

tijd zijn in feite Arminianen. De Arminianen moesten een hele lading Bij-

belteksten negeren, die de soevereiniteit van God leren. Ze veegden zo-
veel soevereiniteit-van-God-verzen onder hun theologische tapijt dat dit 

kleed al gauw zo groot was dat je er een muts voor de Matterhorn van 

kon maken. Maar ze verlosten God tenminste van de verantwoordelijkheid 

voor het naar de hel sturen van mensen; ja, de onverantwoordelijkheid 

van God was hun favoriete doctrine. Ik weet zeker dat God hun een dank-

brief stuurde voor het geweldige public relations werk dat zij namens Hem 

verrichtten. 

 ‘Als je naar de hel gaat, is het je eigen stomme schuld!’ is het Goede 

Nieuws van de Arminianen. Dit valse evangelie wordt tot op vandaag de 

dag doorgegeven, witgekalkt (‘Jezus redt’) en als waarheid verkondigd in 

bijna elke Christelijke kerk in Amerika [en ver daarbuiten!]. Het zorgt er 

zelfs voor dat sommige mensen in deze kerken prachtige gewaden willen 
dragen. Maar de doctrine ‘als je naar de hel gaat, is het jouw schuld!’ 

heeft een luguber bijverschijnsel (alsof de doctrine nog niet luguber ge-

noeg is) waarbij maar weinigen stilstaan. Dat bijverschijnsel is: ‘Als je 

naar de hemel gaat, dan is dat uiteindelijk jouw verdienste.’ Dit voordeel 

is onvermijdelijk, maar er wordt nauwelijks over nagedacht en nog minder 

vaak over gesproken. Maar als naar de hel gaan iemands schuld is, hoe 

kan er buiten blijven dan iets an-

ders zijn dan iemands verdienste? 

Als ik koppig genoeg kan zijn om 

mijn redding te verliezen, of hem 

sowieso niet eens te verwerven, 

dan is het vanzelfsprekend dat ik 

snugger genoeg kan zijn om hem 
te krijgen en te houden. En inder-

daad, volgens de Arminiaanse ty-

pes, kan ik dat maar beter zijn. Dit 

is de reden waarom de meeste 

Christenen er niets aan kunnen 

doen dat ze met hun neus in de 

lucht lopen, althans een beetje. Dit 

rondedansje van anderen beschul-

digen en zelf vrijuit gaan staat in 

de Bijbel en elders bekend als 

schijnheiligheid.  
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Dit concept van redding door menselijke inspanning staat bekend als red-

ding door werken. In de kampen van het Christendom worden deze din-

gen nooit genoemd wat ze werkelijk zijn. Daar worden de dingen witge-

kalkt, als schapen verkleed en aan de massa gepresenteerd met een ne-

derig klinkend ‘Prijs de Heer.’ 

 Wil je vervolgd worden? Loop binnen in een doorsnee Christelijk-

evangelische kerk en stel aan hen voor dat het bloed van Christus vergo-

ten werd voor iedereen en uiteindelijk iedereen zal redden. Om de één of 

andere reden zal dit nieuws hun harten doorboren, hen razend maken en 

ervoor zorgen dat ze je zullen haten met een zuivere, evangelische woe-
de. Natuurlijk zullen ze ook dat witkalken; ze hebben emmers vol van dat 

spul. Aangezien mensen tegenwoordig niet meer gekruisigd mogen wor-

den, zullen ze je slechts sociaal vervolgen en je vragen om te vertrekken. 

Deze rechtvaardige opvattingenstrijd wordt over het algemeen gevoerd 

door het aanbiddingsteam. 

 

 

Wil je iets verstandigs horen? 

 

 Ik zal nu alle bovengenoemde moeilijkheden oplossen en je bezorg-

de geest geruststellen. 

 Het probleem, opnieuw aangehaald, is: 1) Niemand kan in God ge-
loven tenzij Hij hen dat geloof geeft; 2) Hij weigert in dit leven om geloof 

te geven aan de meerderheid van de mensheid, hun harten verhardend op 

de koop toe, en, hier komt het probleem;  3) Hij, zo wordt beweerd, zendt 

hen, Die Hij verhard heeft (zonder de juiste kleding, naar men aanneemt) 

naar een eeuwigdurend hellevuur. 

 Je zult opmerken dat het Calvinistische en het Arminiaanse stand-

punt één ding gemeen hebben: een geloof in eeuwigdurende marteling. 

