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Kun je via een stoomcursus bekeerd worden? 
 
Kun je via een stoomcursus bekeerd worden? Zo zouden we de vraag kunnen omschrijven, 
die ons bereikte van een mevr. N.N. Persoonlijk houd ik niet zo van N.N. Zegt u maar gerust 
wie u bent. Doch goed. We willen op de vraag ingaan, die aldus luidt: "Ik hoorde voor de 
E.O. en de T.V. dat er mensen zijn, die behouden worden en verloren gaan. Nu werd verder 
opgemerkt: Als je het Woord aanneemt en gelooft, ben je bekeerd. Dominee, dat begrijp ik 
niet. Moeten we niet bevreesd zijn, dat er velen zijn, die menen de hemel te zullen binnengaan 
en dat zij beginnen zullen buiten te staan? Ze praten zo gemakkelijk over bekering. Wilt u hier 
eens over schrijven?"  
Geachte mevrouw, er zijn heden vele stoomcursussen, die in snel tempo opleiden voor een 
bepaald diploma. Deze stoomcursussen hebben we ook op het erf van de kerk. De Heere Jezus 
wordt aangeboden aan de hoorders. Zij moeten Hem aannemen en in Hem geloven. Dan word 
je een kind van God. Zeker, we worden tot het aannemen van Christus geroepen. Maar de 
Bijbel leert tevens zo duidelijk, dat Hij gekomen is tot de Zijnen, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen. Dat is wat! De Zijnen genoemd worden uit hoofde van het verbond, doch de 
Zijnen niet zijn door wederbarende genade! We lezen van deze zaken in het begin van het 
Johannesevangelie. Velen hebben blijkbaar een eigen vertaling, waar ze in lezen wat hun 
behaagt en waar ze uit lezen wat hun niet aanstaat. We komen dit soort mensen vaak tegen. Ze 
spreken van roeping en aannemen. Doch de noodzakelijkheid der wedergeboorte komt niet 
aan de orde. Hoogstens kom je het beeld tegen, dat de mens in grote nood is, hij ligt 
bijvoorbeeld in het water. Nu wordt Christus als de reddingsplank toegeworpen. Deze plank, 
deze reddingsboei moeten we aannemen tot behoud. Doch we liggen niet in het gevaar van de 
verdrinkingsdood. We zijn reeds in Adam verdronken. We liggen naar het woord van Paulus 
in Efeze twee dood in de misdaden en zonden. Er moet aan de mens een wonder gebeuren. 
Het wonder van de levendmaking, het wonder van de wedergeboorte. Petrus schrijft: "Gij, die 
wedergeboren zijt, niet door vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke zaad van het 
Woord." Christus horen we spreken: "De doden zullen horen de stem van de Zone Gods en 
die ze nu horen, zullen leven." Het hart van Lydia werd door de Heere geopend, zodat ze acht 
gaf op het woord van Paulus gesproken. Hoe bedrieglijk is toch de mens! Hoe bedrogen toch 
zullen zij uitkomen, die Jezus met de hand aannemen, doch wier hart nimmer door de Heere is 
geopend!  
Geachte mevrouw, houdt u verre van dit soort stoomcursussen, waar het zaad des Woords aan 
de oppervlakte van het hart blijft liggen. Vraag aan de Heere:  
"Heere, bekeer Gij mij, zoals Gij al Uw volk bekeert in waarheid en oprechtheid." Het gaat 
toch op de grote eeuwigheid aan en een mens kan zich maar een keer vergissen wat dit betreft. 
En deze grote vergissing kan nimmermeer goed gemaakt worden. De Schrift leert ons zo 
duidelijk, dat we van dood levend gemaakt moeten worden, dat we van nature het Koninkrijk 
Gods niet kunnen ingaan, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit is de toeleidende weg, 
waar velen in onze dagen niet van willen weten. Wijlen Prof. Wisse placht te zeggen:  
"Ze zeggen wel WAT het is, maar ze zeggen niet HOE het gaat." Dit is dan te methodistisch. 
