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Skriflesing:  Johannes 17:1-26  

Belydenis- Dordtse Leerreëls Hoofstuk 1 paragraaf 7 en 8  

Teks: Johannes 17:6  

Sing- Ps 46:6; Ps 56:3; Ps 119:56 
Ons moet hierdie deel van ons belydenis met dieselfde gesindheid benader, as wat ons in 

paragraaf  6 dit gedoen het, broeder en suster.  Ons kan nie alles verstaan nie.  In die 

Nederlandse Geloofsbelydenis Art. 13 bely ons dan ook- Ons wil ook nie verder as wat 

ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na dié dinge wat Hy (die Here)  bo die 

vermoë van die menslike verstand doen nie; inteendeel, ons eerbiedig juis in alle 

nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge 

is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat 

Hy in sy Woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry.  

 

Dit erken ons ook heel aan die begin van hierdie belydenis vandag dat Jesus ons hier ’n 

groot geheimenis openbaar, maar dan ook soos Hy gesê het in Matt.13:11- - Omdat dit 

aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar 

aan hulle is dit nie gegee nie.  En vóór dit het die Here ook die Vader gedank dit wat ons 

gesindheid en gebed vandag ook moet wees- Mattheus 11:25-26- Ek loof U, Vader, Here 

van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige 

mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.  

 

Mag u dan ook soos ’n kindjie Romeine 9:18  lees, want dit is waaroor dit handel- So is 

Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.  Wanneer ons elke woord 

in paragraaf  7 sou lees dan besef ons dit is noukeurig getel en geweeg.  Ons moet elke 

onderdeeltjie hiervan eintlik in besonder na kyk. Kom ons paragraaf  7 in sy 11 dele 

opbreek- (1) Die uitverkiesing is ’n onveranderlike voorneme van God. (2) Dit het gebeur 

nog voor die skepping. (3) God het uit die hele mensdom ’n sekere aantal mense 

uitverkies. (4) Die mensdom het deur hulle eie skuld in sonde en verderf geval. (5) God 

tree volkome soewerein op-  (6) Dit geskied uit die volkome vrye welbehae van sy wil (7) 

Dit gebeur uit louter genade (8) Die uitverkiesing staan in Christus (9) Die doel is om ons 

salig te maak (10) Dit bly nog steeds handel oor ’n sekere aantal vaste mense (11) Dat Hy 

tot lof van sy heerlike en oorvloedige genade geloof en geprys moet word.     
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Om die grootheid van dit wat alles hier gesê word, in een sin saam te vat, dan staan ons 

eintlik maar stil verslae voor die krag van God se liefde.  Hoe God sy Seun gestuur het 

om te red, almal wat in Hom glo.  Johannes 3:16 staan wonderskoon vir ons uitgeskrywe- 

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat 

elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Al is 

hierdie ’n lang paragraaf  uit die Dordtse Leerreëls,  is die as waarom alles draai daardie 

woorde wat staan dit gebeur IN CHRISTUS... In Christus uitverkies!   

 

Die uitverkiesing is ‘n boodskap van verlossing in Jesus Christus.  Wanneer ek oor God 

se verkiesing praat, dan praat ek oor die wonder van God se liefde soos dit na my toe 

kom in Jesus Christus.  Want God se uitverkiesing en sy liefde in Jesus Christus behoort 

by mekaar.  Hulle is onskeibaar.  Nou weet ‘n mens sommer ook hoe jy van jou 

verkiesing seker kan wees.  Jy kry nooit die sekerheid deur vooraf nuuskierig ondersoek 

te wil instel na God se ewige besluit nie.  Want God gee geen insig in sy ewige raad nie.   