Dit is de leugen die beide treinen laat ontsporen. De Arminianen ontduiken 

de verschrikkingen van de orthodoxe hel door God niet verantwoordelijk 

te houden voor het daarheen sturen van mensen. Het kaartje naar de uit-

gang? Vrije wil. Vrije wil is één van de makkelijkste ketterijen om te weer-

leggen, maar dat doet er niet toe. Arminianen, die in eeuwigdurende mar-

teling geloven, bevinden zich in de beschamende positie van het onder 
ogen moeten zien van soevereiniteit-van-God-verzen en deze vervolgens 

te ontkennen. Ik ben getuige geweest van dit fenomeen. Maar, in tegen-

stelling tot Calvinisten, bieden zij weerstand tegen een God Die mensen 

met opzet verdoemt. Calvinisten, gevoelige zielen, declameren simpelweg 

de ‘Ach, wat kan mij het ook schelen!’ belijdenis en gaan naar huis. 

 Als je het juiste van het Calvinisme neemt en het juiste van het Ar-

minianisme en vervolgens de gemeenschappelijk fout wegdoet, kom je bij 

de waarheid. De Calvinisten hebben gelijk in de stelling dat alleen God 

mensen geloof kan geven; ze hebben ongelijk in de veronderstelling dat 

God slechts een bepaalde groep heeft uitverkoren voor het eeuwige leven. 

De Arminianen, aan de andere kant, hebben gelijk in de stelling dat red-

ding voor alle mensen is; ze hebben ongelijk in de leer dat het van de 
mens afhangt of deze redding wordt waargemaakt. 
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Zet de twee waarheden bij elkaar en we ontdekken dat redding, inder-

daad, voor allen is en dat God uiteindelijk aan allen geloof zal geven. 

 Simpel, eigenlijk. 

 De doctrine van eeuwigdurende marteling is een grove fout en een 

verdraaiing van Gods onthulling. Ik hoop dat de suggestie dat dit zo is je 

eerder blij zal maken dan bedroefd. Als je hart flexibel is en je belijdenis 

vatbaar is voor waarheid, lees dan verder. Vrije wil is een fout, die pro-

beert de fout van eeuwigdurende marteling te bedekken. Het is een slech-

te cheque, uitgeschreven om een slechte cheque te dekken. Als een bou-

wer een scheve fundering legt, moet hij ook het huis scheef bouwen om 
het passend te maken. Als hij echter een bekwame arbeider is, zal hij de 

foute fundering slopen en harder werken om hem recht te leggen. 

 

 

 

 

 

VERZEN DIE DE MENSELIJKE  

VRIJE WIL WEERLEGGEN 
 

 

2Korinthiërs 5:18 –    ‘Alles is uit God.’ 

 
Romeinen 11:36 –     ‘Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.’ 

 

Handelingen 17:25 – ‘Hijzelf geeft aan allen leven en adem en alle din-

    gen.’        

     

Daniël 4:35 –            ‘Naar Zijn wil handelt Hij in het leger van de heme-

    len en met hen die op de aarde verblijven.’ 

 

Efeziërs 1:11 –   ‘God brengt alles tot stand naar de raad van Zijn 

    wil.’ 

 

OF DIT: 

 
 

‘Niet gij hebt Mij uitgekozen, nee, ik heb ú uitgekozen.’ 

- Jezus Christus, Johannes 15:16 

 

  

 

Jezus is zeker geen Christen. Waarom heeft niemand 

Hem verteld dat het precies andersom is? 
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Stel je eens voor 

 

 Stel je eens even voor dat eeuwigdurende marteling fout zou kun-

nen zijn. Stel je voor dat dit het trieste gevolg is van één of twee Bijbelse 

sleutelwoorden, die verkeerd vertaald werden. Stel je eens voor, als je 

kunt, dat Jezus Christus werkelijk zonde heeft weggenomen, precies zoals 

Johannes de Doper zei dat Hij zou doen (Johannes 1:29). Stel je ook eens 

voor dat Hij de werken van de duivel zal vernietigen, waarvan de Schrift 

zegt dat Hij kwam om dit te doen (1Johannes 3:8). Stel je voor, als je 

kunt, dat Hij, Die wil dat allen gered worden (1Timotheüs 2:4) in staat is 
om te volbrengen wat Hij wil (Efeziërs 1:11). Stel je eens voor dat dezelf-

