John Bunyan

OVER DE UITVERKIEZING
1. Ik geloof, dat de uitverkiezing vrij en blijvend is, daar zij gegrond is op de genade en
den onveranderlijke wil van God. ‘Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordige tijd een
overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is
het niet meer uit de werken, anderszins is de genade gene genade meer, en indien het is
uit de werken, zo is het gene genade meer, anderszins is het werk geen werk meer, ‘
Romeinen 11:5 - 6. ‘Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dezen zegel: de
Heere kent degenen, die de Zijne zijn.’ 2 Tim. 2:19. ‘In Hem, in welken wij ook een
erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen
desgenen, die alle dingen werkt naar den raad van zijnen wil.’ Ef. 1:11.
2. Ik geloof, dat dit besluit, deze keuze of uitverkiezing voor de grondlegging der wereld
was en alzo voordat de uitverkorenen zelven aanschijn hadden: want ‘God, die de doden
levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren, ‘( Rom. 4:17) wacht niet
op het aanzijn der dingen, om zijn eeuwig voornemen vast te stellen, want, daar Hij, alle
dingen voor zich had, deed Hij in zijne wijsheid de keuze voor de wereld was. Ef. 1:4, 2
Tim. 1:9.
3. Ik geloof, dat het besluit der verkiezing niet rust op de werken, die in ons voorzien
waren, daar het niet alleen de personen, maar ook de werken die hen verzellen zouden,
in zich bevatte. En van hier is het, dat er geschreven staat, dat wij verordineerd zijn, ‘den
beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, ‘ Rom. 8:29. Niet, omdat wij heilig en
onberispelijk zijn, maar, ‘opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de
liefde.’ Ef. 1:4. ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede
werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.’ Ef. 2:10.
Hij zegende ons, naardat hij ons in Christus had uitverkoren. En van hier is het, dat de
zaligheid en de roeping waarvan wij deelgenoten genoemd worden gene andere is, dan
die ons in Christus Jezus voor de grondlegging der wereld gegeven werd, naar het eeuwig
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voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere. Ef. 3:8-11, 2 Tim.
1:9, Romeinen 8:29.
4. Ik geloof, dat het Christus Jezus is, in wie de uitverkorenen altijd beschouwd worden,
en dat er buiten Hem gene verkiezing noch genade, noch zaligheid is. ‘Die ons te voren
verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zich zelven, naar
het welbehagen van Zijnen wil, tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij
ons begenadigd heeft in den Geliefde: in welken Wij hebben de verlossing door Zijn
bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, om in de
bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus,
beide dat in den hemel en dat op de aarde is.’ Ef. 1:5-7-10. En de zaligheid is in genen
anderen: want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen
gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.’ Hand. 4:12.
5. Ik geloof, dat er niet enig beletsel de uitverkiezing van God vergezelt, dat hun
bekering en eeuwige zaligheid kan verhinderen. ‘Die Hij tevoren verordineerd heeft,
deze heeft Hij ook geroepen, en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook
gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt. Wat
zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal
beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, die rechtvaardig
maakt. Wie is het, die verdoemt?’ enz. Rom. 8:30-35', Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat
heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen
zijn verhard geworden.’ Rom. 11:7. ‘Want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten
worden van Zijnen God, van den Heere der heirscharen, (hoewel hunlieder land vol van
schuld is) van den Heiligen Israëls.’ Jer. 51:5. Toen Ananias tegen Saulus bad, zeggende:
‘Heere! ik heb uit velen gehoord van dezen man, hoeveel kwaad hij Uwen heiligen in
Jeruzalem gedaan heeft, en heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen, die
uwen naam aanroepen.’ Wat zei God tot hem? ‘Ga heen, want deze is mij een
uitverkoren vat, om mijnen naam te dragen voor de heidenen, en de koningen en de
kinderen Israël’s.’ Hand. 9:12-15.
6. Ik geloof, dat niemand zijn uitverkiezing kan kennen dan door zijne roeping. De
vaten der barmhartigheid, welke God tevoren tot de heerlijkheid bereid heeft, hebben
dus deel daarin: ‘Namelijk ons (zeggen zij) welke Hij geroepen heeft niet alleen uit de
Joden, maar ook uit de Heidenen, gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen mijn volk
niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was mijne beminde.’ Rom. 9:24-25.
7. Ik geloof derhalve, dat de uitverkiezing de middelen niet voorkomt of verhindert, die
van God beschikt zijn om ons tot Christus, tot de genade en tot de heerlijkheid te
brengen, maar ons veeleer de noodzakelijkheid oplegt om van die middelen gebruik te
maken, omdat wij als uitverkorenen daardoor tot den hemel gebracht moeten worden,
dat is: door het geloof van Jezus Christus, welke het einde onzer roeping is. ‘Daarom
broeders benaarstigt u te meer om uwe roeping en verkiezing vast te maken.’ 2 Pet. 1:10,
2 Thess. 2:13, 1 Pet.1:12.
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