 

God  sal ons nooit ’n lys van name gee van hulle wat Hy uitverkies het nie.  Wat Hy wel 

vir jou wys is die pad waarlangs Hy sy besluit uitvoer.  Hy maak vir jou Jesus Christus 

bekend.  Hy sê vir jou: Kyk na Jesus Christus.  Glo in Hom.  Wanneer jy Hom, ons Here 

Jesus Christus, sien dan sien jy die God van die uitverkiesing.  Wanneer jy Hom sien, dan 

sien jy God is besig om sy ewige verkiesing uit te voer.  Wil jy seker van jou verkiesing 

wees?  Hoe dan?  Wel, kyk na Jesus Christus.  Wil jy weet of jy uitverkore is, dan moet 

jy by Christus wees.  Daarom word jy ook so ernstig opgeroep om in Christus te glo. Glo 

in Hom en in sy werk.  Dan weet jy dat jy uitverkies is, elke keer as jy die woord van 

Christus hoor en aanvaar.  Dis hoe jy seker word oor jou eie uitverkiesing: slegs deur 

geloof in Jesus Christus. 

      *** 

Hy is die weg, die waarheid en die lewe.  Sonder Hom sou ons belydenis oor die 

uitverkiesing nie kon wees nie!  Wanneer die Arminiane of dan nou die Remonstrante 

genoem hieroor handel dan val hulle vas by die gedagte van hoe ons as mense hieroor sou 
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wou handel- Hulle verkondig dat dit God se wil is om mense salig te maak wat nog sal 

glo en in die geloof en die geloofsgehoorsaamheid sal volhard.   

 

Heeltyd wil die Remonstrante dit so verkondig dat die gevalle mens het in hom die 

vermoë om nog te kan glo.  Hulle sien die uitverkiesing nie as hoe God reeds besluit het 

en Hy klaar vasgestel het wie die uitverkorenes is nie, want die uitverkiesing glo hulle het 

nie met vooraf besluite te doen wie die gawe van die geloof sal ontvang nie.   

 

Eintlik is die uitverkiesing volgens hulle iets van ’n nabetragting dat God daardie mense 

kies wat dan self ook mettertyd  gekies het om in God te glo en Hom te gehoorsaam.  

Wanneer ons belydenis die Remonstrante antwoord dan staan daar by die  verwerping 

van die Remonstrantse leer in Hfst. 1:paragraaf  1-    Die Skrif getuig immers dat God 

nie alleen hulle wat sal glo, wil salig maak nie, maar dat Hy ook sekere bepaalde 

mense van ewigheid af uitverkies het. God het aan hierdie mense, in onderskeiding 

van ander, in die tyd die geloof in Christus en die volharding geskenk. Soos 

geskrywe is: Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee 

het (Joh. 17.6). en: Daar het gelowig geword almal wat tot die ewige lewe verordineer 

was (Hand. 13:48). Hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om 

heilig te wees, ens. (Ef. 1:4).   

 

Wanneer dit om Christus gaan, en daaroor gaan dit in die uitverkiesing, dan het God nie 

net mense in Christus uitverkies nie, maar God het ook besluit om hulle daadwerklik (ons 

belydenis gebruik ook die woord- kragdadiglik)  tot Christus te bring en hulle aan 

Christus te gee.  Om salig te word moet ek tot Christus kom en deur die Heilige Gees met 

Hom verenig word.  Daarom praat die Here Jesus ook oor hulle wat die Vader Hom 

gegee het (Joh.17:6).  In sy hoëpriesterlike gebed in Joh. 17 sê Hy bv.: Hulle het aan U 

behoort, en U het hulle aan My gegee… Hoe gee die Vader die uitverkorenes aan sy 

Seun?  Dit bely ons in Paragraaf 7: Deur sy Woord en Gees roep en trek God die 

uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met Christus… 
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 So is God ook nou besig.  Veral elke Sondag, onder die prediking en elke dag as jy die 

Bybel lees.  God roep, God lok en Hy trek.  En die geroepenes kom.  Daar sorg God voor.  