de allen, die sterven in Adam, op een dag zullen worden levend gemaakt 

in Christus (1Korinthiërs 15:22). Met andere woorden: stel je voor dat de 

Tweede Adam meer goed zal maken dan de eerste vernielde (Romeinen 

5:18-19); dit zou niet moeilijk zijn om je voor te stellen. Stel je eens voor 

dat Hij de Redder van alle mensen is (1Timotheüs 4:10), Die alle dood zal 

afschaffen, inclusief de tweede (1Korinthiërs 15:26). En kun je jezelf een 

universum voorstellen, eindelijk bevrijd van zonde, alle schepselen van 

alle tijden ten slotte verzoend met Hem (Kolossenzen 1:16-20)? Verheug 

je dan, want je staat op geheiligde grond. 

 

VERHEUG JE. 
 

 

 

 

God bezig met Plan A 

 

 Maar voordat Hij allen kan redden, moet God eerst allen kwijtraken. 

Dit is absoluut noodzakelijk. En dus: ‘Hij sluit allen op in koppigheid, opdat 

Hij genadig zou zijn over allen’ (Romeinen 11:32). Daarom kwam de ‘val’ 

van de mensheid in de tuin voor God niet als een verrassing. Hoe zou  

God ooit door iets verrast kunnen worden? God nam niet Zijn toevlucht, 

als gevolg van de gebeurtenissen in Eden, tot Plan B. Ik ben blij je te 

kunnen melden dat God nog steeds met Plan A werkt en de zogenoemde 
val was een onderdeel van dat plan. God heeft een plan (Efeziërs 3:11). 

Stel je dat eens voor. 
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Invloed & Omstandigheid 
 

Het vernietigende woord in de uitdrukking ‘vrije wil’ 
is niet het woord ‘wil’, maar het woord ‘vrij’. Volgens 
het woordenboek is vrij zijn ‘onafhankelijk zijn; vrij-
gesteld van invloed.’ Kan iemand onafhankelijk zijn 
van God? Ik hoop toch dat je ‘nee’ zult zeggen. We 
voeren onze wil elke dag duizenden keren uit, maar 
niemand van ons doet dat vrij. Iedere beslissing en 
gedachte van de mensheid is het resultaat van in-
vloed en omstandigheid en God is de Auteur van alle 
invloed en omstandigheid. 

 

 

De soevereiniteit van God 

 

 God heeft een kruis nodig om Zijn redding te onthullen. Hij heeft 
rottige Romeinen nodig, die weten hoe je mensen vastspijkert. Hij heeft 

een smerig priesterschap nodig om in het Offer te voorzien. Hij heeft, ja, 

een Judas Iskariot nodig om het Lam te leveren. Hij heeft vijanden en 

zondaars en zwepen en spijkers en azijn en riet nodig om Zijn Schrift te 

vervullen. En dus geeft Hij Israël een geest van bedwelming (Romeinen 

11:8). Hij maakt oneervolle vaten om Zijn kracht te doen kennen (Romei-

nen 9:21-22). Hij heeft de goddelozen gemaakt voor deze dag van kwaad 

(Spreuken 16:4) en heeft de verderver geschapen om (Zijn Zoon) te be-

schadigen (Jesaja 54:16). De woedende menigte in Jeruzalem gelooft dat 

ze een onbelemmerde wil heeft, maar ze doet precies wat Hij tevoren 

heeft vastgelegd om plaats te vinden (Handelingen 4:27-28). Niemand 

van hen weet dat (1Korinthiërs 2:8), maar dat doet er niet toe. De chore-

ografie voor deze scene was van God (Efeziërs 1:11), ons ten goede ko-
mend (Romeinen 5:9). Goed en kwaad zijn dienaren in Zijn hand (Job 

2:10). 

 

De kracht van het kruis 

 

 En nu hangt Jezus aan het kruis. Er is duisternis hier en pijn en zon-

de en kwaad. Hoewel we er allemaal voor terugdeinzen, is dit een perfect 

decor voor een onthulling van genade. In feite is dit het enige decor dat in 

aanmerking komt. 

 Eerst zegt Jezus: ‘Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze 

doen’ (Lucas 23:34). Deze woorden zouden ons niet schokken buiten het 

kader van Golgotha. Nu komt er actie: Jezus neemt Zonde op Zich. De 
lucht wordt zwart; God wendt Zijn gezicht af; het universum draait zich 

om; enkele van de mensen, die dit drama bekijken, keren naar huis in 

tranen. Hemelse krachten zijn geschokt en met stomheid geslagen. 
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Deze Christus kleedt soevereiniteiten en autoriteiten uit, zet hen zonder 

pardon te kijk en triomfeert over hen, helemaal alleen. 

