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MOET CHRISTUS AAN ALLE MENSEN WORDEN AANGEBODEN? 
 
We gaan luisteren naar het antwoord door onze vaderen gegeven in de leerregels van Dordt. 
In het tweede hoofdstuk, artikel 5, staat: "Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, 
die in de gekruisigden Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke 
belofte allen volken en mensen, tot welke God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, 
zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en ge-
loof. "  
In dit tweede hoofdstuk wordt gesproken over de genoegzaamheid van Christus' dood. Hierin 
ligt de belofte der zaligheid, die aan een ieder moet worden voorgesteld met bevel van beke-
ring en geloof. Christus is gekomen om zondaars te roepen tot bekering. Velen slaan de eis 
der bekering over.  
Zij gaan Christus de zondaren aanbieden. Doch Christus is niet gekomen om Zich aan te bie-
den. Hij is gekomen om Zich aan te bieden in de weg van bekering en geloof! Dit laatste is zo 
nauw met de aanbieding verbonden, dat de aanbieding zonder de eis der bekering geen 
Schriftuurlijke aanbieding meer is!  
We kunnen het ook zo zeggen: Christus is de Weg. Deze Weg hebben we een ieder te verkon-
digen en voor te stellen. Maar als we de weg tot de Weg niet verkondigen, krijgen we nimmer 
de Christus der Schriften in het oog.  
Christus wordt niet aangeboden zonder de eis der bekering. De eis der bekering verzwijgen is 
het Schriftuurlijke aanbod opheffen.  
We gaan nu naar hoofdstuk drie/vier, artikel 9. We lezen: "Dat er velen, door de bediening 
des Evangelies geroepen zijn de, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet 
in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde ".  
In dit artikel gaat het over de schuld van het onbekeerd blijven. Waar ligt de schuld? Niet bij 
de Heere, Die in het Evangelie wordt aangeboden. maar bij de zondaar, die geroepen wordt en 
niet wil komen. Let nu goed op de zaken. Christus wordt aangeboden in de weg der roeping. 
Velen lezen over deze woorden heen. Christus wordt dan aangeboden aan alle mensen, die be-
kwaam geacht worden Hem aan te nemen. Maar dat is een ketterij. De Heere maakt door Zijn 
Woord en Geest plaats in het hart van de zondaar. Dat lezen we duidelijk in het volgende ar-
tikel.  
We lezen in artikel 10: "Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, 
komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelven door 
zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot 
het geloof en de bekering voorzien zijn (hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt); 
maar men moet het Gode toeschrijven, Die, gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid uitverkoren 
heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de beke-
ring begiftigt; en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het Rijk Zijns Zoons· over-
brengt".  
We hebben enkele. woorden cursief gezet. Wanneer onze vaderen spreken over het zaligma-
kende werk, beginnen zij bij de uitverkiezing. Vanuit de bron worden alle andere weldaden 
des verbonds verklaard. Ware er geen bron, er ware geen water. Spreek maar ruim, vrij en 
heerlijk van Gods soevereine verkiezende liefde, zonder welke geen mens ooit tot de zalig-
heid zou geraken! De verkiezing Gods is het hart van de kerk. - Wanneer dit hart in de predi-
king niet klopt, houden we een lijk in de handen. We hebben een dode prediking voor dode 
zondaren. Waarom zijn velen benauwd voor de uitverkiezing? Ze zijn bevreesd, dat we dan de 
aanbieding krachteloos maken. Het tegengestelde is waar! Hoe kunnen we Christus in de weg 
der roeping aanbieden, indien er geen uitverkiezing zou zijn? Dan wordt onze prediking een 
prediking bij de mens vandaan. Laten we toch goed op de verbanden letten. We maken de 
vergelijking met een muziekwerk. Dat is een - compositie, een samenstel van noten. Wanneer 
we één der noten weglaten. klinkt de muziek vals. Welk een machtige compositie is Gods 
Woord! Het is een hemelse compositie. Het is het werk Gods, dat we onvervalst mogen en 
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kunnen nazingen, indien we de stemvork des hemels kennen. De grote Opperzangmeester 
doet ons verkondigen de grote werken Gods in menigerlei taal en tong.  
 
Ten besluite geven we nog weer wat Brakel schrijft in hoofdstuk 30, par. 14. Hij zegt, dat 
iedere niet-uitverkorene de zaligheid is beloofd op voorwaarde van bekering en geloof. We 
lezen: "Het einde dat God voorheeft met de niet uitverkorenen het Evangelie te laten verkon-
digen, is om de mens de weg der zaligheid voor te stellen en bekend te maken. om de mens te 
bevelen die weg in te slaan; om Zijn goedheid te tonen, met hem alle beweegredenen voor te 
stellen en hem de zaligheid te beloven. indien hij zich bekeert en in Christus waarlijk gelooft, 
hetwelk Hij ook doen zou, indien de mens die voorwaarde vervult, waartoe hij gehouden, en 
hetwelk de menselijke natuur, heilig in Adam geschapen, heeft kunnen doen; volbrengt hij die 
niet, dat is niet omdat God hem verhindert, of krachten beneemt, maar omdat de mens niet 
wil, zodat het zijn eigen schuld is” 
Brakel geeft ons hetzelfde onderwijs als de leerregels van Dordt. Christus wordt beloofd in de 
weg van bekering en des geloofs. De eis gaat uit tot alle mensen. Doch de mens van nature 
ligt dood in zonden en misdaden. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Laten we dit 
duidelijk prediken, opdat we van al het onze worden afgesneden en wij onze verwachting le-
ren stellen op de Heere alleen. Dat was de prediking ook van Petrus in de Nieuw- Testamenti-
sche kerk van Pinksteren. Petrus begon niet met het aanbod der genade. Hij stelde de schuld 
aan de orde. Israel heeft Jezus verworpen, overgegeven zijnde door de bepaalde raad en 
voorkennis Gods. De Heere deed goed en wij deden kwaad. Hoe groot is toch onze vijand-
schap tegen de genade! Dat werkte verslagenheid en vanuit de nood der ziele werd de roep 
geboren: "Wat moeten we doen mannenbroeders?" Een mens wil alles doen. Doch niets doen 
is alles doen. Laat u zaligen! In deze weg werden de drieduizend tot bekering gebracht en 
kwamen zij tot het aannemen van de Zaligmaker tot de vergeving hunner zonden. Die dan zijn 
woord gaarne aannamen. Dat is het ontdekkende en bedekkende woord Gods voor verlorenen, 
die door het geloof alleen erfgenamen der beloften worden. 
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