God spreek en dit kom tot stand.  Hy gebied en dit staan.  Hy sê: laat daar lig wees en 

daar is lig.  So kom sy uitverkorenes tot geloof, deur sy Woord en Gees.  Hulle word ook 

in die geloof bewaar tot die einde toe en ontvang die ewige heerlikheid.  So bereik God 

met hulle die doel van sy verlossingswerk.  Dat ons gelykvormig sal wees aan die beeld 

van sy Seun.  Dat ons saam met sy Seun volkome heerlikheid sal ontvang tuis by die 

Vader.  Van die uitverkorenes sal nie een verlore gaan nie.   

      *** 

Wanneer ons hierin handel dan het dit alles met geloof te make, maar dit is so belangrik 

geliefdes, dat ons besef dit is nie geloof wat bepaal wie die uitverkorenes sal wees nie, 

maar dit is die uitverkiesing wat bepaal wie hulle sal wees wat glo!  Handelinge 13:48 

staan duidelik geskrywe- En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die 

woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot 

die ewige lewe.  

 

God is die Een wat kies, wat roep, wat salf. Dit is eerste God wat kies en dan sal so een 

tot die geloof kom.  Wanneer die uitverkiesing hierin voorop staan dan staan die 

verkiesing in alles voorop.  God het ons uitgekies tot geloof, tot heiligmaking, tot 

volharding, tot verheerliking… God se vrye keuse uit sondaars staan voorop, maar net so 

duidelik staan God se vaste keuse in Christus.  Efesiërs  1 bevat ’n buitengewone lang 

sin- (dit begin by v.3 en eindig eers by v.14- ) en hierdie baie lang sin is eintlik maar net 

’n jubelende lofsang op God se grootheid, sy wysheid, sy almag en sy liefde waarmee 

God ons as sy kinders gered het.  Daar kan geen sprake van verkiesing buite Christus om 

wees nie.  Die liefde van God is ook nooit iets wat ons opsigself los van Christus na kan 

kyk nie.  As God se liefde na ons kom, dan sal dit altyd God se liefde in Christus wees 

wat na ons toe kom. 

 

Daar is geen kind van God die Vader, wat die Vader los van Christus aan daardie kind sy 

liefde sal skenk nie.  Ons luister weer na Joh.17:9 dan bid Jesus dit baie duidelik- Ek bid 

vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan 
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U behoort.  In 1 Kor. 3:11 staan dit ook so duidelik-   Want niemand kan ‘n ander 

fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.   Christus is die enigste 

fondament van ons heil.  Buite Hom kan daar geen saligheid wees nie.  In onsself kan ons 

nie glo dat ons gered is maar ons wil nie in Christus glo nie.  Hy/sy wat nie in Christus 

glo nie, is nie gered nie.  Hulle kan nie wil redeneer dat ons is los van Christus uitverkies 

nie.  Daar bestaan geen uitverkiesing los van Christus nie.  Ons saligheid lê altyd buite 

onsself in Christus.  En dan spesifiek ook in sy werk wat Hy vir ons gedoen het.   

 

Al is Christus nie die grond van ons verkiesing nie is Hy wel die fondament van ons 

saligheid.  Die vrye welbehae van God dit is die enigste grond van die verkiesing wat 

daar kan wees.  Hierdie vrye welbehae is in die woorde van ons belydenis tegelyk die 

onveranderlike voorneme van God wat met ander onveranderlikes in verband staan.  Die 

getal uitverkorenes ken ons nie, maar dit is ’n onveranderlike getal. Daar is nie ’n enkele 

een uit hierdie getal wat verlore sal kan gaan nie.   