 Er is een gordijn in de tempel dat mensen van God gescheiden 

houdt. Als Christus Zijn geest teruggeeft aan Zijn Vader en sterft, scheurt 

dit gordijn middendoor. Geen mens zou dit kunnen doen, want het gordijn 

was te zwaar. God deed dit wonder met het gordijn. Vanaf dat ogenblik 

kan geen enkele wegversperring in hemel of op aarde God tegenhouden. 

God is nu verzoend met de hele mensheid (2Korinthiërs 5:19). Deze ze-

gen kwam tot ons door het bloed van Christus’ kruis (Kolossenzen 1:20). 

God rekent de mens zijn overtredingen niet langer aan (2Korinthiërs 
5:19). Ditzelfde bloed zal alle dingen met Hem verzoenen, zowel in de 

hemelen als op de aarde (Kolossenzen 1:20).  
 Het kruis redt allen, maar niet allemaal tegelijk (1Korinthiërs 15:22-

23). Jezus Christus is een losprijs voor allen, maar het getuigenis daarvan 

zal pas zichtbaar worden op de vastgestelde tijden (1Timotheüs 2:6). God 

zal eens alles in allen zijn (1Korinthiërs 15:28). Hoe kan Hij dat zijn als 

miljarden van die allen dood blijven of gemarteld worden? 
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 Paulus spreekt van een tijd die de vervulling wordt genoemd, wan-

neer de dood zal worden afgeschaft (1Korinthiërs 15:26, 2Timotheüs 

1:10). Als er op een dag geen dood meer zal zijn, dan komt de tijd dat 

zelfs de tweede dood zal ophouden te bestaan. Op dat moment, zullen zij, 

die eerst daardoor gevangen werden gehouden, worden overgeleverd aan 

het leven, dat Christus voor hen gewonnen heeft aan het kruis. Zonder de 

dood blijft er niets anders over dan leven. Sommigen komen eerder tot 

Christus, sommigen komen later. Maar uiteindelijk komen ze allemaal. 

 
 
 
 
 

 

Vrije wil of goddelijke alwetendheid? 
             --------------------Je kunt niet beide hebben 

 
 Sommige mensen zullen uitverkiezingsverzen verwerpen, zoals Efe-
ziërs 1:4 (‘Hij kiest ons in Hem vóór de grondlegging van de wereld’) en 
Romeinen 8:29 (‘die Hij tevoren kent, die Hij ook tevoren bestemt’) om 
hun geloof in menselijke vrije wil te bewaren. Ze zullen zeggen: ‘God kijkt 
vooruit in de tijd om te zien wat je zult gaan doen, keert dan terug naar 
Zijn tijd en kiest je uit.’ Dit buitensporige, on-Schriftuurlijke tijdspelletje 
toont de vertwijfeling van het vrije-wil-kamp. En dat is niet eens het erg-
ste. 
 Als God vooruit in de tijd moet kijken om te zien wat we zullen gaan 
doen, dan weet God niet alles. Als Hij alles wist, dan hoefde Hij niet voor-
uit te kijken. Wie gelooft in menselijke vrije wil, gelooft in goddelijke on-
wetendheid bij verstek. Het werkt zo: 1Johannes 3:20 zegt: ‘God weet alles.’ 
Als God alles weet, dan weet Hij van te voren wat er gaat gebeuren. En als 
Hij van te voren weet wat er gaat gebeuren, dan moet er gebeuren wat er 
ook gebeurt; het kan niet niet gebeuren. En als wat er ook gebeurt niet niet 
kan gebeuren, dan is menselijke vrije wil, die ervan uitgaat dat acht mil-
jard mensen wel of niet kunnen doen wat ze ook maar willen, pure ver-
beelding. 
 

JESAJA 46:10 –  
‘GOD VOORZEGT HET EINDE VANAF HET BEGIN.’ 

--niet omdat Hij vooruit kijkt naar het einde 
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De ‘speciaal’ redding 

 

  God is de Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen 

(1Timotheüs 4:10). Hij is niet de Redder van alle mensen, uitsluitend van 

gelovigen. Dat zou de leugen zijn van de Christelijke religie. Alleen al dit 

vers bewijst dat God allen zal redden. 

