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Skriflesing:  Romeine 9:6-33; 1 Johannes 5:9-13 

Belydenis- Dordtse Leerreëls Hoofstuk 1 paragraaf 10-12 

Teks: Romeine 9:14-16; 20-21; 25-28 

Sing- – Ps. 89:1; Ps. 142:1,5; Ps. 128:3 

In hierdie gedeelte van die Dordtse Leerreëls, broeder en suster,  word daar duidelik in 

aansluiting by die vorige paragrawe (wat ons nou reeds verlede kwartaal na gekyk het)  

baie duidelik daarop gewys dat alles begin by die uitverkiesing.  Geloof is enkel en alleen 

moontlik as God die één wat glo uitverkies het.  Geen mens kan die saligheid verkry as 

die mens nie ’n uitverkorene van God is nie.   Alle saligmakende gawes en uiteindelik die 

ewige lewe vloei uit die uitverkiesing voort.  Die uitverkiesing is die fontein waaruit alles 

voortspruit!  

Daar is niks wat ons as mense kan doen dat ek uitverkies kan word nie.  Dit is wat 

ons maar eintlik bokant die paragrawe moet begin skrywe waarna ons vandag wil kyk.  

Ons wat dan nou besef daar is NIKS wat ons vóór God kon bring as God ons nie 

uitverkies het nie.  Jou geloof, jou verlossing, jou heil, jou ewige lewe, dit alles is deel 

van dit wat joune kan wees, enkel en alleen omdat God jou uitverkies het.  En nou wil die 

mens tog so graag homself/haarself heeltyd handhaaf en probeer  onderskei.   Die mens 

wat heeltyd wil wonder maar wat het ek  gemaak dat ek uitverkies kon word. Was ek nou 

maar net die regte een op die regte plek op die regte tyd?!  

      *** 

Al hierdie pogings wat mense aanmekaar in hulleself soek wat my nou beter of  vir God 

meer aanvaarbaar sal maak, of ek soek iets wat uit myself  anders maak, anders as die 

mens langs my, laat ons dadelik ophou soek want ek en jy sal niks, JA NIKS, in onsself 

vind wat ons uit onsself beter kan maak as die mens langs my wat nie uitverkies is nie.    

 

Almal is ewe ellendig as dit gaan oor hoe groot ons sonde en ellende is.  Dit is nog nooit 

’n geval gewees dat die uitverkorenes se ellende is darem minder of kleiner as hulle wat 

nie uitverkies is nie.  Almal is tot dieselfde mate in staat en is ook uit hulleself in hulle 

ellende gelykelik daarmee besig om God en my naaste te haat.  Ook volke is dié een op 

geen wyse ’n beter volk as die ander volk, wat my in my volk nou die enkele trappie hoër 

op die leer sou kon plaas as ek na ander volke rondom my sou kyk nie.  Géén  mens, geen 



Pretoria – 7 Augustus 2011  2 

volk, geen beskawing, geen opvoeding,   ja niks kon jou en my beter in die ry geplaas het, 

dat God na jou anders moes kyk in wie jy is in vergelyking met wie die ander één is nie.   

 

In Romeine staan dit baie duidelik dat God tussen Jakob en Esau gekies het is ’n keuse 

wat gemaak was nog vóór die kinders gebore was en vóór  hulleself nog enige goed of 

kwaad kon doen. Die rede waarom God dan party mense kies en ander nie kies nie, is 

daar net een enkele rede wat ons nêrens anders kan gaan soek as net by God alleen nie.  

Dit wat ons belydenis dan noem dat slegs die welbehae van God die oorsaak van die 

genadige uitverkiesing kan wees.   

 

Efesiërs  1:5 noem dit spesifiek   deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir 

Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die 

heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. Daarom moet 

ons op geen manier en op geen stadium dink soos wat die Arminiane dit doen of dan 

spesifiek in die geval die Remonstrante dit stel dat God vir die mens sou sê jy moet 

darem eers aan sekere voorwaardes voldoen voordat jy uitverkies kan word nie.  So sou 

hierdie dwaling dit baie vroom wil stel dat jy darem moet wys dat jy in Christus glo 

voordat jy uitverkies kan word.   Daardie volmag en vrymag wat aan God alleen toekom 

dat God volkome net uit Homself diegene wou kies wat Hy besluit het sonder enige 

meewerking of invloed van enigiets anders is waarby ons moet kom stilstaan.   