 

 As iemand uitverkies is maar nog nie glo nie, dan sal God daarvoor sorg op sy tyd dat 

die goeie boodskap aan so een verkondig sal word.  Ons moet net sorg dat ons die 

boodskap van ewige heil in Christus  bly verkondig, tydig en ontydig.  Hulle wat 

uitverkies is sal, deur die Here se genade alleen, hierdie boodskap wel  aanneem.    Hulle 

sal in hulle geloof tot die einde toe bewaar word en die ewige skone einddoel bereik, die 

doel wat alleen God met ons kan bereik in sy ewige heerlikheid.  Daardie doel wat so 

aangrypend in die Kategismus vir ons vasstaan- V/A 6 - sodat hy God sy Skepper reg 

kon ken, Hom van harte kon liefhê en saam met Hom in die ewige saligheid kon 

lewe om Hom te loof en te prys.    

 

God werk wel kragdadig, in hoe Hy ons met Christus verenig.  Niemand kan hom/haar 

teen God verset nie.  Hy wat roep Hy sal ons ook trek. God roep, lok, trek.  En die 

geroepenes kom.  Daar sorg God voor.  God spreek en dit kom tot stand.  Hy gebied en 

dit staan.  Hy sê: laat daar lig wees en daar is lig.  So kom sy uitverkorenes tot geloof, 

deur sy Woord en Gees.  Die Dordtse Leerreëls  stel dit heel duidelik- God roep en trek 

die uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met Hom…  Deur dieselfde 
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kragdadige roeping word ons wedergebore waar God deur sy  Woord en Gees na ons toe 

kom en die uitverkorene sal vir die geloof nie NEE kan sê nie!  So één word in Christus 

ingelyf en kry aan Christus en al sy weldade deel.   

 

Die uitverkorenes word dan ook in Christus bewaar.  Watter onuitspreeklike troos om dan 

sonder enige twyfel te mag weet dat geeneen van die uitverkorenes sal uit hierdie lewe 

geroep word voordat hy/sy nie deur die Gees van God geheilig en wederbaar is nie. Die 

wedergeboorte is eintlik tegelyk ’n klomp dinge wat met ons gebeur het en nog besig is 

om te gebeur.  Baie keer maak mense die fout om die wedergeboorte te sien as ’n 

gebeurtenis in ’n oogwink voltrek.  Nee, dit is ’n lewenslange proses.  God het ons  

uitgekies tot geloof, tot heiligmaking, tot volharding, tot verheerliking.  Die 

wedergeboorte is by elk van hierdie gebeure ter sprake. Die wedergeboorte waar God in 

alles en deur alles aan die werk, want uit Hom en deur Hom en tot Hom is al hierdie 

dinge.  

 

Die Remonstrante en baie mense vandag kan en wil dit nie glo nie.  Waarom nie?  Omdat 

hulle aan die mens ’n té groot plek wil gee.  Hulle meen dat die saligheid sou afhang van 

die manier waarop ’n mens van die moontlikheid-om-gered-te-word gebruik maak.  

Volgens die Skrif bely ons egter dat die verkiesing en verlossing geen onsekere saak is 

nie, maar ’n volkome sekere saak.  Wie Hy uitverkies, word salig.  Daaraan is geen 

twyfel nie.  God self sorg daarvoor.   

 

God verkies sondaars tot die saligheid.  Soos ons dit lees in Rom 8:29,30: Want die wat 

Hy vantevore geken het, die het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees 

aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en 

die wat Hy vantevore verordineer het, die het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, 

die het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, die het Hy ook verheerlik. 

God doen alles, van die begin tot die einde.  In hoe God ons regverdig daarin neem Hy 

ons skuld weg, en in hoe God ons heilig maak, daarin neem Hy ons smet weg, dit gebeur 

voortdurend tot op die dag wanneer ons verheerlik sal word.  
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Die ewige uitverkiesing word hier op aarde gevolg deur die magtige dade van God.  Die 

een verlossingsdaad volg op die ander.  Dit is een skitterende ontvouing van God se 

verkiesende liefde.  Vanuit die liefde roep God sy kinders.  Hy laat hulle die evangelie 

van Christus hoor en bring hulle tot geloof.  Vanuit die liefde regverdig die Here sy 

kinders ook.  Hoe vreeslik my sonde ook al is, Hy spreek my vry en maak dit reg tussen 

Hom en my.   