 Let op: ik ben geen Universalist, dus noem me alsjeblieft niet zo. 

Mensen, die behoren tot de Universalists’ sekte, veronachtzamen de 
Schrift en kleineren het bloed van Christus; zij denken dat God redt, ge-

woon omdat Hij aardig is. Ik heb niets te maken met zowel Universalists 

als Unitarians en ik ben in staat om hete koffie te morsen over iedereen 

die me deze vuile namen geeft. Ik geloof in de correct vertaalde Schrift. Ik 

ben een advocaat van de kracht van het kruis en het vermogen van Chris-

tus om de mensheid te redden van alle zonde. God is liefde en Hij is 

rechtvaardig en deze beide eigenschappen ontmoetten elkaar bij het 

kruis; dat is waar ik over spreek. 

 Het woord ‘speciaal’ in 1Timotheüs 4:10 is een heel groot woord. 

 Het ‘speciaal’ daar betekent dat zij, die nu geloven, meer ontvan-

gen. Het is waar dat er slechts een bepaald aantal mensen door God ge-

kozen is om tijdens dit leven te geloven. Ik heb in dit boek duidelijk vast-
gesteld dat alleen God geloof kan geven en dat, als God het niet geeft, er 

geen geloof komt. 
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En daarom kan ik niemand, dood of levend, ervan beschuldigen dat hij/zij 

niet gelooft. Soms zou ik dat willen, maar ik kan het niet. Ik kan alleen 

maar God danken dat ik het wel heb. Omdat ik weet dat, als Hij het me 

niet had gegeven, ik het nooit zou hebben. 

 De dag waarop ik eindelijk besefte dat redding niet dankzij mij ge-

beurde, was een grote dag. Dit was jaren nadat ik een zogenaamde Chris-

ten was geworden. In vroeger dagen zou ik gezegd hebben dat mijn red-

ding niet ‘dankzij mij’ plaatsvond, maar ik heb dat nooit echt geloofd. Ik 

werd gehersenspoeld om dat te zeggen, maar ik geloofde het niet. De dag 

waarop God me dat liet zien – wat een openbaring was dat. Wat een dag! 
Ik was jarenlang Christen geweest, maar ik heb het nu over de dag waar-

op ik een gelovige werd. Er was echt geen enkel verschil, zo ontdekte ik, 

tussen mijn vlees, mijn sterfelijkheid, mijn vermogen om God te zoeken 

en het vlees, de sterfelijkheid en het vermogen van ongelovigen. Ik zat in 

dezelfde boot als alle anderen. Dit is vernederend als je het eindelijk be-

gint in te zien. Het breekt je en je huilt. Zonder Gods genade was ik een 

Hitler of een Stalin of een Saddam Hoessein geweest. Het was Paulus die 

zei: ‘Ik ben wat ik ben door de genade van God.’ Mensen herhalen dit uit 

hun hoofd; ze menen het niet. Ik deed hetzelfde en meende het ook niet. 

 De openbaring van genade was griezelig, omdat ik me ineens reali-

seerde hoe dankbaar ik zou moeten zijn. Ik had nooit zoveel last van gro-

te golven van dankbaarheid. Nou ja, ik dacht dat ik het eeuwige leven een 
klein beetje waardig was. En dat was ik ook, in gedachten. Ik geloofde ten 

slotte. Toen ik besefte dat God me gekozen had om te geloven en dat Hij 

me datzelfde geloof gaf dat nodig was om Hem aan te roepen (en het gro-

tere geloof dat volgde), realiseerde ik me hoe hulpeloos ik was geweest.  

Ik besefte dat ik, als God dit alles niet gedaan had, dan nog steeds een 

ongelovige zou zijn. Ik werd toen zo dankbaar, zo wanhopig dankbaar. Ik 

werd minder veroordelend naar hen, die nog niet gekozen zijn om te gelo-

ven. Het was niet hun schuld. Eindelijk had ik het door. Mijn God, het was 

niet hun schuld. Omgekeerd, was het niet langer mijn verdienste. God 

moest me uit de kerk weghalen om me een helder denkend hoofd terug te 

geven. 

