6. Uitverkiezing
In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert.
In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de
calvinistische opvatting over uitverkiezing weerlegd.
6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods
God is alwetend, Hij weet van te voren wie er uit vrije wil in zullen gaan op Zijn aanbod van
genade. De mensen waarvan God weet dat die dit zullen gaan doen, heeft God uitverkoren.
Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel:
"Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in
Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God,
de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van
Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd." (1 Petrus 1:1-2)
Petrus schrijft aan de christenen in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. Hij zegt
van hen dat ze uitverkorenen zijn. En die uitverkiezing is naar de voorkennis Gods. God wist
van te voren dat zij voor Hem zouden kiezen.
Verder staat er dat ze uitverkoren zijn tot gehoorzaamheid en tot besprenging met het bloed
van Jezus. Als we tot geloof komen, dan reinigt God ons door het bloed van Jezus:
"uitverkoren .... tot besprenging met het bloed van Jezus". Ook daarna blijft het bloed van
Jezus ons reinigen (1 Joh. 1:7). Gods bedoeling voor de gelovigen is dat ze na hun bekering in
gehoorzaamheid aan Hem gaan leven, vandaar dat er staat: "uitverkoren ..... tot
gehoorzaamheid."
God weet alle dingen, Hij weet wie er uit vrije wil voor zouden kiezen. Hij weet wie er in
zullen gaan op zijn roepstem. Die groep mensen heeft God uitverkoren, uitgekozen en
voorbestemd om kinderen van Hem te worden.
Hetzelfde staat in Romeinen 8:29,30. "Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook
tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene
zou zijn onder vele broederen; en 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."
Hier spreekt Paulus over de gelovigen. Van hen zegt Hij:
(1) dat ze te voren gekend zijn,
(2) dat ze bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan Jezus,
(3) dat God hen geroepen heeft,
(4) dat God hen gerechtvaardigd heeft
(5) dat God hen ook al verheerlijkt heeft

Let op volgorde. Het begint met kennen, met van tevoren kennen, het begint met de
voorkennis van God. "Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot
gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons " (Romeinen 8:29)
God wist wie er op zijn roepstem zouden ingaan. Deze mensen heeft hij voorbestemd. Hij
heeft ze voorbestemd om op zijn Zoon Jezus te lijken. Dat is het doel waar God naar toe
werkt in het leven van ieder die tot geloof komt. Dat is de voorbestemming van elke
gelovige.
Op een bepaald moment in hun leven is bij deze mensen, die God al te voren gekend en
bestemd heeft, de roeping van God gekomen. God heeft hen bij Hemzelf bepaald, hen voor
zijn Woord gezet, hen stil doen staan en overtuigd van hun verlorenheid en van de waarheid
van het evangelie. Hij heeft ze geroepen. Ze zijn op die roeping ingegaan. God trekt alle
mensen, maar zij hebben zich door God laten trekken (Zie hoofdstuk 1).
Als iemand ingaat op Gods evangelie aanbod, dan rechtvaardigt God hem, dan spreekt God
hem vrij en wordt hij bekleed met de gerechtigheid van de Here Jezus. En uiteindelijk, als
Jezus terugkomt, zal hij ook verheerlijk worden. Hij zal op dat moment een verheerlijkt
lichaam krijgen en samen met Jezus als koning heersen.
Nogmaals, let op de volgorde. Het begint niet met uitverkiezen en voorbestemmen1. De
keten begint met kennen, met voorkennis2. Dan pas volgt het voorbestemmen: "die Hij
tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd".
6.2 De mensen die in Jezus geloven zijn de uitverkorenen
Enkele dingen staan duidelijk in de Bijbel:
(1) Mensen die in Jezus geloven worden behouden.
(2) De Bijbel spreekt over de voorkennis van God. God weet van tevoren wie er voor zullen
kiezen om te geloven.
(3) De mensen die in Hem geloven heeft hij uitverkoren om eeuwig leven te ontvangen en
zonen van Hem te worden.
(4) God trekt ieder mens. Maar elk mens kiest zelf wat Hij daar mee doet.
Dit laatste punt, punt 4, is besproken in de hoofdstukken 1 en 2.
Conclusie: als je in Jezus gelooft, dan ben je een uitverkorene.
1

