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Die uitverkiesing

Ek het 'n navraag gekry oor die uitverkiesing en gee hier 'n paar opmerkings daaroor.
Die beste is om die Dordtse Leerreëls te lees om uit die perd se bek die verklaring van die uitverkiesing te hoor. Jy kan dit hier lees:
Dortse Leerreëls en die res van die belydenisskrifte hier: Geloofsbelydenisse.
Die belangrikste plek om egter die diepte van die leerstuk van die uitverkiesing te ondersoek, is in die Bybel self. Dit is in die lees
van die Bybel - connecting the dots - dat 'n mens tot verstaan kom van hierdie diep vertroostende perspektief op God.
Ek dink die beste manier om God se soewereine keuse in die uitverkiesing en ons eie keuse vir God te versoen, is om in lyn met
Romeine 9-11 te aanvaar dat jy nooit vir God sal kies as God jou nie eerste kies nie. Dit is alleen uit genade, soos die Reformasie
ons geleer het. Soos Paulus sê: "Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar
van Hom wat jou roep." (Rom. 9:13).
Jou keuse vir God is dus die gevolg van God se werk in jou hart. Jy moet van bo-af gebore word, om jou vertroue in God te plaas,
om vir Hom te kies, soos Jesus in Johannes 3 sê. Paulus eggo dit in sy brief aan Titus: "Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat
ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde
afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee." (Tit. 3:5).
Jou geloof kom dus van die uitverkiesing af, let wel, voor die grondlegging van die wêreld soos Paulus aan die Efesiërs skrywe: "So
het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees." (Ef. 1:4).
'n Mens kan dit met 'n voorbeeld illustreer.
Arminius - die leier van die Remonstrante - sou sê jy word gered soos 'n drenkeling met 'n reddingsboei uit die see gered word.
Dit is God wat jou red, maar jy moet ook die reddingsboei gryp en daaraan vasklou. Jy het dus 'n aandeel aan jou redding.
Calvyn sou sê - want dit is op sy teologie wat die Dordtse Leerreëls gebaseer is as teenvoeter vir die Remonstrante - dat jy gered
word soos iemand wat reeds verdrink het en onder die oppervlak van die water dryf en die Menseredder inspring en jou uithaal en
deur kardiopulmonêre resussitasie (CPR) terugbring na die lewe toe. Jy het dus geen aandeel in jou redding nie.
Die verskille in die teologie wat hieruit voorspruit, is dus pole uitmekaar:
In Armimius se teologie, het jy 'n aandeel aan jou redding. Jy kan ook nee sê vir God se redding. Jou saligheid berus dus op jou
eie keuse. Jou sekerheid berus op jou eie geloof, en kan uit die aard van die saak wankel as die golwe van die lewe oor jou slaan.
In Calvyn se teologie, het jy geen aandeel in jou redding nie. Jy ontvang bloot deur geloof wat God vir jou gee. Jou saligheid
berus dus op God se keuse. Jou sekerheid berus op sy genade, en nie op die krag van jou geloof nie. Daarom word jou sekerheid nie
bedreig deur die golwe van die lewe nie.
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Dit beteken egter nie dat jy uitgeskakel word in die lewe van geloof nie. Daardie geloof wat in jou gewek word deur die
wedergeboorte - wat kom deur die werk van die Gees as ons na die Woord luister (Rom. 10:9-10) - word 'n krag tot heiligmaking
waaraan jy meewerk. Petrus beskryf daardie proses só mooi in sy tweede brief dat ek dit volledig aanhaal:
"Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons
geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe
het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.
En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis,
die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder
mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met
vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind
en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is." (2 Pet. 1:3-8).
Dit is die basis vir Paulus se oproep in Filippense: "Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe,
want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer." (Fi. 2:12-13).
Ons is dus uitgeskakel in ons redding, maar volledig ingeskakel in die lewe van geloof wat God ons skenk. Ons kan dus oor die
uitverkiesing net in verwondering die Here aanbid dat Hy in sy goedheid en genade vir ons uitverkies het.
Ek het nou net op die uitverkiesing hierbo gefokus, maar daar is natuurlik meer hieraan verbonde, uitgedruk in die vyf sekerhede van
Dordt waaroor jy hier kan lees: Vyf sekerhede.
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