 Dankzij God had ik iets meer. Het was een voordeel, ontdekte ik, 

om het geloof nu te krijgen. Ik zou leven en regeren met Christus gedu-
rende de komende eeuwen (Openbaring 22:5), terwijl zij, die geen geloof 

hebben, dan niet zouden leven, noch regeren (Openbaring 20:5). In 

plaats daarvan zouden ze dood zijn, terwijl ik regeerde. Dit was de ‘speci-

aal’ redding van 1Timotheüs 4:10. God geeft uiteindelijk onsterfelijkheid 

aan allen (1Korinthiërs 15:22-28), maar aan sommigen geeft Hij het 

vroeg, zodat zij kunnen leven en regeren met Hem gedurende toekomen-

de eeuwen. Dezen redt Hij ‘speciaal.’ 

 Ik ontdekte dat er twee fantastische eeuwen in het vooruitzicht lig-

gen: het duizendjarig koninkrijk (Openbaring 20:4) en de nieuwe hemelen 

en nieuwe aarde (Openbaring 21:1). Ik ontdekte dat de meeste mensen 

dood zouden zijn gedurende deze fantastische tijden (Openbaring 20:5). 

Toen ik ontdekte dat dit niet hun schuld was, vond ik dat triest voor die 
mensen. 
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Maar toen ik besefte dat hen uiteindelijk geloof en eeuwig leven met God 

zou worden gegeven, kalmeerde dit mijn verdriet. Wat waren ten slotte 

twee korte aionen* vergeleken met de eeuwigheid? Niets, als je het rela-

tief bekijkt [*het Griekse woord ‘aion’ wordt in onze Bijbelvertalingen meestal 

vertaald met ‘eeuw’ of ‘eeuwigheid.’ Het betekent feitelijk een lang tijdperk met 

een begin en een einde]. Trouwens, zoals ik al zei, de ongelovigen zouden 

dood zijn. Als je dood bent heb je geen bewustzijn van tijd. Dit was ook 

een verrassende waarheid. Ik had het nooit geweten. Het stond al die tijd 

al in de Schrift, maar ik was getraind om het te negeren. Deze mensen 
zouden niet weten dat ze dood waren. Het was Gods genadige bepaling. 

Jezus vergeleek, in de Schrift, de dood met slaap (Johannes 11:11-13). 

Het troostte me dat deze mensen zouden slapen, onwetend van het feit 

dat ik leefde en regeerde met Christus. En dus hoefde ik geen schuldge-

voel te hebben. 

 

 

“Waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen?” 
 

 Dit was de vraag op een bord in de tuin van een kerk in mijn stad. 
Verkeerde vraag! Het antwoord, echter, is dat iedereen de eeuwigheid in 
de hemel zal doorbrengen met God en Christus. Waarom? Omdat zonde 
het enige is dat mensen in de weg staat en Jezus Christus nam de zonde 
van de wereld weg op Golgotha (Johannes 1:29). Simpel. Wat het bord be-
doelde te vragen was: “WAAR ZUL JIJ DE AIONEN DOORBRENGEN?” 
Niet iedereen zal de aionen doorbrengen met God en Christus. Alleen de 
uitverkorenen (heiligen genoemd) regeren met Christus ‘gedurende de ai-
onen der aionen’ (dit is de correcte vertaling van Openbaring 22:5). 
Niemand weet wie uitverkoren is totdat de uitverkorenen opspringen in 
antwoord op een juiste verkondiging van het evangelie en zeggen: ‘Ik ge-
loof!’ De rest van de mensheid (de mensen die niet opspringen) zullen 
dood zijn gedurende de aioon van het duizendjarig koninkrijk (Openba-
ring 20:5) en ook gedurende de aioon van de nieuwe hemelen en nieuwe 
aarde (Openbaring 20:12-15). Het is een nachtmerrie, ja, maar zeker niet de 
eeuwigdurende ramp die het Christendom ervan maakt; als de dood is af-
geschaft, ontvangen deze mensen onsterfelijkheid met Christus 
(1Korinthiërs 15:22-28). 

 
WAAR ZUL JIJ DE AIONEN DOORBRENGEN? 