      *** 

Dit is waaroor Romeine 9 ten diepste oor handel.  Niemand kan vir God voorskryf watter 

klei God moes gebruik en hoe God spesifiek met die klei moes maak nie.  God in sy 

vrymag is volkome vry om met die klei te maak wat Hy wil!  Is daar enige stadium wat 

’n pot vir ’n pottebakker kan en mag sê dat ek die pot anders moes wees.  Née  wat, selfs  

as die pot klaargemaak is dan is dit nog enkel en alleen net die Pottebakker wat handel en  

het die pot  niks te sê nie… Selfs uit dieselfde klomp klei kan daar verskillende soorte 

potte gemaak word , en dan word hierdie potte voorwerpe genoem waar die een voorwerp 

tot eer is en die ander tot oneer…Die EER of die ONEER- kant, daaroor het die mens net 

so min te sê as wat die mens oor die klei enige inspraak kon gee.  Die mens in sy 
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belydenis oor die uitverkiesing is geen onderwerp tot die werk nie, maar is en bly 

voorwerp van God wat werk!  En hier werk God alleen, Hy alleen het  besluit!    

 

Paragraaf 11 staan hiermee saam.  So min soos daar enige voorwaardes kan wees wat 

die mens aan moes voldoen voordat hy/sy uitverkies kon word, net so min sal die besluit 

van die uitverkiesing ’n veranderlike besluit kan wees.  Een dag dalk nog uitverkies, die 

volgende dag nie meer nie!  Broeder en suster as dit waar moes wees dat die besluit van 

God aan die wisselvalligheid van ons gemoed en geloof onderworpe moes wees dan kom 

dit eintlik maar daarna terug dat ons tog maar helaas ons eie uitverkiesing bepaal!  

 

Daar is sovele plekke in die Here se Woord wat vir ons wys dat God onveranderlik is.  

Kom ons dink aan Ps .102:25-27- In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die 

hemele is die werk van u hande.  Húlle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle almal sal 

soos ‘n kleed verslyt; U verwissel hulle soos ‘n kledingstuk, en hulle verdwyn.  

Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.  Ons kan ook noem Jak.1:17- Elke 

goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie 

daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.  Maleagi 3:6 – Want Ek die 

Here het nie verander nie… of Hebreërs 6:17- Daarom het God, omdat Hy nog kragtiger 

aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met ‘n 

eed gewaarborg… 

 

God weet alles van alles af, van begin tot einde… Mense verander so dikwels, so maklik 

verander ’n mens sy opinie en selfs dan ook sy besluite, maar God is in geen opsig soos 

die mens nie.   Die uitverkiesing is beslis nie maar net ’n opinie wat God oor ’n mens sou 

hê en nou kan dit ook maar verander soos wat ons mense ons dinge verander nie.  Die 

alomteenwoordigheid van God is gelyk aan God se alwetendheid en nooit staan die een 

verswak teenoor die ander nie!  God is in alle geval net Een wat aan Homself rekenskap 

moet gee en aan geen mens is God enige rekenskap verskuldig nie.  Ons kan die Here nie 

meet aan dit wat volgens ons beperkte menslike verstand reg en goed is nie.  Die God wat 

alwys is, onveranderlik, almagtig, alwetend.  Die besluit oor die uitverkiesing is dan 

geheel en al volmaak en onherroeplik. Geen deel sal daarvan deur God oorgedoen of tot 
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niet gemaak word nie.  In paragraaf 11 is dit dan ook baie duidelik dat die getal 

uitverkorenes ewig dieselfde bly.    

 

 

 

Mense wat aanmekaar wil redeneer en kapsie sou wou maak van dit is nie regverdig nie 

of so kan dit nie werk nie, Paulus het hulle in ons gelede gedeelte  baie duidelik wou 

antwoord –Rom 9:14-15  Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig 

nie! Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en 

My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.   So hang dit dan nie af van die een wat wil of 

van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.  