 

Daarom sal elke uitverkorene salig word.  God doen geen halwe werk nie.   Hy is die 

Eerste en die Laaste.  Hy voltooi sy werke.  Vanuit die liefde volg ten slotte ook die 

laaste van God se verlossingsdade: ons verheerliking. Al moet dit nog in ons lewe 

plaasvind, by God is alles so vas en seker- God praat met ons selfs oor die heel laaste wat 

nog moet gebeur- die heerlikmaking asof dit ook klaar gebeur het.    

 

Wanneer die remonstrante kom en hulle op God se uitverkiesing ook beroep, ja hulle 

ontken nie die uitverkiesing nie, maar hulle sê dit is veelsoortig- die een is algemeen en 

onbepaald, die ander is besonder en bepaald. Laasgenoemde val weer in twee dele uiteen: 

Dit is òf 'n onvolkome herroeplike, nie-beslissende en voorwaardelike uitverkiesing, òf 'n 

volkome, onherroeplike, beslissende en volstrekte uitverkiesing. Verder: Daar is een 

uitverkiesing tot die geloof en 'n ander tot die saligheid, dit wil sê daar kan 'n 

uitverkiesing tot die regverdigmakende geloof wees sonder dat daar 'n beslissende 

uitverkiesing tot saligheid hoef te wees. Paragraaf  8 stel dit baie duidelik.  Die 

uitverkiesing is een en dieselfde vir almal wat salig word.  Nie eers die verkiesing in die 

Ou Testament verskil van die in die Nuwe Testament nie.   

 

Ons  wat glo in een uitverkiesing wat alreeds voor die grondlegging van die wêreld 

afgehandel is, ons laat nie toe dat mense met die versinsels van hulle verstand dinge buite 

die Skrif om wil verklaar nie.  Al hierdie soorte van uitverkiesing is daar niks van in die 

Bybel nie.  Ons as gereformeerdes vir ons is die uitverkiesing soos een goue ketting, ons 

kan ook praat van die ketting van ons saligheid wat nie gebreek kan word nie, dit kan ook 

nie met ander kettings onderbreek word nie.  
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Hierdie verskillende soorte van uitverkiesing of dalk eerder verskillende grade van 

uitverkiesing is eenvoudig ’n verdraaiing van die waarheid.  Waar sal God mens tot die 

geloof wil bring maar nie aan jou die saligheid wil skenk nie.? Broeder en suster, dit is 

mos baie wreed as dit waar sou wees!? Die water wat tot voor die mond van die dood-

dorstige gebring word en as hy wil drink, dan skielik word die water weggeruk.  Dit sou 

beteken die God van die verbond laat nie sy verbond altyd noodwendig tot ons saligheid 

dien nie!  Die verbond hang dan af hoe jy kies, só kan die verbond dan word my en jou 

verbinding tot die hel.  Kan dit dan nog ’n genadeverbond genoem word!   Is daar enige 

troos deur God se uitverkiesing so uitmekaar te haal, dat  daar op die einde eintlik maar 

net verdraaide en verwronge stukke daarvan oorbly?! Romeine 8:30 is soos ’n goue 

ketting wat ons in alles lei …en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook 

geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig 

het, dié het Hy ook verheerlik.  

 

Die wat nie uitverkies is nie, broeder en suster, laat ons nie vir hulle om allerhande 

verklarings soek en uit die Skrif regverdiging wil soek asof God die skuld vir hulle 

verlorenheid moet dra nie.  En dit met so ’n oopgebreekte verkiesings leër wat eintlik 

opgebreek lê nie.  Die verlorenheid is en bly die mens se skuld- tog het Israel ook moes 

hoor- Rom.11:7-8 Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die 

uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is: God het hulle 

gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag 

toe.  

AMEN  
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