 Ik raad je ten sterkste aan om vandaag nog dit evangelie te geloven: 
Jezus Christus stierf voor jouw zonden, werd begraven en verrees drie da-
gen later uit de dood. Jezus Christus redde jou 2000 jaar geleden. 
 Wat is daarop jouw antwoord? 
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 Als je beseft dat alles van God is en dat niets, helemaal niets, van 

onszelf is, dan stop je met het veroordelen van ongelovigen. Het doet je 

echter wel aan God vragen: ‘Waarom ik en zij niet?’  Ik deed dat. Ik vroeg 

me af waarom dat zo was. God zei eenvoudig: ‘Omdat ik jou koos (Efezi-

ers 1:4). Omdat ik aan jou de voorkeur geef. Ik heb je uitverkoren voor-

dat je werd geboren (Romeinen 8:29).’ Ik zei: ‘Maar geeft U dan niet de 

voorkeur aan hen?’ God zei: ‘Ik ben de Redder van alle mensen, speciaal 

van gelovigen. Ik ben ook hun Redder en zij zullen met Mij eeuwig leven. 

Maar het is nou eenmaal niet Mijn plan dat zij leven gedurende de komen-

de twee eeuwen/aionen. Ze zullen niet klagen omdat ze voor altijd met Mij 
zullen zijn. Dit komt tot stand in de vastgestelde tijdperken (1Timotheüs 

2:5-6). Op dit moment werk Ik binnen een raamwerk van tijd (Romeinen 

16:26, de ‘aionische God’). 

 Geniet van wat Ik heb gedaan voor jou. Stop met je zorgen te ma-

ken over al het andere. Niemand zou klagen als Ik het hele menselijke ras 

naar de tweede dood zou sturen. Wie zou klachten hebben over in slaap 

zijn gedurende twee relatief korte eeuwen/aionen, onbewust van de tijd,  

en daarna wakker worden voor een leven van eindeloze zegeningen? Het 

wonder, Martin, is niet dat iedereen met Mij voor altijd zal leven. Het 

wonder is dat ik voor de aionen een gezegende minderheid heb uitgeko-

zen, die zal regeren met Mij gedurende de komende twee fantastische 

tijdperken (Openbaring 22:5). Dat is de ‘speciaal’ redding van 1Timotheüs 
4:10. Het behaagt Mij om dit te doen. Het is niet zo dat de anderen be-

drogen worden, het is zo dat jij en de anderen die Ik heb gekozen speciaal 

gezegend zijn. Jij komt vroeg in Mijn leven en bent bevoorrecht. En dat is 

niet vanwege jou zelf (Efeziërs 2:8-9). Alles hangt af van Mijn voorkeur. 

Jij bent bevoorrecht boven de rest van de mensheid. Dit is in overeen-

stemming met het welbehagen van Mijn wil (Efeziërs 1:5), niet met jouw 

waardigheid of bekwaamheden (2Timotheüs 1:9). Het behaagt Mij om een 

kleine minderheid vroeg binnen te brengen. Jij hebt, zoals Mijn Woord 

zegt in Efeziërs 1:12, ‘een eerdere verwachting in de Christus.’ Verheug je 

daarom!’ 

 ‘Oké!’ zei ik. ‘Dank U wel!’ En dat doe ik. 

 

 

 

WAT GEBEURT ER NU 

 MET DE MENSELIJKE TROTS 

 VAN PRESTATIE? 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tot slot 

 

 Als je een verslag begint van jouw redding met het woord ‘Ik,’ dan 

heb je iets om over op te scheppen. De opschepperij is misschien ver-

christelijkt (dat wil zeggen, verborgen onder lagen witkalk), maar het is 

aanwezig. Het evangelie van Christus, echter, schakelt alle opschepperij 

uit. Dat is omdat het een handeling van God is, niet van de mens. Nadat 

hij het wezen van rechtvaardiging heeft beschreven in Romeinen 3:21-26, 

vraagt de apostel Paulus in vers 27: ‘Wat gebeurt er nu met de menselijke 

trots van prestatie?’ Hij beantwoordt zijn eigen vraag: ‘Daar is geen plaats 
meer voor.’ 

 Begin je een verslag van jouw redding met het woord ‘God?’ Goed 

zo. Je hebt de valse leer van menselijke vrije wil verworpen. Je hebt de 

valse trots van menselijke prestatie afgewezen. Je hebt de waarheid om-

armd: redding komt van God en niet van jouw beslissing omtrent God. 

God heeft je de genade gegeven om dit te geloven. Verheug je daarom. 

  
 ‘Want wie maakt jou anders dan anderen en wat heb jij dat je niet 
gekregen hebt? En als iets jou gegeven is, waarom schep je dan zo op alsof 
het je eigen prestatie is?’ (1Korinthiërs 4:7). 
 

 Gesnopen? Mooi zo. 

 God bless you. 

 

 Martin 
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