 

Ons beperkte menslike verstand van hoe ons oordeel en dit wat ons as onregverdig 

bestempel moet hier elke woord sluk want wie krities na die werk van God wil kyk, 

watter kritiek het ek as klei in God se hande nou werklik te lewer. Paulus het baie 

duidelike en reguit kon oordeel oor mense wat God in sy werk sou wou verwyt- Rom. 

9:19 -  Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? 

Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die 

maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?  

 

Ons moet in plaas van om te dink ons kan hier oordeel en verwyt eintlik net verslae 

opkyk en ons verwonder oor die krag van God se liefde. Ons kan God se liefde nie 

verdien nie, daar is nie ’n manier nie!  Dit wat God in sy liefde doen is duidelik vas 

geteken, sy uitverkiesing in sy welbehae staan ten volle in dieselfde liefde gegrond- God 

se welbehae is wat God in sy liefde besluit het- Die bekende Joh.3:16-   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.  

      *** 

Daarom as ons na paragraaf 12 van die Dordtse Leerreëls  beweeg watter wonderskone 

woorde vloei hieruit.  Wanneer ek as mens besef daar is geen werke of geen voorwaarde 

of geen hoedanighede of enige eienskap wat ek aan moes voldoen om ’n uitverkorene te 
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kon wees nie, dan gryp ons belydenis daar diep in ons harte.  Maar hoe weet jy, jy is 

uitverkies? Wat gee jou daardie sekerheid dat jy jouself ’n uitverkorene mag noem?  Dit 

is asof ons belydenis in hierdie paragraaf vir ons wil sê dat weet jy as jy in die vorige 11 

paragrawe baie vrae sou wou vra, sou daar dinge wees wat vir jou moeilik is om te 

verstaan moet nie dink dat om oor al hierdie dinge te worstel dat dit verkeerd is nie!  Ons 

moet die eerlikheid en die opregtheid hier erken.  Almal het nie altyd ewe sterk en in 

gelyke mate dieselfde SEKERHEID oor hulle verkiesing en geloof nie.   

 

Ons belydenis sê dit duidelik hoe God op sy tyd werk.  (Vanoggend het ons mos kon hoor 

ons is almal nie dieselfde nie.  God werk met ons almal ook nie dieselfde nie.  Met die 

koring is dit anders as met die komyn...!)  Elke saadjie gaan lê anders, groei anders, elke 

saadjie word selfs op die einde anders mee geoes.  Party is daar die wiele wat maar 

daaroor kan rol, ander sal met 'n stok uitgeslaan word want wawiele sal sulke sagte 

saadjies verpoeier.)  Elke kind van die Here word dan op die HERE se tyd met die 

sekerheid oor die uitverkiesing saamgeneem.  Nie almal ontvang gelykelik en ewe sterk 

hierdie versekering nie.  Ons belydenis praat van dit gebeur in verskillende trappe... 

Wie in die geloof lewe  As jy egter na jouself in geestelike blydskap kan kyk en jy sien in 

jou die geloof in Christus, daar is werklik in jou 'n droefheid oor die sonde, jy het 'n ware 

dors en 'n honger na geregtigheid dan mag jy maar seker wees dat jy uitverkies is.   

 

Ons erken dat twyfel 'n harde saak in enige kind van die Here se lewe is.  Dit is soos die 

slingerplante wat al meer en al stywer om 'n plant kan draai en die lewe uit die plant wil 

uitwurg.  Ons erken daarom ook dat twyfel iets is wat ons moet probeer uitroei.  

Ongeloof is sonde!  'n Mens moet daarteen waak om jouself nie al te maklik aan die 

twyfel oor te gee en dan ewe vroom te erken dat ek geen sekerheid kan hê nie.  Hier sluit 

die gevaar van vrome piëtisme 'n mens in!   

 

Dit is so bevrydend om te weet dat God self hierdie sekerheid gee en dat Hy nooit Sy 

bruid in onsekerheid sal hou nie.  Die evangelie is ‘n saak van LIG en nie duister nie.  