Sommige calvinisten beweren dat voorkennis veronderstelt dat God alles ook vooraf heeft bepaald.
Dus ook wie er behouden zouden worden. Deze onbijbelse stelling wordt in bijlage A besproken en
weerlegd. De calvinisten komen tot dit standpunt omdat ze niet begrijpen dat de Bijbel leert dat God
de mensen echt een vrije keus geeft, terwijl tegelijkertijd God toch alles stuurt. Ze begrijpen niet hoe
dat kan. Het antwoord is dat God alwetend is, Hij weet van te voren welke keuzes mensen zullen
maken in allerlei situaties. En Hij heeft die keuzes opgenomen in zijn plannen. Voor een uitgebreide
uitleg en Bijbelstudie zie bijlage A "Het bestuur van God en de eigen wil van de mens."
2
De Bijbel spreekt hier over te voren kennen. Omdat het niet goed in hun theologie past, probeert het
calvinisme de duidelijke boodschap van dit vers weg te redeneren. Ja, zo zegt men dan, het klopt dat
hier begonnen wordt met de voorkennis van God, maar het gaat om een verkiezend kennen. Maar wat
heeft kennen met kiezen te maken? God die van te voren weet wie er op zijn uitnodiging in zullen
gaan, is niet hetzelfde als God die van te voren bepaald, uitkiest, wie er gaan geloven. In dit vers
worden kennen en voorbestemmen duidelijk onderscheiden.

6.3. Voorbestemming
De Bijbel spreekt over voorbestemmen.
Het is ongeveer synoniem met uitverkiezen
Voorbestemmen is altijd voorbestemmen tot iets. Hetzelfde geldt voor uitverkiezen, dat is
ook uitverkiezen tot iets.
Gods plan met de mensen waarvan Hij wist dat ze voor Hem zouden kiezen
God heeft de mensen waarvan Hij wist dat ze zijn aanbod van genade zouden aannemen
bestemd tot allerlei zaken. Dat heeft Hij te voren zo gepland en besloten. Ieder mens zou
gesteld worden voor de keuze om Hem te erkennen of niet. En God heeft van te voren
gepland om degenen die de goede keuze maken, te zegenen met allerlei zegeningen.
Een overzicht van de zaken waartoe God degenen die geloven heeft bestemd:
+ Bestemd tot gelijkvormigheid aan de Zoon
"Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan
het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen" (Romeinen
8:29)
Hier staat dat God ons bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan de Zoon. Opdat de Zoon de
eerste zou zijn onder vele broederen.
+ Bestemd tot aanneming als zonen
"In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen
door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner
genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde." (Efeze 1:5,6)
Hier staat dat God ons er van te voren toe bestemd heeft om als zonen van Hem te worden
aangenomen.
In liefde heeft God ons, de mensen die in Hem geloven, er toe bestemd als zonen van Hem
te worden aangenomen. Door het geloof worden we een kind van God (Galaten 3:26) en
ontvangen we de Geest van het zoonschap (Galaten 3:14, 4:6).
Dat is "naar het welbehagen van Zijn wil". Daar had God welbehagen in, daar had God
vreugde in, om dat zo te plannen. Als God zondaren tot kinderen van Hemzelf maakt, dan
wordt daarin Zijn genade groot gemaakt. Hij roept verdorven zondige mensen, waar niets
goeds in woont. Hij roept hen op tot bekering. De mensen die er op ingaan maakt Hij tot een
nieuwe schepping en Hij neemt hen aan tot Zonen. Het is ongelofelijk dat Hij dit voor
zondige mensen doet. Ze hadden dat helemaal niet verdiend en toch doet Hij het.
+ Bestemd tot het ontvangen van eeuwig leven