Evenwel ligt de zaak, vervat in dit woord, zo duidelijk in de Schrift. Methodistisch betekent: 
Langs de weg. Voert de Heere Zijn volk dan niet langs een weg tot de Weg? Kan Zacheüs zijn 
weg niet verklaren? Haalt Manasse zijn schouders op bij de vraag welke weg de Heere met 
hem gehouden heeft? Hoort de tollenaar Arabisch spreken, wanneer hem naar de weg 
gevraagd wordt waarlangs de Heere hem gevoerd heeft tot de vergeving zijner zonden? We 
geven nu niet meer voorbeelden. Duidelijk moge zijn, dat zij en Gods kinderen van 1979 
(2010), geleid langs verschillende wegen, op een weg uitkomen: het plekje van de verloren 
zondaar voor en onder God om door genade alleen gerechtvaardigd te worden. Daarom is het 
zo in en indroevig, dat de mensen geleid worden tot Jezus door het aanbod zonder dat zij 
gebracht worden voor de rechterstoel Gods. Dit en dat is de taak van de dienaren des Woords 
naar het woord van Calvijn: "De gemeente dagen voor de rechterstoel Gods, opdat zij 
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toebereid worden voor de genade in Christus." Doch toe- en voorbereiding is ook al niet meer 
nodig. We zouden zo maar Jezus kunnen aannemen. Wat zit Arminius toch diep in ons hart! 
Ja, Arminius zit overal! Zijn we al aan hem ontdekt geworden? Dan weet u uit de gelijkenis 
van het zaad, dat het driemaal geen zaligmakende vrucht voortbracht. Het viel langs de weg ... 
het viel op de steenrots ... het viel in de doornen. De vierde maal valt het in de goede aarde. 
Hoe komt de aarde goed? Er zijn theologen, die het niet weten, maar een boer kan het u 
zeggen: Door de ploeg wordt de aarde toebereid. Diepe voren worden getrokken. Dit zelfde 
bedoelt ook Erskine, die spreekt over: Naald en draad. De naald is de Wet en de draad is het 
Evangelie. De naald doet eerst zijn werk. Daaraan verbonden is de draad. Waarom zijn we 
toch zo bevreesd voor de naald? De naald doet pijn. Onze draad. De naald is de Wet en de 
draad is het Evangelie. De naald doet eerst zijn werk. Daaraan verbonden is de draad. 
Waarom zijn we toch zo bevreesd voor de naald? De naald doet pijn. Onze godsdienstige 
kiezen en tanden moeten pijnloos getrokken worden! Dan volgt het kunstgebit. Zo is er heden 
ten dage veel kunst. Maar van de vrije gunst, die eeuwig God bewoog, hoor je weinig 
spreken.  
Mevrouw, we gaan eindigen. Het is kunst of gunst. Hoe ligt het nu bij ons? Mochten we wel 
eens wegzakken voor de Heere in verwondering: "Heere, wie ben ik, dat Gij naar mij hebt 
willen omzien, dewijl ik een dode hond ben?" Gods vrije gunst komt vanuit het wonder op. 
De beleving van deze gunst in Christus voor doemschuldigen doet ons in verwondering en 
aanbidding wegzinken. Dan ligt de zaligheid niet in mijn aannemen van Jezus, maar in het 
aannemen des Heeren van mij gelijk de verloren zoon de zaligheid mocht smaken, toen hij 
kwam in de armen van de vader. Jezus neemt de zondaars aan,. Het probleem is, dat wij geen 
zondaar willen zijn. We zijn te deugdzaam om verloren te gaan. En wie niet verloren gaat, zal 
ook niet het wonder der behoudenis leren kennen. ONTDEKKING hebben we nodig om de 
DEKKING te zoeken achter het bloed van Christus, Die geopenbaard wordt aan de ziel, die 
gans ontbloot is. 
We hopen wat inzicht te hebben verschaft. Het moge gezegend worden tot het ware uitzicht. 
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