Soms word die evangelie voorgestel asof dit ‘n saak van groot geheimenis is en dat ‘n 

mens langs allerlei misterieuse weë moet poog om te wete te kom of jy ‘n kind van die 
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Here is!  Jy moet wag vir een of ander openbaring deur ‘n droom of ervaring.  Volstrek 

nie! Sal ‘n bruidegom nie sy bruid wil verseker van sy liefde vir haar nie?  Die boek 

Hooglied wys dit so duidelik.  So laat die Here Sy kinders nie vir ‘n oomblik in die 

duister nie.  Hy gee die versekering in Sy eie Woord, nie op misterieuse maniere nie.  

Elke gelowige wat vasklem aan die Woord van Sy belofte, ontvang daaruit die sekerheid.  

Die sekerheid is nie maar net ‘n eie gevoel in die binneste nie.  Nee, dit is die Here wat 

dit werk en dit doen Hy deur Sy Gees en Woord.  Hy knoop ons altyd weer aan die 

Woord.  (1 Joh 5: 9-13).  

 

Vir ons geld dit elke oomblik van elke dag- Vandag as jy my stem hoor verhard jou nie...!  

Die Here wil jou deur sy Heilige Gees daartoe bring om Hom op sy Woord te neem.  

Daarom wag ons nie maar soos mense op 'n stasie dat die trein van geloof nou maar net 

moet kom en my oplaai en ekself doen niks nie.  Née, biddend en volhardend, ook in die 

tye van twyfel, eintlik soveel te meer, moet jy met die Woord van God besig wees.  Die 

Woord is al wat ons het om waarlik God goed te hoor!   

 

Die Here wil nie  met ander geheimenisse en ander mistieke middele werk om mens tot 

geloof en sekerheid in jou geloof te bring nie- ons belydenis wys dat ons nie nuuskierig 

die verborgenhede en dieptes van God moet probeer deursoek nie, maar in jouself 

sal jy die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing kan waarneem... Met geestelike 

blydskap, heilige vreugde, sal God dit een vir een vir jou aanwys... Hierdie vrugte 

soos die Dordtse Leerreëls dit opnoem het ons reeds genoem- geloof in Christus, 

kinderlike vrees vir God, droefheid oor die sonde vanuit God se wil, honger en dors 

na die geregtigheid...ja daar is nog meer.   

 

Wanneer die vrug van die uitverkiesing in u is, u sal dit weet! Jy sal gaandeweg dan al 

meer van hierdie allerlei heerlike vrugte in jou lewe raaksien.  (Kyk ook maar na 2 Kor. 

7:11).  Hoe meer jy hierdie vrugte raaksien hoe sterker word jou sekerheid.  Sekerheid 

wat nie altyd ewe oorvloedig is nie.  Die tye van sielemaerte is daar ook.  Psalm 106:15 

lees ons hoe die Here mense gegee het wat hulle gevra het- maar het die HERE in hulle 

siel 'n maerte gestuur.  
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 In tye van sulke maertes hou dan vas wat ons in hierdie drie paragrawe vandag so 

duidelik kon hoor- God het 'n welbehae in sy kinders, sy uitverkorenes... God se besluit is 

onveranderlik... en ja voluit in albei die erediens kon ons vandag hoor- daar is 'n 

persoonlike pad wat die Here met jou deur sy Woord wil loop.  Ja, deur sy Woord nie met 

allerhande ander versies of allerhande ander verborgenhede waarmee mense hulleself kan 

flous asof dit sekerheid kan gee nie.  Ons hoor wat Paulus in Rom 10 ook sê- vv 6-8- 

Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy: “Moenie by jouself sê: ‘Wie sal na die 

hemel toe opklim?’ nie,” dit is, om Christus af te bring,  “of: ‘Wie sal na die onderaardse 

diepte toe afdaal?’ nie,” dit is, om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die Skrif sê: 

“Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart.” En hierdie woord is die boodskap 

van die geloof, en dit is wat ons verkondig: 

AMEN 
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