"En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. Doch
toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken, lasterende, tegen
hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was
nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het
eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft ons
de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot
aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en
verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven,
kwamen tot geloof; en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land."
(Handelingen 13:44-49)
God heeft besloten om elk mens die gelooft het eeuwig leven te geven. Daartoe heeft Hij ze
bestemd. Toen Paulus in Korinthe het evangelie verkondigde kwamen de mensen waarvan
God wist dat ze het evangelie zouden aannemen ook daadwerkelijk tot geloof: "Allen die
bestemd waren ten eeuwige leven". Dat wil zeggen de mensen waarvan God al van te voren
wist dat ze Hem zouden aannemen en die daarom bestemd waren tot het eeuwige leven,
kwamen tot geloof."
Of de mensen in Korinthe voor of tegen God zouden kiezen heeft God niet voor hen
besloten. Dat was de vrije keuze van ieder mens. Daarom staat ook in vers 46 dat degenen
die weigerden gehoor te geven aan het evangelie zichzelf het eeuwige leven niet waardig
keurden. Dat deden ze zelf: "doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig
keurt." (:46).
God weet van te voren welke mensen uit vrije wil het evangelie zullen aannemen. Hij wist
dat er daar in Korinthe veel van dat soort mensen waren. Vandaar dat Hij tegen Paulus zei
dat Hij veel volk in Korinthe had (Handelingen 18:10). Als Paulus daar zou gaan prediken, dan
zouden ze tot geloof komen. En zoals dat geldt voor alle mensen die geloven, had God ook
deze mensen bestemd tot het ontvangen van eeuwig leven.
+ bestemd tot heerlijkheid
"de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid" (Romeinen 9:23)
Dit is nog iets waar God de mensen die in Hem geloven toe heeft bestemd. Hij heeft ze
bestemd tot heerlijkheid.
In het volgende hoofdstuk over Romeinen 9, wordt deze tekst uitgebreid besproken. Daarom
wordt op deze plaats niet diep op de tekst ingegaan. Wat we hier benadrukken is dat God de
gelovigen heeft bestemd tot eervol gebruik. Hij heeft hen voorbereid, voorbestemd, tot
heerlijkheid.
Hij geeft ze straks een taak. Ze zullen met hem als koningen heersen (2 Timoteus 2:12,
Openbaring 5:10). Hij geeft hen straks een verheerlijkt lichaam (Filippenzen 3:20,21). Ze
zullen toegang krijgen tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-7). Er
wacht hen een eeuwig gewicht aan heerlijkheid (2 Korinthe 4:17). En dat doet God voor
mensen die het niet verdienen. Zo toont Hij in hen de grootheid van zijn genade.

Samenvatting
Tot deze dingen heeft God ieder mens die in Jezus gelooft uitverkoren en (voor)bestemd.
God wist van te voren wie voor Hem zouden kiezen. En Hij heeft besloten om de mensen die
dat zouden doen een aantal zegeningen te geven: eeuwig leven, aanneming tot zonen,
gelijkvormigheid aan Jezus, heerlijkheid. Als je gelooft dan gaat God dat met je doen. Dat is
je bestemming als gelovige.
Het is als met een moeder die kinderen uitnodigt voor het verjaardagfeest van haar dochter.
Zij heeft van te voren een planning gemaakt. Wat zal ik eens met de gasten gaan doen? Zo is
zij tot een programma gekomen. De kinderen die uitgenodigd zijn beslissen zelf of ze zullen
komen. Dat is hun eigen keuze. Maar het feestprogramma is door de moeder bedacht. God
heeft nagedacht: "Wat zal ik eens doen met de mensen die ingaan op de uitnodiging tot mijn
feest?". Ook God is met een feestprogramma gekomen. Hij heeft in de Bijbel enkele dingen
bekend gemaakt die Hij met de feestgangers gaat doen. Maar het volledige programma is
nog niet onthuld (1 Johannes 3:2).
De bespreking van de uitverkiezing wordt voortgezet in de volgende twee hoofdstukken.

